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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

DENPLUS
SARL

RC : 142787
بالرباط) حرر  عرفي  عقد  حس  
بتاريخ)28)يناير)2020)تمت املصادقة)
على القانون األسا�سي للشركة ذات)

الخصائص التالية):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 DENPLUS(:(التسمية االرتماعية

SARL
املقر االرتماعي):)15)شارع األبطال)

شقة رقم)))اكدال الرباط.
لوازم) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

األسنان.
الرأسمال):)50.000)درهم موزعة)
فئة) من  ارتماعية  حصة  (500 إلى)
100)درهم موزعة على الشكل التالي):
السيد بن ملقدم معاذ)500)حصة،)

)50.000)درهم).
املدة):)99)سنة من التأسيس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)87890.
1 P

SGPM SERVICES
SARLAU

ش.م.م لشريك وحيد
حي العيون زاوية زنقة ايت يفلمان

رقم 1)3 وشارع الفداء
الدار البيضاء

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
لشركة) (2019 ديسمبر) (12 بتاريخ)
لشريك  ش.م.م   SGPM SERVICES

وحيد، قرر ما يلي :

تحويل مقر الشركة من العنوان، 

يفلمان  ايت  زنقة  زاوية  العيون  حي 

الدار  الفداء  وشارع   3(1 رقم 

البيضاء إلى العنوان : زنقة دي تيرم 

تجزئة كوسمو4 3 الطابق السفلي 

الحي املحمدي الدار البيضاء.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

9)يناير)2020)تحت رقم)726459.

2 P

DIOTRAV

SARL

4 ت سال 20125

حل شركة
سال) في  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 

2019)قرر املسير) 16)ديسمبر) بتاريخ)

 DIOTRAV SARL لشركة) الوحيد 

60.000)درهم ومقرها) التي رأسمالها)

حي الرحمة قطاع ب رق)687)الطابق)

1)سال ما يلي):

حل للشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص)

السيد يورا4 الحسين.

حي) في  الشركة  حل  مقر  تحديد 

الرحمة قطاع ب رقم)687)الطابق)1 

سال.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 

6)فبراير)2020)تحت رقم)080)3.

3 P

FIDUCIAIRE COMPTA PRECESION

 Adresse : N° 103 AV ABDELLAH

GEUNOUN(CITE(SALAM(-(AGADIR

Tél.(:(06.70.12.29.24

كواكيل
تحويل املقر االرتماعي للشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تحويل) تم  بأكادير  (2020 يناير) (1(

كومكيل) لشركة  االرتماعي  املقر 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد إلى العنوان التالي):

األول) الطابق  ((0( رقم) شقة 

إقامة النهضة حي السالم أكادير.

وتبقى الخصائص األخرى للشركة)

على حالها.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ) بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

12)فبراير)2020)تحت رقم)261.

4 P

 SIRSAL AUTO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (2020 7)فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.SIRSAL AUTO(:(التسمية

الهدف):)تمار4 الشركة األهداف)

التالية):

الجديدة) السيارات  استيراد 

واملستعملة.

االستيراد والتصدير.

استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.

 2 رقم) محل  (: االرتماعي) املقر 
عمارة قطاع)6)في)6)زنقة ردة الرباط.

 10.000 (: االرتماعي) املال  رأ4 

درهم مقسم إلى)100)حصة قيمة كل)

واحدة)100)درهم.

التسيير):)تم تعيين السيد ادريس)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الدوخ 

كمسير) (،C404752 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)3123)1.

5 P

 EXPLOR AUTO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (2020 6)فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.EXPLOR AUTO(:(التسمية

الهدف):)تمار4 الشركة األهداف)

التالية):

الجديدة) السيارات  استيراد 

واملستعملة.

االستيراد والتصدير.

استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.

الشقة بالطابق) (: املقر االرتماعي)

 9( العمارة) (5 رقم) الواقع ب  األول 
زنقة نابولي املحيط الرباط.
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 10.000 (: االرتماعي) املال  رأ4 

درهم مقسم إلى)100)حصة قيمة كل)

واحدة)100)درهم.

:)تم تعيين السيد ياسين) التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معيش 

كمسير) (،Z30(9(6 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)3125)1.

6 P

 STE TRAVAUX

 EVALUATION DIVERS DE

CONSTRUCTION

SARL

MODIFICATION
بسال) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)22)يوليو)2019)تم تغيير بعض)

قوانين الشركة وحدد ما يلي):

السيد) الراحل  وفاة  عن  إعالن 

عمر بنسعيد.

عمر) السيد  حصص  تحويل 

600)حصة إلى) بنسعيد التي تقدر ب)

الورثة.

طرف) من  الشركة  حصص  بيع 

ومحمد) بنسعيد  التوفيق  السادة 

وهنية) بنسعيد  ونوال  بنسعيد 

وكنزة) بنسعيد  وخليدة  بنسعيد 

اشماعو والتي تقدر ب)538)حصة أي)

53.800)درهم إلى السيد) ما يقدر ب)

هالل بنسعيد.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

املسير هالل بنسعيد ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2019 أكتوبر) (28 بتاريخ)

.33547

7 P

VENTEMAT
SARL AU

القر االرتماعي : حي املسجد زنقة 6 
رقم 3 الدار البيضاء

002074414000077
تصفية الشركة

بمور  محضر ارتماع الجمعية)
في املنعقد  العادية  غير   العامة 

31)ديسمبر)2019،)تقرر ما يلي):
عن) املصفي  تقرير  على  املوافقة 
التصفية مما أسفر) رميع عمليات 

عن رصيد صفر درهم.
فحص واعتماد حساب التصفية.
تعلن الجمعية عن اإلغالق النهائي)
اليوم) هذا  من  اعتبارا  للتصفية 
وتمنحه) إدارتها  من  املصفي  وتخرج 

إبراء)ذمة نهائيا من واليته.
مع) العمومية،) الجمعية  تقرر 
التصفية) حساب  االعتبار  في  األخذ 
أو) (NUL رصيد) يظهر  الذي  النهائي 
سداد) عدم  درهم،) صفر  الرصيد 

األسهم أو إرراء)أي تخصيص.
أو) نسخة  لحامل  صالحيات 
رميع) الستكمال  منها  مقتطف 

اإلرراءات.
سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
في التجارية  البيضاء) الدار   محكمة 
5)فبراير)2020)تحت الرقم)729651.
8 P

 SOCIETE HSI ANIBA
CONSTRUCTION

SARL AU
بالدار) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم) (،2020 فبراير) (3 بتاريخ) البيضاء)

االتفاق على ما يلي):
الخصائص) ذات  شركة  تأسيس 

التالية):
 HICHAM عنيبة) هشام  السيد 
لبطاقة) حامل  مغربي  (ANIBA
 BJ278486 رقم) الوطنية  التعريف 
رقم) (89 زنقة) املنور  إقامة  الساكن 
الدار) (5 الشقة) الثاني  الطابق  (10

البيضاء.

 SOCIETE HSI شركة) (: التسمية)
ANIBA CONSTRUCTION)ش.م.م)

لشريك وحيد.
احمد) زنقة  (7 (: االرتماعي) املقر 

التوكي الطابق الثاني الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

األشغال) رميع  (: الشركة) هدف 
العقارية.

100.000)درم مجزأة) (: رأ4 املال)
 100 1000)حصة ثمن الواحدة) على)

درهم مجزأة كما يلي):
HICHAM ANIBA 1000 درهم.

املجموع):)100.000)درهم.

 1000    HICHAM ANIBA
حصة.

املجموع):)1000)حصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
للشركة) مسيرا  (HICHAM ANIBA

ملدة غير محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 
البيضاء)في)6)فبراير)2020)تحت رقم)

.455779
9 P

مكت  األستاذ رشيد بوعبيد
موثق بالعيون

شركة ساركا فريكو
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 6.000.000 درهم

مقرها االرتماعي : الداخلة، الحي 
الصناعي

مقيدة بالسجل التجاري لدى 
املحكمة االبتدائية بواد الذه 

تحت رقم 295 من السجل التحليلي
تفويت حصص
خروج شركاء

استقالة مساعد املسير وتعيين آخر
تعديالت

بمقت�سى عقد رسمي محرر بتاريخ)
األستاذ) من طرف  (،2020 فبراير) (5
قام) بالعيون،) موثق  بوعبيد،) رشيد 
السيد) السيد عمر أمقران،) الشركاء)
حمدي) السيد  حار ،) ابراهيم 
حسن) السيد  بالنيابة،) الغردك 

البطاح) حسين  السيد  الحيرش،)

عمن) ونيابة  نفسه  عن  أصالة 

حصة) ((5.000 كافة) بتفويت  معه،)

شركة) في  يملكونها  التي  ارتماعية 

للسيد) ش.م.م،) فريكو«،) »ساركا 

الشريف الخطاط والسيد محمد علي)

األخيرين) هذين  أصبح  حيث  براك،)

الشركة) في  الوحيدين  الشريكين 

بنسبة)50%)لكل واحد منهما.

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

العادي واالستثنائي واملحرر من طرف)

(،2020 فبراير) (5 نفس املوثق بتاريخ)

قرر الشركاء)ما يلي):

املصادقة على تفويت الحصص.

خروج شركاء)من الشركة.

استقالة ابراهيم حار  كمسير)

السيد) وتعيين  للشركة  مساعد 

الشريف الخطاط مكانه.

من) و15) (7 (،6 الفصول) تعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ الذه   بواد   االبتدائية 

رقم) تحت  (،2020 فبراير) (11

.2020/1((
ملخص قصد النشر

األستاذ رشيد بوعبيد

موثق

10 P

أو ديريك ش.م.م

مكت  للخبرة والحسابات

36)أ شارع أنفا الدار البيضاء

طوى اارت
ش.م

شركة مجهولة االسم
رأسمالها : 11.000.000 درهم

مقرها االرتماعي : الدار البيضاء

303، شارع عقبة بن نافع

الحي املحمدي

السجل التجاري الدار البيضاء
رقم 3)1166

خلق ملحقة للشركة بالدار البيضاء
قرر مجلس اإلدارة لشركة)»طوب)

بتاريخ رلسته  في  ش.م،)  مارت«)

16)أكتوبر)2019،)ما يلي):
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للشركة) رديدة  ملحقة  خلق 
شارع غاندي،) (،257 بالدار البيضاء)
العالمة) تحت  األر�سي،) الطابق 

.LA GRANDE RECRE(التجارية
عين السيد صالح الدين املديوني)

مديرا للملحقة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
 2019 نوفمبر) (26 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)721377.
من أرل املستخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

11 P

أو ديريك ش.م.م
مكت  للخبرة والحسابات

36)أ شارع أنفا الدار البيضاء

 COMPTOIR
 D’IMPORTATION ET DE

COMMISSION
CIEC - S.A

ش.م
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 3.000.000 درهم
مقرها االرتماعي : الدار البيضاء

303، شارع عقبة بن نافع
الحي املحمدي، الطابق السابع

شقة رقم 8
السجل التجاري الدار البيضاء

رقم 116315
تحويل املقر االرتماعي للشركة

العادي) غير  العام  الجمع  قرر 
 ECU-LINE شركة) ملساهمي 
ماي) (( املنعقد بتاريخ) (MAROC S.A

2007)ما يلي):
للشركة) االرتماعي  املقر  تحويل 
إلى) (8 من الطابق السابع شقة رقم)
الطابق الثالث شقق رقم)8)و1)بنفس)
(،353 العمارة الكائنة بالدار البيضاء)
وشارع) الخامس  محمد  شارع  زاوية 

املقاومة.
هو) الجديد  العنوان  فإن  بهذا 

كالتالي):
353،)زاوية شارع محمد الخامس)
وشارع املقاومة الطابق الثالث شقق)

رقم)8)و1)الدار البيضاء.

من) (( الفصل) لذلك  تبعا  تغيير 
القانون األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء.
من أرل املستخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

12 P

أو ديريك ش.م.م

مكت  للخبرة والحسابات

36)أ شارع أنفا الدار البيضاء

تيماك أكرو ااروك
ش.م

شركة مجهولة االسم
رأسمالها : 15.000.000 درهم

مقرها االرتماعي : تجزئة فودادي
قطعة 3، زنقة بير حكيم، طريق 

الوازيس، الطابق الثاني
الدار البيضاء

سجل تجاري الدار البيضاء
رقم 101251

تغيير  املجلس اإلداري
قام الجمع العام العادي املنعقد)
نوفمبر) (20 بتاريخ) استثنائية  بصفة 
2019،)ملساهمي شركة)»تيماك أكرو)

ماروك«)ش.م بما يلي):
السيد) استقالة  وقبل  عاين 
من) (Henri Paul Marcel BOYER

مهامه كمسير للشركة.
 Karima KUZMAK(عين السيدة
رقم) سفرها  رواز  (،Bourdet زورة)
رديدة) كمسيرة  (12AT(5235
مدة) من  املتبقية  للمدة  للشركة 

انتداب املسير املستقيل.
املنعقد) اإلداري  املجلس  قام 

بتاريخ)20)نوفمبر)2019)بما يلي):
 Karima KUZMAK عين السيد)
ملدة) اإلداري  للمجلس  كرئيسة 

انتدابها كمسيرة.
لزرق) طارق  السيد  تعيين  أكد 
ملدة) اإلداري  املجلس  لرئيس  كنائ  

انتدابه كمسير.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
 2019 ديسمبر) (31 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)725587.
من أرل املستخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

13 P

أو ديريك ش.م.م

مكت  للخبرة والحسابات

36)أ شارع أنفا الدار البيضاء

 ECU WORLDWIDE

MOROCCO
S.A

شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 500.000 درهم

تم رفعه إلى 2.000.000 درهم

مقرها االرتماعي : 353، زاوية شارع 

محمد الخامس وشارع املقاومة 

الطابق الثالث شقق رقم 8 و1 الدار 

البيضاء.

سجل تجاري الدار البيضاء

رقم 116315

رفع رأسمال الشركة
قرر الجمع العام املختلط العادي)

املنعقد استثنائيا وغير العادي بتاريخ)

شركة) ملساهمي  (،2019 نوفمبر) (22

 ECU WORLDWIDE MOROCCO

الشركة) رأسمال  في  الزيادة  (،S.A

من) لرفعه  درهم  (1.500.000 بمبلغ)

 2.000.000 إلى) درهم  (500.000

15000)سهم) درهم،)عن طريق خلق)

درهم للواحد تم) (100 رديد بقيمة)

اكتتابهم وتحريرهم بالنصف نقدا.

والدفع) باالكتتاب  التصريح  تم 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)3)يناير)

.2020

رلسته) في  اإلدارة  مجلس  قام 

بتاريخ)6)يناير)2020،)بما يلي):

والنهائي) الفعلي  التحقيق  عاين 

للزيادة في رأسمال الشركة.

غير البندين الساد4 والسابع من)

القانون األسا�سي.

األسا�سي) القانون  تحيين  قرر 

للشركة.

تم اإليداع القانوني األول))مشروع)

رفع رأسمال الشركة))بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء)

تحت رقم) (2019 ديسمبر) (30 بتاريخ)

.725489

الثاني) القانوني  اإليداع  تم 
رأسمال) لرفع  الفعلي  )التحقيق 
لدى) الضبط  بكتابة  الشركة))
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2020 يناير) (29 بتاريخ)

.728778
من أرل املستخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

14 P

أو ديريك ش.م.م

مكت  للخبرة والحسابات

36)أ شارع أنفا الدار البيضاء

BENABID OCEAN
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 10.000.000 درهم
مقرها االرتماعي : عند شركة 

»أوديريك«، 36 أ شارع أنفا
الطابق األول، الدار البيضاء
سجل تجاري الدار البيضاء

رقم 255303
تعديل الفصل 1) من القانون 

األسا�سي للشركة
العادي) غير  العام  الجمع  قام 
املنعقد بتاريخ))1)يناير)2020)لشركاء)
 BENABID OCEAN SARL« شركة)
الفصل) من  الثانية  الفقرة  بتعديل 
القانون) من  املسيرين)) )تعيين  ((1

األسا�سي للشركة كما يلي):
بأوسع) املسيرات  تتمتع 
الصالحيات للتصرف باسم الشركة،)
رميع) الخصوص  وره  على  ولهن 
 13 الصالحيات املذكورة في الفصل)
مجموعة) قيام  إمكانية  مع  أعاله،)
صالحياتها كل  بتفويض   أقصبي 
منها إلى السيد فؤاد أقصبي) أو رزء) (
أو السيد علي أقصبي وقيام مجموعة)
من) رزء) أو  كل  بتفويض  الفهدي 
صالحياتها إلى السيد أحمد الفهدي)

أو السيد بوبكر الفهدي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)27)يناير)2020)تحت)

رقم)728345.
من أرل املستخرج واإلشارة

املجلس اإلداري

15 P
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 ASIAN MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

تأسيس شركة
في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

27)يناير)2020)بالرباط.

الهدف االرتماعي):)

الغذائية وتوزيع) املنتجات  توزيع 

تغليف املنتجات الغذائية.

)املنتجات) وتصدير) استيراد 

املنتجات) وتغليف  الغذائية 

الغذائية).

املقر االرتماعي):)الرقم)25)،)اوالد)

مطاع سيكتور)2،)تمارة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.

موزعة النقدية   الحصص 

كما يلي):

(: غطو4) الغاني  عبد  السيد 

1000)حصة.

الغاني) عبد  السيد  (: املسير)

غطو4.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.129487

16 P

RESTAURAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجاري : 87295

بالدار البيضاء

الجموع) محاضر  بمقت�سى 

بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية  العامة 

(،2020 يناير) و27) (2020 يناير) (21

 RESTAURAIL شركة) شركاء) قرر 
درهم) (1.000.000 رأسمالها) ذ.م.م،)

بمحطة) االرتماعي  مقرها  والكائن 

البيضاء) بالدار  الحديدية  السكك 

بلفدير،) باحماد،) شارع  املسافرين،)

الدار البيضاء،)ما يلي):

املوافقة على تفويت)2500)حصة)

من طرف السيد توفيق الرحماني إلى)

كشريك) وقبوله  بنفقير  علي  السيد 

رديد.

من) حصة  (2500 تفويت) إثبات 
إلى) الرحماني  توفيق  السيد  طرف 
بمقت�سى) وذلك  بنفقير  علي  السيد 

عقد عرفي بتاريخ)21)يناير)2020.
استقالة السيد توفيق الرحماني)

من مهامه كمسير للشركة.
تعيين مسيرين ملدة غير محدودة.

السيد محسن سعيدي.
السيد الطاهر حجي.

السيد البعزاوي طارق.
تعديل الفصول)1،)6،)7)و15)من)

القانون األسا�سي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2020 فبراير) (11 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)730365.
من أرل اإلشهار والتبليغ

17 P

AUCTIONS AFRICA
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2020 يناير) (17 يوم) بالرباط 
التأسي�سي) القانون  صياغة  تمت 
بشريك) املسؤولية  لشركةمحدودة 

وحيد لها الخصائص التالية):
.AUCTIONS AFRICA(:(التسمية

الهدف):)االستيراد والتصدير.
نوباليا) زنقة  (: االرتماعي) املقر 
اكدال) بلوك ي  (17 قطاع) (( تجزئة)

الرياض الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)10.000)درهم.
 Mr. عهد تسيير الشركة) (: اإلدارة)

YOUSSER BENHARBIT
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.
وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
يناير) (29 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2020،)تحت رقم)2551)1.
18 P

ائتمانية أسفار كونساي
شقة رقم)))رنان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)05.37.72.97.60
الهاتف النقال):)06.62.74.43.37

STE BAZAY NEGOCE
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م.
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.
 STE BAZAY (: اللق  االرتماعي)

.NEGOCE SARL
الشركاء):

ب.و.ط) ارغيوا  املختار  السيد 
 : F87104

300)سهم.
 FB السيدة عيادي الهام ب.و.ط)

: 25916
150)سهم.

 FB السيد محمد ارغيوا ب.و.ط)
 : 52185

50)سهم.
املسير):)السيد املختار ارغيوا.

رأ4 املال):)50.000)درهم.
النشاط):)التحصيل.

وكيل.
مفاوض.

املدة):)99)سنة.
شارع األبطال رقم) (15 (: العنوان)

)،)أكدال الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 يوم) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)143073.
للبيان

19 P

STE BAHER DYAFA
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االرتماعي : حي النصر، سكتور 
7 رقم )1 عين العودة تمارة

RC : 1265271
تمارة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
 2019 ديسمبر) (28 بتاريخ) املنعقد 
بمقر الشركة تمت املوافقة بالجماع)

على املقترحات التالية):

بمقر) نهائية  بصفة  الشركة  حل 
الشركة الكائن بحي النصر سكتور)7 

رقم))1)عين العودة تمارة.
سعيد) ملريس  بن  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 1(5 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ)3)فبراير)2020.
20 P

 STE LES PEPINIERES
BRAHIM ZNIBER

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شخص واحد

برأ4 مال : 3.100.000 درهم
R.C. N° 32329

أبريل) (30 بتاريخ) ملحضر  وفقا 
تغيير) الوحيد  الشريك  قرر  (2019
 LES PEPINIERES الشركة) تسمية 
بتسمية) ( (BRAHIM ZNIBER

.ZNIBER NURSERY
للقانون) (3 البند) تعديل  تم 

األسا�سي املتعلق بتسمية الشركة.
السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
12)ديسمبر) التجاري بمكنا4 بتاريخ)

2019)تحت رقم)5052.
21 P

 STE DOMAINE VITICOLE
OULED THALEB

S.A
 CAPITAL(SOCIAL : 33.232.100

DHS
 SIEGE(SOCIAL : DOMAINE(DES
OULED(THALEB - BENSLIMANE

RC(N° 159
بتاريخ) املنعقد  املحضر  بمقت�سى 
11)ديسمبر)2019)قرر أعضاء)شركة)
 DOMAINE VITICOLE OULED
ما) االسم  مجهولة  شركة  (THALEB

يلي):
السنة) انتهاء) تاريخ  تغيير 

االرتماعية.
القانون) من  (51 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة.



3643 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

ببنسليمان بتاريخ)30)ديسمبر)2019 

تحت رقم)758.
بمقت�سى مقتطف وبيان

22 P

STE IFACORP

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأ4 مال : 100.000 درهم

R.C. N° 133511

 9 بمقت�سى محضر منعقد بتاريخ)

 IFACROP شركاء) قرر  (2019 أبريل)

ما يلي):

ليكون) الشركة  اسم  تغيير 

.REMIND STORIE INVEST

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

نوفمبر) (1( بتاريخ) ملكنا4  التجاري 

2019)تحت رقم)103002.

23 P

  STE BIOCOMPOST

 BRAHIM ZNIBER

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 CAPITAL(SOCIAL : 3.900.000

DHS

RC :  32319

وفقا ملحضر بتاريخ)30)أبريل)2019 

تسمية) تغيير  الوحيد  الشريك  قرر 

  STE BIOCOMPOST الشركة)

بتسمية) ( (BRAHIM ZNIBER

.ZNIBER COMPOST

للقانون) (3 البند) تعديل  تم 

األسا�سي املتعلق بتسمية الشركة.

السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) بمكنا4  التجاري 

2019)تحت رقم)2753.

24 P

STE ARKIIA 3 D

SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم) (2020 يناير) (7 االستثنائي بتاريخ)

االتفاق على ما يلي):

السيد) طل   على  املوافقة  تمت 

50)حصة لفائدة) بدر الضحاك ببيع)

 100 بثمن) املدكوري  عادل  السيد 

املناقشة) بعد  الواحد  للسهم  درهم 

وافق الجمع العام على بيع األسهم.

للحصص) الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي):

 100 املذكوري) عادل  السيد 

حصة من فئة)100درهم.

فئة) من  حصة  (1000 (: املجموع)

100)درهم.

تصبح) األسهم  بيع  عملية  نتيجة 

شركة) (: للشركة) القانونية  الصفة 

ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤول)

واحد.

القانون) من  (1.9 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبراير)

السجل) رقم  (929 رقم) تحت  (2020

التجاري):)151)8.

25 P

STE COPROMOINVEST

SARL AU

بالجريدة) وقع  خطأ  استدراك 

الرسمية رقم)5582)بتاريخ)23)أكتوبر)

.2019

رأسمال) الجملة  عوض 

درهم. أالف  عشرة  (:  الشركة)

 100.000 (: الشركة) رأسمال  يقرأ 

درهم.

والباقي بدون تغيير.

26 P

 STE BER -2 -

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رقم 21 و23 شارع معمورة إقامة 

ليليا املكت  رقم 2 - القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)6)يناير)

األسا�سي) القانون  وضع  تم  (2020

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

بالخصائص التالية):

 STE( BER( -2( - (: التسمية)

.CONSTRUCTION
و23  (21 رقم) (: االرتماعي) املقر 

شارع معمورة إقامة ليليا املكت  رقم)

2)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):)تارر مواد البناء)

بالتقسيط.

األعمال) مختلف  في  املقاولة 

والبناء.
 100.000 (: الشركة) مال  رأ4 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

على) موزعة  للواحدة  ( درهم) (100

الشكل التالي):

السيد دنيا برواين):)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

إلى السيدة دنيا) أسند  (: التسيير)

برواين.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)54027)بتاريخ)21)يناير)2020.

27 P

 STE CAFE 7 MARS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

املحل رقم 3 شارع موالي عبد العزيز 

إقامة ندى - القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)3)يناير)

األسا�سي) القانون  وضع  تم  (2020

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

بالخصائص التالية):

. STE(CAFE(7(MARS(:(التسمية
 3 رقم) املحل  (: االرتماعي) املقر 
شارع موالي عبد العزيز إقامة ندى)-)

القنيطرة.
موضوع الشركة):)مشغل مقهى.

مشغل مطعم.
 100.000 (: الشركة) مال  رأ4 
درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)
على) موزعة  للواحدة  ( درهم) (100

الشكل التالي):
السيد وليد الحاج):)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
وليد) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

الحاج.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)53983)بتاريخ)15)يناير)2020.
28 P

 STE BALBAL - 4-
 TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رقم 361 الشقة رقم 7 الطابق 
الثالث بتجزئة االرشاد - القنيطرة

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2020 يناير) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بالخصائص التالية):
 STE( BALBAL( -( 4- (: التسمية)

.TRANSPORT
املقر االرتماعي):)رقم)361)الشقة)
رقم)7)الطابق الثالث بتجزئة االرشاد)

-)القنيطرة.
مقاول في نقل) (: موضوع الشركة)

البضائع.
بتصدير) يقوم  وسيط  أو  تارر 

واالستيراد.
 100.000 (: الشركة) مال  رأ4 
درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)
على) موزعة  للواحدة  ( درهم) (100

الشكل التالي):
السيد عبد الصمد بلبال):)1000 

حصة.
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املدة):)99)سنة.
عبد) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

الصمد بلبال.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)54207))بتاريخ)10)فبراير)2020.
29 P

STE SERTSERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
في مدينة) بمقت�سى عقد مسجل 
2020)قد تم) 15)يناير) الرباط بتاريخ)
تأسيس)SERTSERVICES)شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
مقاول) (: االرتماعي) الهدف 

الخدمات املعلومات التجارية.
مقاول) (: االرتماعي) الهدف 

الخدمات املعلومات التجارية.
درهم) (20.000 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)200)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.
 200 (: يوسف) موالي  ياسين 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 1 الويفاق رياض قسمة) (8 (: املقر)

العمارة 4 تمارة.
موالي) ياسين  السيد  (: املسير)

يوسف.
(: ( رقم التقييد بالسجل التجاري)

.129387
30 P

STE ALPHA PRO PRIVATE
SARL AU

في) املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2020 يناير) (15 بتاريخ) الرباط 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
وحيد) شريك  محدودة  مسؤولية 

باملميزات التالية):

 STE ALPHA PRO (: التسمية)

.PRIVATE SARL AU

املقر التجاري):)شارع عبد الرحيم)

بوعبيد)T2-274)سال الجديدة سال.

املوضوع):

استشاة في التسيير.

مركز اللغة.

دعم املدار�سي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد هشام الزروالي.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

كما يلي):

 1000 (: الزروالي) هشام  السيد 

حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (6 بتاريخ)

.3(086

31 P

STE CODEANTS
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2020 يناير) (27 بتاريخ) الرباط 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.

 STE CODEANTS(:(اسم الشركة

.SARL

الشركاء):

خالد اوسار):)500)حصة.

يوسف صابر):)500)حصة.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

تكنولوريا) (: االرتماعي) الهدف 

املعلوميات))مبرمج،)محلل،)مصمم).

رأسمال الشركة):)10.000)درهم.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

النخيلة) إقامة  (: االرتماعي) املقر 

شقة)))شارع حسان األول تمارة.

املسير):)خالد أوسار.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.129(93

32 P

STE NT SOFTWARE

SARL AU

تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2020 يناير) (2( بتاريخ) الرباط 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.

 STE NT (: الشركة) اسم 

.SOFTWARE SARL AU

االستيراد) (: االرتماعي) الهدف 

الكهربائية) التركيبات  والتصدير،)

واملعلوميات.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

 100 حصة بقيمة) (100 مقسمة إلى)

للشريكة) الواحدة  للحصة  درهم 

الوحيدة منار ارديرة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

ابن) شارع  (79 (: االرتماعي) املقر 

(،6 الطابق الثاني الشقة رقم) سينا،)

أكدال)-)الرباط.

املسيرة):)منار ارديرة.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.142745

33 P

STE BENNETON
AU(CAPITAL(DE 730.000 DHS

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

DE 730.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL :

 OULFAHADIKAT OUMERRABIE

GP 1 IMMB(D(à(CASABLANCA

RC : 74093

بمور  عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

عن) التنازل  تم  (2020 يناير) (18

لشركة) االرتماعية  الحصص  كامل 

حاما) للسيد  (BENNETON SARL

القانوني) الشكل  تغيير  مع  الكلدي 

 BENNETON SARL من) للشركة 

 BENNETON SARL AU إلى شركة)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.

إلى) الشركة  حصص  كل  تفويت 

املالك الجديد حاما الكلدي.

استقالة املسيرين السابقين):

محمد عدلي.

أحمد عدلي.

عمر عدلي.

وتعيين مسير رديد السيد حاما)

الكلدي.
وتغيير املقر االرتماعي إلى العيون)

 302 رقم) د  بلوك  الوفاق  مدينة 

الطابق األول.

لدى) القانوني  اإليداع  سيتم 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء.

34 P

 FIDUTEMA(مكت  الحسابات واالستشارة

ش.م.م.
رقم)136)شارع القاهرة كومطراف)1)تمارة

الهاتف):)05.37.64.42.48

الفاكس):)05.37.64.47.64

STE ASTELI
SARL AU

إعالن عن توسيع النشاط التجاري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 ASTELI(10)يناير)2020)قررت شركة 

الشريك) ذات  ش.م.م  (SARL AU

الوحيد ما يلي):
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توسيع النشاط التجاري):

معدات) وتوزيع  وتصدير  استيراد 

الحاسوب واألرهزة الطبية.

بيع وشراء)أرهزة الكمبيوتر.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكاتبة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (13 بتاريخ)

.10(391

35 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة)5)شقة)6)املحيط الرباط

STE TOP CHEF TRAITEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك منفرد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : محل رقم 70 حي 

العلويين زنقة القاهرة رقم 115 - 

تمارة

رقم السجل التجاري 102325

حل الشركة
لشركة) املنفرد  الشريك  قرر 

TOP CHEF TRAITEUR)شركة ذات)

شريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

:)محل رقم) منفرد،)مقرها االرتماعي)

رقم) القاهرة  زنقة  العلويين  حي  (70

السجل) في  واملسجلة  تمارة  (- (115

التجاري رقم)102325)ما يلي):

حل الشركة.

قسمين) خالد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

تعيين مقر التصفية في):)محل رقم)

رقم) القاهرة  زنقة  العلويين  حي  (70

115)-)تمارة.

في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

 12)فبراير)2020)تحت رقم)104376.

للنشر واإلعالن

36 P

ALPES ETUDES
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

عنوانها : أبواب سال، عمارة 9، 

شقة 2، لعيايدة، سال 

بمقت�سى الجمع العادي االستثنائي)

املنعقد) (ALPES ETUDES لشركة)

بسال بتاريخ)16)يناير)2020)تم تعيين)

له مجموعة من) مسير رديد تخول 

الصالحيات.

املسير الجديد):

الرحيم،) عبد  عوقيل  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

تجزئة) (: الساكن ب) (B705808 رقم)

بني يخلف،)رقم)307،)املحمدية.

الصالحيات املخولة له.

القانونية) املمثلة  السيدة  تعين 

سناء)الحيمودي،)السيد عوقيل عبد)

على) للتوقيع  مقامها  ليقوم  الرحيم 

واإلدارية) املالية  املستندات  رميع 

وأن يقوم مقامها في كل ما تحتاره)

طبقا) وذلك  توقيعات  من  الشركة 

األسا�سي) القانون  من  (15 للفصل)

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

 لدى املحكمة االبتدائية بسال بتاريخ)

))فبراير)2020)تحت رقم)98.

37 P

STE LOUBKAD
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأ4 املال : 600.000 درهم

الزنقة رقم 69، الشقة رقم 3166، 

حي األمل، القنيطرة

تصريح بالتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ) واملسجل  (2020 يناير) (1( 

شركة) تأسيس  تم  (2020 يناير) (21

تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)»لوبكاد«.

الهدف):)مقاول في أشغال مختلفة)

للبناء)واالستيراد والتصدير واملفاوضة.

املقر االرتماعي):)الزنقة)69)الشقة)
رقم)3166)حي األمل،)القنيطرة.

رأسمال الشركة):)600.000)درهم.

السيد لحسن ادومار،) (: التسيير)

 G(5508( رقم) الوطنية  بطاقته 

بطاقتها) العسري،) لبنى  والسيدة 

.Z637661(الوطنية رقم

مدة الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري):)لقد تم اإليداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

يوم) بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

 74226 تحت رقم) (2020 فبراير) (12
التجاري) السجل  على   والحصول 

رقم)9)2)5.

38 P

MEDIA CHANGE
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
القانون) وضع  تم  (2019 يوليو) (25

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تلي مواصفاتها):

 MEDIA CHANGE (: التسمية)

.SARL AU

الهدف):)صرف العمالت.

املدة):)99)سنة.
املقر االرتماعي):)الرياض)1)رقم)37 

الطابق السفلي،)العالية،)املحمدية.

القناني) للسيدة  يخول  (: التسيير)

كريمة.
درهما) (2.000.000 (: املال) رأ4 

موزعة على)2000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة كما يلي):

السيد عادل خاوة)20.000)حصة)

بقيمة)2.000.000)درهم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

ضبط املحكمة االبتدائية باملحمدية)

تحت رقم) (2019 أغسطس) (7 بتاريخ)

)131)والسجل التجاري رقم)3)1)2.

39 P

ECOLE CREATEUR PRIVE
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
القانون) تم وضع  (2019 أكتوبر) (17

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تلي مواصفاتها):

 ECOLE CREATEUR (: التسمية)

.PRIVE SARL

الهدف):)مؤسسة تعليمية خاصة،)

الدرو4) والتعليم،) املنهي  التدري  

الخصوصية والدورات املهنية،)التعليم)

املستمر،)دورات مسائية وعطلة نهاية)

األسبوع مفتوحة للجميع.

املدة):)99)سنة.

املقر االرتماعي):)شاعر سبتة،)حي)
مريم،)رقم)36،)الطابق األول رقم)3،)

املحمدية.

الرباح) للسيدة  يخول  (: التسيير)

مريم.
درهما) (100.000 (: املال) رأ4 

 100 حصة بقيمة) (100 موزعة على)

درهم للحصة كما يلي):

حصة) (500 للسيدة الرباح مريم)

بقيمة)50.000)درهم)؛

 500 عبد هللا) املسعودي  للسيد 

حصة بقيمة)50.000)درهم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

ضبط املحكمة االبتدائية باملحمدية)

رقم) تحت  (2019 أكتوبر) (30 بتاريخ)

1735)والسجل التجاري رقم)525)2.

40 P

 ECORTOP
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

22)يناير)2020)قد تم تأسيس شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):

.ECORTOP SARL(:(التسمية

أعمال نجارة) (: الهدف االرتماعي)

األلومنيوم،)األعمال املتنوعة أو البناء.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

الوحدة) تجزئة  (: االرتماعي) املقر 
فتح الخير،)رقم)2،)تمارة.

التسيير):)عبد هللا االبشيهي.
التقييد) رقم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجاري بتمارة)129511.
41 P

 PARA DES SHAMPS
ELYSEES
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 
 ذات شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االرتماعي : شارع الحسن 
األول، إقامة عيبودي رقم 20، 

الطابق الثاني، تمارة
تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  العقد   بمقت�سى 
قوانين) وضع  تم  (2019 فبراير) (25

الشركة ذات املميزات التالية):
 PARA DES SHAMPS(:(التسمية

.ELYSEES SARL AU
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض االرتماعي بإيجاز):

بيع مواد التجميل)؛
بيع مواد شبه صيدلية.

املدة):)حددت في)99)سنة.
الحسن) شارع  (: االرتماعي) املقر 
(،20 رقم) عيبودي  إقامة  األول،)

الطابق الثاني،)تمارة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)
درهم مقسمة على) (100 كل واحدة)
الشريك الوحيد السيدة لبناء)مرفق.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيدة لبناء)مرفق.

تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
تمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2019 مار4) (12 بتاريخ)

.127593
42 P

مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها):)1.500)).6)درهم

مقرها االرتماعي):)زاوية شارع عبد املومن)

وزنقة كالفون،)الدار البيضاء

FIRST CLOUD
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
بتاريخ) البيضاء) الدار   بمدينة 
شركة) تأسيس  تم  (2020 يناير) (30
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد ذات الخصائص التالية):
.FIRST CLOUD(:(1)-)التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (- (2
املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد.

في) الشركة  تهدف  (: الهدف) (- (3
املغرب كما في الخارج إلى):

تصميم وتنفيذ الرسائل النصية،)
ونشرها) البيانية  والرسوم  الرقمية 
بكل الوسائل العامة أو الخاصة وبأي)

شكل من األشكال للغير)؛
العمليات) كل  عامة،) وبصفة 
الصناعية والتجارية واملالية التي لها)
عالقة بالهدف االرتماعي أعاله والتي)

من شأنها تطوير وتنمية الشركة.
))-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
:)ملتقى شارع) -)املقر االرتماعي) (5
عمارة) سومية،) وزنقة  املومن  عبد 
شهرزاد)3،)الطابق الخامس،)الرقم)22،)

الدار البيضاء.
محدد) (: الرأسمال االرتماعي) (- (6
في مبلغ)10.000)درهم مقسم إلى)100 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
طرف) من  بالكامل  مدفوع  الواحدة 
الشريك الوحيد السيد محمد أدي )

بركاش.
7)-)السنة املالية):)تبتدئ في فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
8)-)التسيير):)ستسير الشركة وملدة)
غير محددة من طرف السيد محمد)
الجنسية، مغربي  بركاش،) أدي  

)مزداد يوم)19)نوفمبر)1953)بالرباط)
مريم،) اللة  زنقة  بالرباط،) مقيم 
وحامل) السوي�سي  السباق،) ميدان 

.A1(2(13(للبطاقة الوطنية رقم
(: اإليداع القانوني والتسجيل) (- (II
تم اإليداع القانون وتسجيل الشركة)
لدى املحكمة التجارية ملدينة الدار)
 2020 فبراير) (12 بتاريخ) البيضاء)
التجاري) بالسجل  سجلت  حيث 

لنفس املدينة تحت رقم)56531).
بمثابة مقتطف وبيان

مزار أوديت واستشارات
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مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها):)1.500)).6)درهم

مقرها االرتماعي):)زاوية شارع عبد املومن وزنقة)

كالفون،)الدار البيضاء

ADIDAS MOROCCO LLC
SARL AU

الزيادة في الرأسمال االرتماعي 
للشركة

I)-)بمقت�سى محضر قرارات الشريك)
(،2019 ديسمبر) (16 بتاريخ) الوحيد 
لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
شركة) (ADIDAS MOROCCO LLC
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)
وحيد،)رأسمالها)27.440.000)درهم،)
البيضاء،) بالدار  االرتماعي  مقرها 
عمارة) هللا،) عبد  بن  محمد  شارع 
الطابق الحادي عشر،) (،2 كرسطال)

مارينا،)ما يلي):
1)-)الزيادة في الرأسمال االرتماعي)
لجهله) درهم  (16.000.000 بقيمة)

ينتقل إلى)0.000)).3))درهم.
من) (6 التغيير املتالزم للفصل) (- (2

النظام األسا�سي.
رديد) أسا�سي  نظام  إقرار  (- (3

ومعدل.
الصالحيات من أرل) إعطاء) (- ((

القيام باإلرراءات القانونية.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
ملدينة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
الدار البيضاء)بتاريخ)13)فبراير)2020 

تحت رقم)730677.
بمقت�سى مقتطف وبيان

مزار أوديت واستشارات
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مزار أوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها):)1.500)).6)درهم

مقرها االرتماعي):)زاوية شارع عبد املومن وزنقة)
كالفون،)الدار البيضاء

CASA FLORIDA CENTRE
SARL

تغيير االسم االرتماعي للشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام) (- (I
(،2019 أكتوبر) (7 بتاريخ) االستثنائي 
 CASA FLORIDA قرر شركاء)شركة)
املسؤولية) ذات  شركة  (CENTRE
درهم،) (10.000 رأسمالها) املحدودة،)
البيضاء،) بالدار  االرتماعي  مقرها 
وشارع) الزرقطوني  شارع  زاوية 
الطابق) سانتر،) توين  املسيرة،)
الساد4 عشر والسابع عشر،)ما يلي):
1)-)تغيير االسم االرتماعي للشركة)
 CASA CORNICHE أصبح) حيث 

.CENTER
2)-)التعديل املتالزم للفصل)2)من)

النظام األسا�سي للشركة.
3)-)إقرار نظام أسا�سي معدل.

الصالحيات من أرل) إعطاء) (- ((
القيام باإلرراءات القانونية.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
ملدينة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2020 29)يناير) الدار البيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)728766.
بمقت�سى مقتطف وبيان
مزار أوديت واستشارات

45 P

AUTO LABYAD IKHWAN
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ) العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (،2020 فبراير) (11

الشركة ذات املميزات التالية):
 AUTO LABYAD (: التسمية)

.IKHWAN
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع):

الشركة) لفائدة  املوظفين  نقل 
ولفائدة الغير)؛
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واألشياء) البضائع  رميع  نقل 
والسلع بجميع أنواعها)؛

النقل) الغير،) لفائدة  النقل 
املدر�سي)؛

البضائع) نقل  شاحنات  استئجار 
واستئجار) النقل  وسائل  ورميع 
والنقل) السائقين  مع  املركبات 

السياحي)؛
تأرير رميع أنواع اآلالت الثقيلة)
والرافعات ومعدات النقل واملناولة،)

أي نشاط لورستيكي)؛
وتوزيع) وبيع  وشراء) استيراد 
الجديدة) الغيار  قطع  أنواع  رميع 
والثقيلة)) )الخفيفة  واملستعملة)
ورميع أنواع قطع الغيار واملحركات)
والبطاريات) واملرشحات  واإلطارات 
ومواد التشحيم للسيارات واملركبات)
وللجميع أنواع العتاد واآلالت،)...)الخ.
الوحدة،) تجزئة  (: الرئي�سي) املقر 

بلوك)E،)رقم)6)6،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)150.000 
حصة من) (1500 إلى) درهم مقسمة 
بالكامل) وتملكها  درهم  (100 فئة)

السيد أحمد لبيض.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

أحمد لبيض.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (1( بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/393
التجاري تحت الرقم التحليلي)30853.
46 P

 STE BOUAYESS IMPORT
EXPORT

بتاريخ) املنعقد  م.ح.ع.ط  حس  
 STE لشركة) (2019 ديسمبر) (31
 BOUAYESS IMPORT EXPORT

SARL)تم االتفاق على ما يلي):
التصفية النهائية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  أنجز 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2019 يناير) (2( بتزنيت بتاريخ)
واملسجل في السجل) (2020/(2 رقم)

التجاري تحت رقم)3087.
47 P

STE LIKBAL NEGOCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بمدينة) ومسجل  (2020 يناير) (17
 2020 يناير) (20 بالتاريخ) تزنيت 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة محددة العناصر كما يلي):
 STE LIKBAL (: التسمية)

.NEGOCE SARL AU
(،2 بوتيني) حي  (: االرتماعي) املقر 

تزنيت.
الغرض):)األشغال املختلفة والبناء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
املسير):)حسن وحمان.

رأ4 املال):)10.000)درهم مقسم)
10)دراهم) 1000)حصة بما قدره) إلى)

لكل حصة موزعة كما يلي):
1000)ل السيد حسن وحمان.

من) (: السنة االرتماعية أو املالية)
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

رقم السجل التجاري):)1)2).
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية لتزنيت تحت رقم)58)بتاريخ)

11)فبراير)2020.
48 P

CCGT CARRIERES
SARL

�سي �سي جي طي كاغييغ ش.م.م
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
طرف) من  محرر  عقد  بمقت�سى 
موثقة) العوفي،) صونية  األستاذة 

بالرباط بتاريخ)13)يناير)2020.
طي) جي  �سي  »�سي  (: التسمية)
 CCGT CARRIERES(كاغييغ«)ش.م.م

.SARL
(،(1 السوي�سي) الرباط،) (: املوقع)

.GCBK(زنقة أيت باها،)عند
مباشر) الشركة  هدف  (:  الهدف)

أو غير مباشر):
املباشرة) غير  أو  املباشرة  اإلدارة 
نيابة عنهم أو لحساب أطراف ثالثة،)
تأرير) أو  استئجار  أو  تطوير  وكذلك 

رميع املحارر)؛

اإلدارة واالستغالل،)وكذلك تأرير)

أو امتياز رميع املحارر)؛

في) أو  الطلق  الهواء) في  أنواعه،)

أروقة تحت األرض،)كمالك أو صاح )

مقاطع) لكل  امتياز  بكل  االستغالل 

رملية،) أحجار  أو  البناء،) أحجار 

الجبس،) أو  الجير  أحجاز  غرانيت،)

الرخام،)الرمال،)الصوانات،)وعموما)

كل املواد املعدنية غير املرتبة داخل)

املنارم أو منبت املنارم)؛

التي) أشكالها  بجميع  الصناعة 

تدخل في فئة املحارر أو مواد البناء)

أو أي منتجات أخرى تهم املبنى)؛

من) مقاول  أو  كمقاول  العمل 

ألية أعمال عامة أو خاصة) الباطن،)

تتعلق بالكائن املذكور أعاله وأي كائن)

آخر مشابه أو ذي صلة)؛

البيع) طريق  عن  االستحواذ 

هاتين) بين  الجمع  أو  املساهمة  أو 

العمليتين،)التطوير واالستغالل املباشر)

أو غير املباشر ألي عمل أو صناعة من)

املحارر أو العمل أو البيع من منتجاتها،)

األعمل) أنواع  الشركات من رميع  أو 

امللحقة بها)؛

االستحواذ بأي شكل من األشكال،)

املساهمة،)البناء،)التثبيت،)االمتياز،)

االستيالء)أو التأرير،)مع أو بدون وعد)

وكذلك التخطيط والتحويل) بالبيع،)

غير) أو  املباشر  االستغالل  والتغيير 

واألرا�سي) املحارر  لجميع  املباشر 

املطورة) غير  أو  املبنية  واملباني 
والتجاري) الصناعي  لالستخدام 

ومنازل العمال،)إلخ...)؛

أي) استئجار  أو  شراء) أو  شراء)

معدات وأدوات وآالت وأشياء)من أي)

نوع ضرورية للمؤسسات والصناعات)

والشركات التي يمكن ممارستها)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

صناعية) عمليات  اي  في  للشركة 

بأحد) مرتبطة  تكون  قد  تجارية  أو 

طريق) عن  أعاله،) املذكورة  األشياء)

شركات رديدة أو مساهمات)  إنشاء)

ملكية) حق  شراء) أو  اشتراك   أو 

أو حقوق ارتماعية)؛

وبشكل أعم،)أي معامالت تجارية)
أو مالية أو صناعية أو أوراق مالية)
مباشر) بشكل  تتعلق  عقارية   أو 
 أو غير مباشر بالكائنات املذكورة أعاله)
 أو بأي كائن آخر مشابه أو ذي صلة)

أو من املحتمل أن تفضل تطويرها.
املدة):)99)سنة.

رأ4 املال):)حدد رأسمال الشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
درهم) (100 بقيمة) ارتماعية  حصة 

للواحدة كالتالي):
ارتماعية) حصة  (999
 FINANCIERE DE لشركة)
من) املمثلة  (PARTICIPATION TP

طرف السيد يوسف التازي)؛
1))حصة ارتماعية للسيد يوسف)

التازي.
التسيير):)عين كمسير للشركة):

الساكن) التازي،) يوسف  السيد 
تجزئة) زنقة أيت باها،) (،(1 بالرباط)
والحامل) السوي�سي،) املنظر الجميل،)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A1(5((2
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
49 P

 POSE DE CANAUX ET
TUYAUX ANJARA

SARL
بوز دو كانو إي تويو أنجارا ش.م.م
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
طرف) من  محرر  عقد  بمقت�سى 
موثقة) العوفي،) صونية  األستاذة 

بالرباط بتاريخ)13)يناير)2020.
 POSE DE CANAUX (: التسمية)
ET TUYAUX ANJARA SARL بوز دو 

كانو إي تويو أنجارا ش.م.م.
(،(1 السوي�سي) الرباط،) (: املوقع)

.GCBK(زنقة أيت باها،)عند
الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

والخارج):
الحفر) أعمال  الطرق،) أعمال 
واألنابي ،) القنوات  مد  العامة،)
األعمال) املختلفة،) املباني  أعمال 

الكبيرة والهندسة املدنية)؛
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شراء)وبيع وتأرير معدات األشغال)

العامة)؛

تشغيل محارر التكسير)؛

إنتاج مواد البناء)؛

التثبيت،) التطوير،) البناء،)

حسابها) على  التشغيل  التأرير،)

الخاص ألي مبنى أو غير مطور وأي)

استخدامها) يمكن  وعدادات  أعمال 

االحتيارات) لتلبية  طريقة  بأي 

واألعمال من املجتمع)؛

براءات) رميع  على  الحصول 

والعمليات) والتراخيص  االختراع 

والحصول) التجارية،) والعالمات 

والتنازل عنها نيابة) وتشغيلها،) عليها،)

عن الشركة)؛

املعامالت) رميع  عام  وبشكل 

املالية أو األوراق مالية أو الصناعية)

املرتبطة) العقارية  أو  ( التجارية) أو 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالغرض)

التجاري أو أي كائن مشابه أو متعلق.

املدة):)99)سنة.

رأ4 املال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

درهم) (100 بقيمة) ارتماعية  حصة 

للواحدة كالتالي):

ارتماعية) حصة  (999

 FINANCIERE DE لشركة)

من) املمثلة  (PARTICIPATION TP

طرف السيد يوسف التازي)؛

1))حصة ارتماعية للسيد يوسف)

التازي.

التسيير):)عين كمسير للشركة):

الساكن) التازي،) يوسف  السيد 

تجزئة) زنقة أيت باها،) (،(1 بالرباط)

والحامل) السوي�سي،) املنظر الجميل،)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A1(5((2

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

50 P

EL MACHI SURVEILLANCE
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)
يناير) (8 بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي 
 2( بتاريخ) بتمارة  واملسجل  (2020
تم تأسيس شركة ذات) (2020 يناير)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 EL MACHI (: القانوني) اإلسم 

.SURVEILLANCE SARL AU
الهدف التجاري):)الحراسة.

درهم) (50.000 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)500)حصة من فئة)100 
من) ومحررة  مكتتبة  للحصة  درهم 

قبل السيد املعا�سي محمد.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)رقم)5)عمارة)12)تجزئة ابن)

الهيثم عين عتيق تمارة.
املسير):)السيد املعا�سي محمد.

رقم التقييد في السجل التجاري)
 129(69 باملحكمة االبتدائية بتمارة)

بتاريخ)6)فبراير)2020.
51 P

SAFOUANE KHALLOU
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

الرأسمال االرتماعي : 100.000 
درهم

املقر االرتماعي : 6 زنقة ضاية عوا 
الطابق الرابع الشقة 16 أكدال 

الرباط
إعالن

العام) الجمع  ملداوالت  طبقا 
وبعد) (،2020 يناير) (6 ليوم) العادي 
حساب) لتدقيق  املصفي  تقرير 
تبرئته) العام  الجمع  قرر  التصفية،)
الصافي) الناتج  وتقسيم  مهامه،) من 

للتصفية.

وبالتالي حصر رميع العمليات.

لدى) وضعت  التصفية  عمليات 

بتاريخ) بالرباط  التجارية   املحكمة 

رقم) تحت  (2019 ديسمبر) (16

.103(96
توقيع):)مروان اهل خلو

52 P

STE HAMOUZ TRAVAUX
حس  م.ج.ع.ط املنعقدة بتاريخ)

 STE« لشركة) (2019 ديسمبر) (31

 »HAMOUZ TRAVAUX SARL AU

تم االتفاق على ما يلي):

التصفية النهائية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  أنجز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

2020)تحت) يناير) (2( بتيزنيت بتاريخ)

واملسجل في السجل) (2020/(3 رقم)

التجاري تحت رقم)3475.

53 P

SOCIETE MAYN
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D'ASSOCIE UNIQUE 

AU(CAPITAL(DE 60.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N° 57 RUE

TUNISIE ALHOCEIMA

إعالن بالتصفية املسبقة للشركة
العام) الجمع  بمقت�سى  (- (1

 SOCIETE« لشركة) االستثنائي 

وبتاريخ (MAYN«( SARL( AU 

القرارات) قرر  (2020 فبراير) (13  

التالية):

التصفية املسبقة للشركة بتاريخ)

13)فبراير)2020.

محمد) التهامي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

فبراير) (1( االبتدائية بالحسيمة يوم)

2020)تحت رقم)25.

54 P

 ALUMINIUM DESIGN &
CONSTRUCTION

إغالق
وفق محضر الجمع العام املنعقد)
باملقر) (2019 نوفمبر) (1( بتاريخ)
املسؤولية) ذات  لشركة  االرتماعي 
الياسمين) بتجزئة  الكائنة  املحدودة 
رأسمالها) الصخيرات،) (83 رقم)

90.000)درهم،)قرر الشركاء)ما يلي):
تصفية الشركة.

باملقر) التصفية  مقر  تحديد 
االرتماعي.

زهير) السيد  املصفي  تعيين 
حمعالل.

املهام) هذه  مدة  وتحديد 
والصالحيات.

أسئلة مختلفة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29(8 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)6)يناير)2020.
55 P

YD WORKS
SARL AU
ـتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع القانون) (2019 25)ديسمبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
تحت) وذلك  بشريك وحيد  محدودة 

املعطيات التالية):
 YD WORKS (: شركة) التسمية 

.SARL AU
غرض الشركة : مقاول في مختلف 
تطوير   - بستنة   - والبناء  األعمال 

مساحات الخضراء.
علي  موالي  شارع   ( رقم   : املقر 

شريف شقة 1 تمارة.
ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
مكتتبة محررة  درهم   100 بـ  حصة 
فراجي  للسيد  بكامل  وخصصت 

دمس.
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التسيير : تسير الشركة من طرف 

وحيد  كمسير  دمس  فراجي  السيد 

ملدة غير محدودة.

للنظام  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

تحت   2020 فبراير   5 بتاريخ  وذلك 

رقم 3088.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 

.RC : 129447 تحت رقم
مقتطف قصد اإلشهار

56 P

CARSTORE
SARL AU

بمقت�سى عقد رمع عام استثنائي)

الشركة) قرر شركاء) (2020 فبراير) (6

CARSTORE)ش.م.م ما يلي):

الكائنة بشارع) الشركة  غلق فرع 

الطابق) (1 شقة رقم) (6 إقامة) بماكو 

السفلي القاعة رقم)5)املحيط الرباط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (6 بتاريخ)

.10((((

57 P

BSR GRUE
SARL AU

إعالن تعديالت بالشركة
توسيع نشاط الشركة

 BSR GRUE SARL(:(اسم الشركة

.AU

تجزئة عقبة) (2 (: املقر االرتماعي)

الشقة رقم)6))أكدال الرباط.

الى) املعدات  استئجار  إضافة 

نشاط) ليصبح  الشركة  نشاط 

الشركة هو إصالح هيدروليكي.

إصالح كهربائي تارر قطع الغيار)

واستئجار املعدات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

ديسمبر) (25 التجارية بالرباط بتاريخ)

2019)تحت رقم)103677.

58 P

AUTOMATIA

SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : زاوية زنقة رميل 

صدقي الزوهاوي وزنقة لبنان، 

الشقة 12، إقامة منة هللا، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.AUTOMATIA SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االرتماعي):)زاوية زنقة رميل)

صدقي الزوهاوي وزنقة لبنان،)الشقة)

12،)إقامة منة هللا،)القنيطرة.

محلل) مبرمج،) (: الشركة) موضوع 

ومصمم في اإلعالميات.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد سعيد لبيض):)750)حصة.

 250 (: السيد مصطفى مشكوك)

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد سعيد) (: التسيير)

الحامل) مغربية،) الجنسية  لبيض،)

 G36(98( رقم) الوطنية  للبطاقة 

الحامل) والسيد مصطفى مشكوك،)

.G(5(028(للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)119)5)بتاريخ)3)فبراير)2020.

59 P

ELMCOM

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : عمارة 2083، 

الشقة رقم 17، الحدادة، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  بمقت�سى عقد  (

وضع) تم  (،2020 يناير) (23 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

.ELMCOM SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،2083 عمارة   : االرتماعي) املقر 

الشقة رقم 17، الحدادة، القنيطرة.

مواد) بيع  (: الشركة) موضوع 

اإلعالميات.

في) ومصمم  محلل  مبرمج،)

اإلعالميات.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

 1000 (: املسكيني) عادل  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد عادل) (: التسيير)

املسكيني.

السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)161)5)بتاريخ)5)فبراير)2020.

60 P

LES RESIDENCES YANIS

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : تجزئة لحري�سي رقم 

220، بئر الرامي، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  بمقت�سى عقد  (

وضع) تم  (،2020 يناير) (23 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 LES RESIDENCES (: التسمية)

.YANIS SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: تجزئة لحري�سي  املقر االرتماعي)

رقم 220، بئر الرامي، القنيطرة.

موضوع الشركة):)منعش عقاري.

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد نعيم عماد):)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

نعيم) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

محمد.

السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)201)5)بتاريخ)10)فبراير)2020.

61 P
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 ZONE FRANCHE HOTEL

KENITRA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : 2، زنقة امللكية 

إليزابيت، الطابق الرابع رقم 18، 

القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  بمقت�سى عقد  (

وضع) تم  (،2020 يناير) (6 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):

 ZONE FRANCHE (: التسمية)

.HOTEL KENITRA SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

2، زنقة امللكية  (: املقر االرتماعي)

 ،18 رقم  الرابع  الطابق  إليزابيت، 

القنيطرة.

تسيير الفنادق) (: موضوع الشركة)

واملطاعم.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

(: الرحمان) عبد  العرابي  السيد 

750)حصة.

السيد بنعزوز نجاح):)250)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد العرابي)

عبد الرحمان.

السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)199)5)بتاريخ)10)فبراير)2020.

62 P

GROUPE KENI AGRO HC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االرتماعي : 23، زنقة أنوال، 
عمارة فلوري 11، مكت  رقم )، 

ميموزا، القنيطرة
تأسيس

بالقنيطرة) عرفي  بمقت�سى عقد  (
وضع) تم  (،2020 يناير) (23 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 GROUPE KENI (: التسمية)

.AGRO HC SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)23،)زنقة أنوال،)
(،( رقم) مكت   (،11 فلوري) عمارة 

ميموزا،)القنيطرة.
في) وسيط  (: الشركة) موضوع 

املنتجات الفالحية.
االستيراد والتصدير.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)
بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 
مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

 1000 (: شيماء) حبو�سي  السيدة 
حصة.

املدة):)99)سنة.
السيدة) إلى  أسند  (: التسيير)
مغربية،) الجنسية  شيماء،) حبو�سي 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.G630(83
السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)5)2)5)بتاريخ)12)فبراير)2020.
63 P

CENTRE DE BEAUTE FADEL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : شارع اإلمام علي 
رقم 161، القنيطرة

السجل التجاري : 47417
القنيطرة

تفويت حصص و تعيين مسير رديد 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (
غير العادي املنعقد بالقنيطرة بتاريخ)
 CENTRE« لشركة) (2019 يناير) (15
ذات) شركة  (»DE BEAUTE FADEL

مسؤولية محدودة،)تقرر ما يلي):
 500 تفويت) على  املصادقة 
درهم) (100 بقيمة) ارتماعية  حصة 
فاطمة) السيدة  ملك  في  للواحدة،)
فحل،) لفائدة السيدة الزهراء) الباز،)
حصة) (1000 تملك) أصبحت  التي 

ارتماعية.
السيدة) املسيرة  استقالة  قبول 
فاطمة الباز من مهام تسيير الشركة)
وإبرائها،)وتعيين السيدة زهراء)فحل،)
للبطاقة) الحاملة  مغربية،) الجنسية 
الوطنية رقم)))A531)مسيرة وحيدة)
 CENTRE DE BEAUTE« لشركة)

.»FADEL
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

74231)بتاريخ)13)فبراير)2020.
64 P

STE ARALIB TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االرتماعي : شارع محمد 
الخامس، عمارة D، الطابق 

الخامس، الشقة رقم 10، القنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE ARALIB TRANS (: التسمية)
.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

محمد  شارع   : االرتماعي) املقر 
الطابق   ،D عمارة  الخامس، 

الخامس، الشقة رقم 10، القنيطرة.
موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)
بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 
مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):
السيد أيوب عراب):)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
أسند إلى السيد أيوب) (: التسيير)
الحاملة) مغربية،) الجنسية  عراب،)

.G250332(للبطاقة الوطنية رقم
السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)54173)بتاريخ)6)فبراير)2020.
65 P

2R CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : متجر رقم 2، رقم 
216 بلوك L، تجزئة اوالد اوريه، 

القنيطرة
تأسيس

بالقنيطرة) عرفي  بمقت�سى عقد  (
وضع) تم  (،2019 يوليو) (8 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):
 2R CONSTRUCTION(:(التسمية

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االرتماعي):)متجر رقم)2، رقم 
اوريه،  اوالد  تجزئة   ،L بلوك   216

القنيطرة.
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في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

األشغال املختلفة أو البناء.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد هاللي رضوان):)500)حصة.

 500 (: الرميلي) حسن  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد هاللي) (: التسيير)
الحامل) مغربية،) الجنسية  رضوان،)

.G26903(للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)52629.

66 P

STE TEL EXPERT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : )3، شارع األطلس، 

الطابق األول، أكدال، الرباط

تفويت حصص، تعيين مسير رديد 
وتحويل املقر االرتماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (

 STE« لشركة) املنعقد  العادي  غير 

TEL EXPERT«)شركة ذات مسؤولية)

محدودة،)تقرر ما يلي):

 500 تفويت) على  املصادقة 

درهم) (100 بقيمة) ارتماعية  حصة 

للواحدة،)في ملك السيد رامي نادير،)

الشاذلي) الحسين  السيد  لفائدة 

 1000 يملك) أصبح  الذي  بكاوي،)

حصة ارتماعية،)لتصبح شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

قبول استقالة املسير السيد رامي)

نادير وتعيين السيد الحسين الشاذلي)

بكاوي،)مسير وحيد ملدة غير محدودة.

املقر) تحويل  على  املصادقة 
إلى) املذكورة  للشركة  االرتماعي 
العنوان الجديد):)15)شارع األبطال،)

الشقة رقم))،)أكدال،)الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالرباط  التجارية 
1)/0)3)10)بتاريخ)10)فبراير)2020.
67 P

STE CABIFY TRANSPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : 55)، تجزئة 
الشعبي، حي األطلس، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 STE CABIFY (: التسمية)

.TRANSPORT SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
تجزئة   ،(55 (: االرتماعي) املقر 

الشعبي، حي األطلس، القنيطرة.
موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.
املقاولة في نقل البضائع.

االستيراد والتصدير.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)
بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 
مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):
السيد عزي الحسن):)500)حصة.

السيدة سناء)أزيل):)500)حصة.
املدة):)99)سنة.

السيد عزي) إلى  أسند  (: التسيير)
الحامل) مغربية،) الجنسية  الحسن،)
 G206613 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الجنسية) أزيل،) سناء) والسيدة 
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  مغربية،)

.G(56335(رقم
السنة املالية):)من فاتح يناير))إلى)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)229)5)بتاريخ)11)فبراير)2020.
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RM EXTINCTEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 املقر االرتماعي : رقم )12، تجزئة
 لو فالون القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2020 يناير) (28 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 RM EXTINCTEUR (: التسمية)

SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)رقم))12،)تجزئة)

لو فالون)-)القنيطرة.
موضوع الشركة):

بائع بالتقسيط لطفايات الحريق.
املختلفة األشغال  في   املقاولة 

)أو البناء.
عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال الشركة):

مبلغ) في  الشركة  رأسمال  حدد 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
درهم) (100 بقيمة) ارتماعية  حصة 
مكتتبة،) بكاملها،) محررة  للواحدة 

وموزعة على الشركاء)كالتالي):
مروان) محمد  غزواني  السيد 

1000)حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد غزواني)
محمد مروان.

يناير) فاتح  من  (: املالية)  السنة 
إلى)31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)233)5)بتاريخ)10)فبراير)2020.
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 SORATRAMA
SARL

الرأسمال االرتماعي : 200.000 
درهم

املقر االرتماعي : رقم 3، ملتقى شارع 
 عبد هللا الشفشاوني 

ومحمد حنصالي
القنيطرة

بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�سى 
املساهمون) قرر  (2020 يناير) (25  
 SORATRAMA SARL لشركة)
درهم) (200.000 رأسمالها االرتماعي)

ما يلي):
تغيير النشاط االرتماعي):

للشركة) االرتماعي  النشاط  تغير 
كالتالي):

عمليات الصرف اليدوية.
الزيادة في الرأسمال االرتماعي

االرتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 
إلى) درهم  (200.000 من) للشركة 
مبلغ) بزيادة  درهم  (2.000.000
خلق) وبالتالي  درهم  (1.800.000
فئة) من  ارتماعية  حصة  (18000
100)درهم للحصة الواحدة مملوكة)

من طرف):
ادريس) موالي  علوي  صالحي 

18000)حصة.
العطالتي كريمة)200)حصة.

تعيين املسير للشركة
خالد) الحمومي  السيد  تعيين 
محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 
واستقالة السيد صالحي علوي موالي)

ادريس من مهامه كمسير للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع 
فبراير) (7 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)74181.
بمثابة بيان ومقتطف

املسير الوحيد
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X.MEGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

 املقر االرتماعي : ملتقى زنقة 
ابو بكر الصديق وإمام علي إقامة 

غرناطة املقر 2 رقم S1 املدينة العليا 
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القنيطرة
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
في) اإلمضاءات  ومصحح  ومسجل 
القنيطرة) في  (2019 أغسطس) (28
لشركة) األسا�سي  القانون  إعداد  تم 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد باملميزات التالية):
.X.MEGA(:(تسمية الشركة(

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد.
ملتقى) (: للشركة) االرتماعي  املقر 
علي) وإمام  الصديق  بكر  ابو  زنقة 
إقامة غرناطة املقر)2)رقم)S1)املدينة)

العليا القنيطرة.
من) الغرض  (: االرتماعي) الهدف 
يشكل) الشركة في املغرب أو خارره،)
مباشرة أو غير مباشر،)سواء)لنفسها)

أو لغيرها أو مساهمة في):
مقهى.

العمليات) رميع  عام،) وبشكل 
الصناعية،) املالية،) التجارية،)
والخدماتية،) الحرفية،) العقارية،)
واملرتبط) (، رميعها لحساب الشركة)
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االرتماعي لتطوير الشركة.
في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

 99)سنة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
درهم) (100 من) حصة  (1000 على)

للحصة موزعة كالتالي):
 100.000 السيدة نجاة سعيدي)

درهم)1000)حصة.
 1000 درهم) (100.000 (: املجموع)

حصة.
التسيير):)الشركة تسيرها السيدة)
نجاة سعيدي وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
ملدينة) التجاري  السجل  بمصلحة 
2020)تحت) 2)يناير) القنيطرة بتاريخ)

رقم)53867.
لإليداع والبيان
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 MOROCAN CONSULTING
LAW

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد

املقر االرتماعي : رقم ) زنقة شالة 
إقامة املهدي رقم 20 القنيطرة

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
في) اإلمضاءات  ومصحح  ومسجل 
تم) القنيطرة  في  (2019 أكتوبر) (16
إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات)
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد باملميزات التالية):
 MOROCAN (: تسمية الشركة) (

CONSULTING LAW
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد.
رقم) (: للشركة) االرتماعي  املقر 
 20 زنقة شالة إقامة املهدي رقم) (،(

القنيطرة.
من) الغرض  (: االرتماعي) الهدف 
يشكل) الشركة في املغرب أو خارره،)
مباشرة أو غير مباشر،)سواء)لنفسها)

أو لغيرها أو مساهمة في):
االستشارة في التدبير.

التكوين املستمر.
العمليات) رميع  عام،) وبشكل 
الصناعية،) املالية،) التجارية،)
والخدماتية،) الحرفية،) العقارية،)
واملرتبط) (، رميعها لحساب الشركة)
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االرتماعي لتطوير الشركة.
في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

 99)سنة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
درهم) (100 من) حصة  (1000 على)

للحصة موزعة كالتالي):
االنصاري) الغني  عبد  السيد 

100.000)درهم)1000)حصة.
 1000 درهم) (100.000 (: املجموع)

حصة.
التسيير):)الشركة تسيرها السيدة)

رليلة نزيه وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
ملدينة) التجاري  السجل  بمصلحة 
 2019 نوفمبر) (28 بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم)53697.
لإليداع والبيان
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GREEN LIFE CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : إقامة 3)، زنقة 
سبو، محل B، شقة ريض املنزه، 

مدخل B، مكت  رقم 1
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 GREEN LIFE CALL (: التسمية)

CENTER
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة) (،(3 إقامة) (: املقر االرتماعي)
املنزه،) ريض  شقة  (،B محل) سبو،)

مدخل)B،)مكت  رقم)1)القنيطرة.
موضوع الشركة):)

مركز لالتصاالت الهاتفية.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 على)
درهم للواحدة محررة بكاملها،) (100
مكتتبة،)موزعة على الشركاء)كالتالي:

الدين) سعد  الرزاق  عبد  السيد 
1000)حصة.

املدة):))99)سنة.
عبد) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)
الجنسية) الدين،) سعد  الرزاق 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  مغربية،)

.G(91(5((رقم
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)54187.

لإليداع والبيان
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S4 TRONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : سالمة )، بلوك 

)U، عمارة 5، طريق مهدية

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

S( TRONS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

(،( سالمة) (: االرتماعي) املقر 

طريق مهدية،) (،5 عمارة) (،U( بلوك)

القنيطرة.

موضوع الشركة):)

املقاولة في نقل املستخدمين.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 إلى)

درهم للواحدة محررة بكاملها،) (100

مكتتبة،)موزعة على الشركاء)كالتالي:

 1000 الرملي) سفيان  السيد 

حصة.

املدة):))99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد سفيان)

الحامل) مغربي،) الجنسية  الرملي،)

.GY20327(للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)239)5)بتاريخ)12)فبراير)2020.

74 P
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ASTIS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : بقعة 3)1، 
كورسيكا، الطابق الثاني

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
ASTIS TRANSPORT(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

(،1(3 بقعة) (: االرتماعي) املقر 
كورسيكا،)الطابق الثاني،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)
املقاولة في نقل املستخدمين.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 إلى)
درهم للواحدة محررة بكاملها،) (100
مكتتبة،)موزعة على الشركاء)كالتالي:
السيد هشام بدري)1000)حصة.

املدة):))99)سنة.
أسند إلى السيد هشام) (: التسيير)
الحامل) مغربي،) الجنسية  بدري،)

.GA(503((للبطاقة الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)1)2)5)بتاريخ)12)فبراير)2020.
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STE LYAUTE CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
املقر االرتماعي : زاوية شارع موالي 

عبد العزيز وابن أبي زرع
عمارة D رقم 5 القنيطرة

الحل املبكر للشركة
الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) العادي  الغير  العام 
لشركة) (2019 ديسمبر) (15

STE LYAUTE CHANGE)شركة ذات)
وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
زاوية) بالقنيطرة،) االرتماعي  مقرها 

شارع موالي عبد العزيز وابن أبي زرع)
عمارة)D)رقم)5،)تقرر ما يلي):

الحل املبكر للشركة.

ديسمبر) (15 املسير إلى غاية) إبراء)

.2019

العدالي،) رشيد  السيد  تعيين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

بالقنيطرة،) والساكن  (،G311(68
الرامي صفته) بئر  (،56 رقم) (،( زنقة)

مصفي للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

بمقرها االرتماعي أعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)21)يناير)

2020)تحت رقم)74005.
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BOBRATRAV
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في))

2020)تم) يناير) (22 بتاريخ) القنيطرة،)

االتفاق على القانون األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):

 BOBRATRAV SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املختلفة) األشغال  (: الغرض)

ورصاص والبناء.

تجزئة) (207 (: االرتماعي) املركز 

الطيبية القنيطرة.

درهم) ألف  (100 (: الرأسمال)

حصة ارتماعية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (%5 (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

الشركة وملدة غير محدودة السادة):

السيد بورا4 ابراهيم.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)265)5.
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 STE ADAM

 D›EXPLOITATION DES

TERRES AGRICOLES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(SOCIAL : 90.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : BERKANE,

 LOTISSEMENT(MADELEINE 9

LOT(N° 44 BD(AL(AHRAM

R.C : 5849 N° IF : 24856265

تعديل
بمقت�سى قرار الجمع العام الغير)

يناير) (22 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2020)بمقر الشركة ببركان قرر شركاء)

 ADAM D’EXPLOITATION شركة)

ش.م.م.) (DES TERRE AGRICOLES

ما يلي):)

للحصص) النهائي  التفويت 

السيد) يملكها  التي  االرتماعية 

بلعوش مصطفى والتي تتمثل في)9)5 

حصة إلى كل من):

السيد فاطمي محمد)275)حصة.

 274 أمين) محمد  فاطمي  السيد 

حصة.

للحصص) النهائي  التفويت 

السيدة) تملكها  التي  االرتماعية 

 (5 في) تتمثل  والتي  ميمونة  مهرية 

حصة إلى كل من):

السيد فاطمي محمد)22)حصة

أمين محمد  فاطمي   السيد 

 23)حصة.

بلعوش) السيد  املسير  استقالة 

مصطفى.

تعيين مسيرين ردد وهما السيد)

فاطمي محمد والسيد فاطمي محمد)

أمين.

للشركة) االرتماعي  املقر  تغيير 

 (( الرقم) (9 من بركان تجزئة مادلين)

شارع) (1(3 وردة) إلى  األهرام  شارع 

محمد الدرفوفي عمارة وداد الطابق)

الخامس الشقة رقم)19.

في) التعديل  سيتم  لذلك  وتبعا 

من النظام) (15 و) (7 (،5 (،( الفصول)

األسا�سي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ ببركان  االبتدائية   باملحكمة 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (10  

.2020/71
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استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية

STE SEVENT GAD
SARL

الحي الحسني زنقة 101 رقم 31

وردة

RC : 28151

بالجريدة) وقع  خطإ  استدراك 

يناير)) (8 بتاريخ) (5593 الرسمية عدد)

.2020

بدال ان : 

االرتماعي) مال  الرأ4  الرفع من 

 10.000 من) درهم  ((90.000 بمبلغ)

درهم ليصبح)500.000)درهم.

طريق) عن  مال  الرأ4  زيادة 

وواربة) مستحقة  ديون  تعويض 

إلى) يصل  الشركة  على  الدفع 

2.700.000)درهم.

يقرأ :

مال) الرأسمال  من  الرفع 

درهم) ((90.000 بمبلغ) االرتماعي 

 500.000 10.000)درهم ليصبح) من)

درهم.

عن) الزيادة  هذه  تحقيق  تم 

السائلة) املطالبات  تعويض  طريق 

واملستحقة على الشركة.

الباقي بدون تغيير.
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مكت  السيد حسن الخلوفي

زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد

)الطابق)3)عمارة بنعدى)-)وردة

الهاتف):)05.36.71.01.71

الفاكس):)0536.71.10.25

 SOCIETE 2H ARCHI

CONCEPT
R.C : 34667

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تحديث القوانين) (2020 يناير) (13

األساسية للشركة خصائصها كالتالي):

 STE 2H ARCHI (: التسمية)

.CONCEPT SARL AU

املوضوع):)مكت  الهندسة.

وعموما رميع العمليات التجارية)

واملنقولة) منها  والعقارية  واملالية 

الذكر) السالفة  باألهداف  املرتبطة 

والتي من شأنها أن تساهم في تنمية)

الشركة.

املدة):)99)سنة.

)املقر االرتماعي):)15،)زنقة رمال)

 3 الدين االفغاني الطابق األول رقم)

وردة.

تم تحديد) (: الرأسمال االرتماعي)

 100.000 في) االرتماعي  الرأسمال 

حصة) (1.000 إلى) مقسم  درهم 

ارتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

موزعة كالتالي):

 1.000 هشام) هرناف  السيد 

حصة.

املجموع):)1.000)حصة.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

اإلدارة):)تم إسناد مهام اإلدارة إلى)

وحيد) كمسير  هشام  هرناف  السيد 

 STE 2H ARCHI CONCEPT(لشركة

SARL AU)ملدة غير محددة.

بكتابة) القانوني  التسجيل  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بوردة تحت رقم)34667.
للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي
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مكت  السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد

)الطابق)3)عمارة بنعدى)-)وردة

الهاتف):)05.36.71.01.71

الفاكس):)05.36.25.10.71

 STE IMMOBILIERE 

BEN ADDI

SARL
R.C : N° 17051

العام) الجمع  محضر  بمور  

لشركة) (2019 ديسمبر) (10 بتاريخ)

 STE IMMOBILIERE BEN ADDI
االرتماعي) مالها  رأ4  ش.ذ.م.م.)

(: درهم ومقرها االرتماعي) (100.000
زنقة عقبة بن نافع وردة،)قرر) (،15

ما يلي):

 STE لشركة) املسبق  الحل 

 IMMOBILIERE BEN ADDI

بالعنوان التالي):
15،)زنقة عقبة بن نافع وردة.

مصطفى) بنعدي  السيد  تعيين 

(: التالي) بالعنوان  للشركة  كمصفي 
15،)زنقة عقبة بن نافع وردة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2020 يناير) (13 بوردة بتاريخ)
رقم)174.

للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي

81 P

AMZAOUROU MINING

SARL
بمقت�سى قرار الجمع العام الغير)

بتاريخ بالرباط  املنعقد   العادي 

الشركاء) قرر  (،2020 فبراير) (10  

 AMZAOUROU MINING لشركة)

.SARL
زنقة) (،( رقم) (: االرتماعي) مقرها 

أكدال،) (7 شقة) (3 الطابق) واد زيز،)

الرباط ما يلي):
 ( رقم) (: تغيير املقر االرتماعي من)
زنقة واد زيز،)الطابق)3)شقة)7)اكدال)

سكينة اهدف) (21 الرباط إلى رقم) (-

.QU(أزرو

حصة) (260 بيع) على  التصديق 
يمتلكها) التي  حصة  (510 أصل) من 
السيد) لفائدة  أمين  امزاورو  السيد 
بشركة) السالم  عبد  علي  السو�سي 
 AMZAOUROU MINING SARL
رقم) الوطنية  للبطاقة  والحامل 

.A321950
حصة) (250 بيع) على  التصديق 
يمتلكها) التي  حصة  ((90 أصل) من 
السيد) لفائدة  يحيى  مقوار  السيد 
بشركة) السالم  عبد  علي  السو�سي 
 AMZAOUROU MINING SARL
رقم) الوطنية  للبطاقة  والحامل 

.A321950
الحصص) توزيع  يصبح  وبالتالي 

على الشكل التالي):
السيد السو�سي علي عبد السالم)

510)حصة.
السيد أمزاورو أمين)250)حصة.
السيد مقوار يحيى)0)2)حصة.

املجموع):)1000)حصة.
أمين) امزاورو  السيد  استقالة 
السيد) وتعيين  كمسير  منصبه  من 
السالم والحامل) السو�سي علي عبد 
 A321950 رقم) الوطنية  للبطاقة 
والسيد مقوار يحيى والحامل للبطاقة)
كمسيران) (ZG109969 الوطنية رقم)
تلتزم) محدودة  غير  ملدة  للشركة 
املسيرين معا وذلك) الشركة بإمضاء)
أمام البنك واملؤسسات املرتبطة بها.

 1( و) (13 (،6 (،( البنود) تغيير 
للقانون األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (13 بتاريخ)

.10((21
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FIDUCIAIRE SOFITA

STE SAFI AIR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2020 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة لها الخصوصيات التالية):

.STE SAFI AIR(:(االسم

استيراد،) بيع،) شراء،) (: الهدف)

وساطة) انتداب،) تمثيل،) تصدير،)

وكذا) التكييف  االت  في  وتجارة 

التركي  والتجهيز واملتابعة واالصالح.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

أو) املنقولة  أو  املالية  أو  التجارية 

العقارية التي ترتبط بصفة مباشرة)

أو غير مباشرة بهدف الشركة أو التي)

أنشطة) تطوير  في  تساهم  من شأنها 

الشركة.

املدة):)99)سنة.
 2 زنقة) (13 رقم) (: املقر االرتماعي)

حي أنا4 آسفي.
100.000)درهم مقسم) (: راسمال)

على)1000)حصة من فئة)100)درهم)

نقدا) اكتتبت  كلها  الواحدة  للحصة 

وسددت بأكملها.

التسيير):)عين السيد محمد أمين)

مراد والسيد محمد ستيربة مسيرين)

بالتضامن للشركة ملدة غير محددة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بآسفي)

تم) حيث  (،2020 يناير) (28 بتاريخ)

تحت) التجاري،) بالسجل  التسجيل 
رقم)10161.

مقتطف قصد النشر
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FIDUCIAIRE SOFITA

 STE CONSTRUCTION

QUALITE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تغيير مواد في القانون االسا�سي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2019 31)ديسمبر) االستثنائي بتاريخ)

تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت حصص.

الى) تحويل ش.ذ.م.م.)بعدة شركاء)

ش.ذ.م.م.)بشريك وحيد.
1)و2)و3)من القانون) تغيير املادة)

االسا�سي.
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القانون) وتحيين  تحرير  اعادة 
االسا�سي.

كتابة) لذى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
(،2020 يناير) (30 بتاريخ) ( باليوسفية)

تحت رقم)0)/2020.
مقتطف قصد النشر
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FIDUCIAIRE SOFITA

STE STATION CRISTAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رفع راسمال

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2019 23)ديسمبر) االستثنائي بتاريخ)

تقرر ما يلي):
 100.000 الشركة) راسمال  رفع 
اكتتبت) درهم  (350.000 الى) درهم 

نفودا.
من) و9) (7 املادتين) تغيير  وعليه 

القانون االسا�سي.
كتابة) لذى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بآسفي))
رقم) تحت  (،2019 يناير) (27 بتاريخ)

.19/2281
مقتطف قصد النشر
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STE PHONE ACTIVE
االنصهار عن طريق االستدماج من 

PHONE ACTIVE طرف شركة
PHONE ASSISTANCE لشركتي

.PHONE SERVIPLUSو 
الزيادة في الرأسمال الشركة
 MAJOREL  اعتماد تسمية

MOROCCO
نقل مقر الشركة

فان) (،2019 ديسمبر) (26 بتاريخ)
 PHONE لشركة) الوحيد  الشريك 
مسؤولية) ذات  شركة  (،ACTIVE
راسمالها) وحيد،) بشريك  محدودة 
مقرها) الكائن  درهم،) (5.000.000
محمد) زنقة  (26 بالدارالبيضاء،)
التجاري) بالسجل  املقيدة  كمال،)
 169.333 رقم) تحت  للدارالبيضاء)

قد):

صادق نهائيا على اتفاقية االنصهار)
النهائية املوقعة في)20)ديسمبر)2019 

مع الشريكين الحاملتين لتسميتي):
شركة) (PHONE ASSISTANCE
 3.200.000 رأسمالها) مساهمة 
الكائن مقرها بالدارالبيضاء،) درهم،)
واملقيدة) كمال  محمد  زنقة  (26
بالسجل التجاري للدارالبيضاء)تحت)

رقم)103.221.
شركة) (PHONE SERVIPLUS
 2.000.000 رأسمالها) مساهمة 
الكائن مقرها بالدارالبيضاء،) درهم،)
املقيدة) كمال  محمد  زنقة  (26
بالسجل التجاري للدارالبيضاء)تحت)

رقم)118.857.
هاتين) قامت  بموربها  التي 
عن) انصهارهما  بقصد  االخيرتين،)
شركة) طرف  من  االستدماج  طريق 
مجموع) بتقدمة  (PHONE ACTIVE
 31 غاية) الى  )أصولها)) موروداتها)
التحمل من) مقابل  (،2018 ديسمبر)
املستدمجة)كسرا)) الشركة  طرف 
)خصوم)) مطلوبات) ملجموع 

الشريكتين املستدمجتين))كسرا).
على) تحفظ  ودون  نهائيا  صادق 
سبيل) على  بها  املقام  التقدمات 
الشريكيتن) طرف  من  االنصهار 
عن) نتج  )فتحا)،كما  املستدمجتين)
اتفاقية االنصهار النهائية املشار اليها)

أعاله.
اتفاقية) ملشترطات  تنفيذا  عمل 
مضاعفة) في  الزيادة  على  االنصهار 
رأسمال الشركة الى مبلغ)6.355.500 

درهم.
لهذا) النهائي  االنجاز  عاين 

االنصهار.
الشركة) تسمية  اعتماد  قرر 
عوض) (MAJOREL MOROCCO

.PHONE ACTIVE(ومكان
نقل مقر الشركة الى الدارالبيضاء)
شارع) (1.100 معروف،) سيدي 
حضيرة) الدارالبيضاء) القد4،)
 501 املحلين) (،18 شور) نايرشور،)

و502)الطابق الخامس.
عدل النظام االسا�سي نتيجة لهذه)

القرارات.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2020 فبراير) (5 بتاريخ) للداالبيضاء)

تحت رقم)729.554.

تطبيقا) االعالم  هذا  ادراج  تم 

للمادة)97)من القانون)96-5)املتعلق)

مسؤولية) ذات  بالشركات  خصيصا 

محدودة.
املدبرية
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STE PHONE SERVIPLUS
االنصهار عن طريق االستدماج

PHONE ACTIVE من طرف شركة
العامة) بمور  محضر الجمعية 

ديسمبر) (26 غير العادية املنعقدة في)

 PHONE(2019،)فان مساهمي شركة

مساهمة) شركة  (، (SERVIPLUS
الكائن) درهم،) (2.000.000 رأسمالها)
مقرها بالدارالبيضاء،)26)زنقة محمد)
التجاري) بالسجل  املقيدة  كمال،)

 118.857 رقم) تحت  للدارالبيضاء)

قد):

اتفاقية) على  نهائيا  صادقوا 

االنصهار النهائية املبرمة في)20)ديسمبر)

 PHONE(2019،)بين الشركة وشركة

ASSISTANCE)،)الشركة املستدمجة)

(،PHONE ACTIVE(فتحا)،)مع شركة(

التي) )كسرا)،) املستدمجة) الشركة 

بتقدمة) الشركة  قامت  بموربها 

PHONE ACTIVE،)دون أي) ( لشركة)

استثناء)والتحفظ ملجموع موروداتها)

)أصولها))الى غاية)31)ديسمبر)2018،)

مقابل في نفس هذا التاريخ،)التقدمة)

صافية) ارمالية  قيمة  ذات  املعنية 

درهم،) (92.931.(95,36 مبلغها)

 MAJOREL تلزم رازيتها بمنح شركة)

AFRICA،)صاحبة الحق الوحيدة في)

 PHONE(الشركة،)بنسبة)5)حصص

 PHONE سهم) (18 مقابل) (ACTIVE

SERVIPLUS،)ل)5.555)حصة شركة)

كقيمة) درهم  (100 ذات) رديدة 

بكاملها،) القيمة  املدفوعة  اسمية،)

يناير) فاتح  في  بها  التمتع  يتبدئ 

شركة) طرف  من  ستحدث  (،2019
للزيادة) تمثيال  (، (PHONE ACTIVE
درهم) (555.500 بمبلغ) راسمالها  في 
بمبلغ) انصهار  مكافأة  احداث  مع 

92.375.995,36)درهم.
بقوة) الشركة ستحل  أن  سجلوا 
تصفيتها) على  العمل  دون  القانون 
بمجرد أن الشريك الوحيد للشركة)
املستدمجة))كسرا)،)سيصادق نهائيا)
اليها) املشار  االنصهار  اتفاقية  على 

أعاله.
شركة) حل  وتالزميا  االنصهار 
أصبحا) قد  (PHONE SEVIPLUS
ونتيجة) اليوم،) نفس  في  نهائيين 
للمصادقة على هذا االنصهار من قبل)
 PHONE لشركة) الوحيد  الشريك 

ACTIVE)بتاريخ)26)ديسمبر)2019.
تم القيام بااليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2020 5)فبراير) للدارالبيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)729.551.
مجلس االدارة
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STE PHONE ASSISTANCE
النصهار عن طريق االستدماج

PHONE ACTIVE من طرف شركة
الجمعية) محضر  بمور  
 26 في) املنعقدة  العادية  غير  العامة 
2019،)فان مساهمي شركة) ديسمبر)
شركة) (، (PHONE ASSISTANCE
درهم،) (3.200.000 ماهمة رأسمالها)
 26 بالدارالبيضاء،) مقرها  الكائن 
املقيدة بالسجل) زنقة محمد كمال،)
رقم)) تحت  للدارالبيضاء) التجاري 

103.221،)قد):
اتفاقية) على  نهائيا  صادقوا 
االنصهار النهائية املبرمة في)20)ديسمبر)
  PHONE(2019،)بين الشركة وشركة
الشركة املستدمجة) (، ( (SERVIPLUS
 PHONE شركة) مع  )فتحا)،)
املستدمجة) الشركة  (،ACTIVE
)كسرا)،)التي بموربها قامت الشركة)
(،PHONE ACTIVE ( بتقدمة لشركة)
ملجموع والتحفظ  استثناء) أي  دون 
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غاية الى  )أصولها))  موروداتها)

تحمل) مقابل  (،2018 ديسمبر) (31  

ملجموع) ( (PHONE ACTIVE شركة)

تثقلها) التي  )الخصوم)) املطلوبات)

التقدمة) التاريخ،) هذا  نفس  في 

صافية) ارمالية  قيمة  ذات  املعنية 

138.960.801,69درهم،) مبلغها)

 MAJOREL تلزم رازيتها بمنح شركة)

الوحيدة) الحق  صاحبة  (، (AFRICA

واحدة)) حصة  بنسبة  الشركة،) في 

أسهم) (( بنسبة) (PHONE ACTIVE

مقابل) (،PHONE ASSISTANCE

ذات) رديدة  شركة  حصة  (8000

100)درهم كقيمة اسمية،)املدفوعة)

يتبدئ التمتع بها في) القيمة بكاملها،)

فاتح يناير)2019،)ستحدث من طرف)

تمثيال) (، (PHONE ACTIVE شركة)

 800.000 للزيادة في راسمالها بمبلغ)

انصهار) مكافأة  احداث  مع  درهم 

بمبلغ))138.160.801,69)درهم.

بقوة) الشركة ستحل  أن  سجلوا 

تصفيتها) على  العمل  دون  القانون 

بمجرد أن الشريك الوحيد للشركة)

املستدمجة))كسرا)،)سيصادق نهائيا)

اليها) املشار  االنصهار  اتفاقية  على 

أعاله.

شركة) حل  وتالزميا  االنصهار 

PHONE ASSISTANCE))قد أصبحا)

ونتيجة) اليوم،) نفس  في  نهائيين 

للمصادقة على هذا االنصهار من قبل)

 PHONE لشركة) الوحيد  الشريك 

ACTIVE)بتاريخ)26)ديسمبر)2019.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2020 5)فبراير) للدارالبيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)729.553.
مجلس االدارة

88 P

STE ORIENT AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االرتماعي : شارع سيبويه 
حرشة كامبير ررسيف
توسيع غرض الشركة

العام) املحضر  بمقت�سى 
فبراير) (6 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 
 6 واملسجل بجرسيف بتاريخ) (2020
 RE( 378( ، تحت رقم) (،2020 فبراير)

.OR529
تقرر ما يلي):

وبذلك) الشركة  غرض  توسيع 
القانون) من  (2 رقم) البند  تغيير  تم 
االسا�سي للشركة باضافة العمليات)

التالية):
نقل البضائع لحساب الغير.

والجوي) والبحري  البري  النقل 
الوطني والدولي لحساب الغير.

واالرساليات) الوثائق  رميع  نقل 
والدولي) الوطني  الصعيد  على 

)لحساب الغير).
ترحيل املنقوالت وطنيا ودوليا.

وسيط في عمليات النقل الوطني)
والدولي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
(،2020 فبراير) (11 بتاريخ) بجرسيف 

تحت رقم)754/2020.
89 P

STE MAR FREE
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
MAR FREEشركة) شركة) ملساهم 
البالغ) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
والكائن) درهم  (100.000 رأسمالها)
E،)تجزئة الوحدة،) مقرها):)مجموعة)

رقم))3)العيون تقرر):
مجموع) وهي  حصة  (500 تفويت)
الحصص السيد محمد سالم حمو أو)
علي لفائدة السيد عبد هللا نوعمان.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بمساهم واحد.

نوعمان) هللا  عبد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد لشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت رقم) (،2020 فبراير) (1( بتاريخ)

.2020/(03

90 P

STE MGHIMIA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
تم وضع) (2019 بتاريخ فاتح نونبر)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):

 STE MGHIMIA (: التسيمة)

TRANS)ذات املسؤولية املحدودة.

االشخاص،) نقل  (: الهدف)

النقل) للبضائع،) ودولي  وطني  نقل 

السياحي،)تجارة عامة.

الراسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 الى) درهم مقسمة 

موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاالتي):

 (00 (... نجي ) التناني  السيد 

حصة.

 300 (... يونس) التناني  السيد 

حصة.

السيد التناني عالء)...)300)حصة.

املقر االرتماعي):)حي التعاون زنقة)

17)رقم)55)العيون.

تم تعيين السيد التناني) (: االدارة)

يونس كمسير للشركة كما تم اعتماد)

االمضاء)الوحيد له.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (،2019 نونبر) (( بتاريخ)

.29703

91 P

STE MEFELED
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ)13)فبراير)2020،))تم وضع)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):
ذات) (STE MEFELED (: التسيمة)

املسؤولية املحدودة.
الكهرباء،) أدوات  بيع  ( (: الهدف)
أشغال الكهرباء)ذات الجهد املتوسط)
كهرباء) البناء،) أشغال  واملنخفظ،)

املنشات واالنارة العمومية)...
الراسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 الى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاالتي):
 500 (... السيد بوطال  عبد هللا)

حصة.
 500 (... السيد بوطال  لال كريمة)

حصة.
املقر االرتماعي):)شارع مكة عمارة)

66)رقم)3)العيون.
االدارة):)تم تعيين السيد بوطال )
تم) كما  للشركة  كمسير  هللا  عبد 

اعتماد االمضاء)الوحيد له.
بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
تحت رقم) (،2020 فبراير) (1( بتاريخ)

.30861
92 P

STE STAY BEAUTY CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم واحد
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ))1)يناير)
2020)،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
 STE STAY BEAUTY (: التسمية)

.CENTRE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم واحد.
املوضوع):)إلنشاء،)تشغيل،)مركز)

لتجميل واللياقة البدنية.
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بيع) شراء،) وتصدير،) استيراد 

تتعلق) مواد  أو  منتج  أي  وتسويق 

الشعر) وتصفيف  التجميل  بمجال 

...)الخ.

املقر الرئي�سي):)تجزئة الخير،)شارع)

السمارة رقم)5)العيون.

الراسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 الى) درهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  درهم  (100 فئة)

السيدة هناء)مرسلي.

تسير من طرف السيدة) (: االدارة)

هناء)مرسلي.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت رقم) (،2020 فبراير) (12 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/359

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.30825

93 P

STE TLD INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم واحد

تاسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)3)فبراير))

2020)،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):

.STE TLD INOX(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

استيراد،) تصنيع،) ( (: املوضوع)

تصدير الفوالذ واكسسوارات الفوالذ)

...)الخ.
زنقة) (18 رقم) (: الرئي�سي) املقر 

الخضراء،) املسيرة  حي  املراكش،)

املر�سى العيون.

الراسمال):)حدد في مبلغ)50.000) 

حصة من) ((500 الى) درهم مقسمة 

مقسمة) للواحدة،) درهم  (100 فئة)

كاالتي):

 2250 (... الهادي) السيد بال عبد 

حصة.

 2250 (.... أقديم) محمد  السيد 

حصة.

االدارة):)تسير من طرف السيد بال)

عبد الهادي والسيد محمد أقديم.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت رقم) (،2020 فبراير) (12 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/360

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.30823

94 P

STE CGNT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم واحد

تاسيس شركة
 13 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (، (2020 فبراير)

الشركة ذات املميزات التالية):

.STECGNT(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم واحد.

:)أشغال تهيئة الطرقات) املوضوع)

واملسالك املختلفة.

شبكات) السائل،) تطهير  أشغال 

املاء،)الكهرباء)والطرقات.

أشغال البناء)والهندسة املعمارية،)

النيات الصناعية والسكنية)..)الخ.

الطابق) (،( شقة) (: الرئي�سي) املقر 

تجزئة) (،195D رقم) اقامة  الثاني،)

الوكالة بلوك)D)العيون.

الراسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 الى) درهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  درهم  (100 فئة)

السيد الحسن الباز.

السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)

الحسن الباز.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت رقم) (،2020 فبراير) (1( بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/(02

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.30859

95 P

شركة استثاقية ميموزا
مكت  قانوني للمحاسبة)

التحكيم التجاري الدولي والوساط الطابق)
االول اقامة بال روزا رقم)3)القنيطرة)

الهاتف):)05.37.65.92

شركة كونستريكسيا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها : اقامة سكني شقة رقم 22 
القنيطرة

تعديالت قانونية
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 فبراير) (13 بتاريخ) بالقنيطرة 
2020)قر) 13)فبراير) واملسجل بتاريخ)
مساهم شركة كونستريكسيا ما يلي):

الحل املسبق للشركة.
استقالة املسير املنفرد.

تعيين مصفي للشركة في شخص)
بتاريخ) املزداد  مغربية  فاطنة  رد 
لبطاقة) الحاملة  بالقنيطرة  (19(6

.G(2053(التعريف الوطنية رقم
الحل تم بمقر الشركة.

االبتدائية) باملحكمة  تم  االيداع 
بتاريخ) (74.252 بالقنيطرة تحت رقم)

17)فبراير)2020.
لالشارة والتنبيه

96 P

عقد تسيير حر
 29 بتاريخ) عقد عرفي  ( بمقت�سى)
حسن) السيد  أعطى  (2019 نونبر)
التعريف) لبطاقة  الحامل  أمارير،)
الساكن) (A329632 رقم) الوطنية 
السوي�سي) زنقة محمد عبدو  (19 ب)
للمحل) الحر  التسيير  حق  الرباط 
الكائن) التجاري  للمحل  التجاري 
مكرر) (( رقم) االول  حسين  بزنقة 
حسان الرباط لفائدة السيدة سهام)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  سعيدي،)
الوطنية رقم)AB639859)،)الساكنة)
 7 ملدة) وذلك  أعاله  العنوان  بنفس 
من تاريخ فاتح يونيو) سنوات ابتداء)
2019)الى)30)ماي)2026)وذلك مقابل)

2000)درهم.
97 P

 STE MA EXPERTISE 

SERVICES
SARL

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مسجل في الرباط)28)يناير)2020،)قد)

تم تأسيس ذات املسؤولية املحدودة.

فروع أو وكاالت الشركات التجارية)

التي يورد مقرها بالخارج.

االستشارة) (: االرتماعي) الهدف 

الضريبية) واالستشارة  التسيير  في 

والتوطين القانوني.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 500 (..... املنصوري) مراد  السيد 

حصة.

(..... الشبيلي) الهادي  عبد  السيد 

500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ نت تاريخ التسجيل.

 8 5))شارع فرنسا الطابق) (: املقر)

أكدال الرباط.

السيد مراد املنصوري) (: املسيرين)

وعبد الهادي الشبيلي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(3089

98 P

ائتمانية السفياني

مجموعة فيدينيون الدولة

مقرها):)22)شارع محمد الخامس

عمارة السنتي�سي رقم)71)مكنا4

الهاتف):)05.35.51.55.07/52

الفاكس):)05.35.52.88.16

شركةاوبيطو لالشغال املتنوعة
تعديل

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

فبراير) (3 يوم) املؤرخ  االستثنائي 

موبيطو) »شركة  لشركة) (2020
لالشغال املتنوعة«)ش.م.م،)رأسمالها)

1.000.000)درهم ومقرها االرتماعي)



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3698

سيدي) تجزئة دغو�سي،) (35 مكنا4)
على االتفاق  تم  مكنا4،)  سعيد 

)ما يلي):
تبرع السيد أنا4 حجاجي بمجموع)
 (000 سواء) االرتماعية  حصصه 
حصة الخيه السيد محمد حجاجي،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
السيد) أصبح  وبذلك  (،UC129813
 10.000 صاح ) حجاجي  محمد 

حصة ارتماعية.
مع تغيير املادتين)7)و8)من القانون)

االسا�سي.
لشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
املتنوعة«) لالشغال  موبيطو  »شركة 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

للشريك الوحيد.
»شركة) الشركة) موضوع  توسيع 

موبيطو لالشغال املتنوعة«.
تحديث القانون االسا�سي لشركة)
املتنوعة«) لالشغال  موبيطو  »شركة 

ش.م.م.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
فبراير) (1( يوم) بمكنا4  التجارية 

2020،)تحت رقم)703.
99 P

STE DISINFO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االرتماعي : 15 شارع االبطال 

رقم ) أكدال الرباط
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2020 يناير) (28 بتاريخ) بالرباط 
للشركة،) االسا�سي  القانون  انشاء)

والتي تتصف كما يلي):
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 STE DISINFO SARL (: اسمها)
.AU

هدفها):)تركي  وصيانة االتصاالت)
والحاسوب) والالسلكية  السلكية 

والشبكات التكنولورية والتقنية.
واالثاث) املكتبية  اللوازم  تسويق 
واملعدات املكتبية وأرهزة الكمبيوتر)

وملحقاتها.

والتصيم) الوي   مواقع  انشاء)

والتدري  املنهي.

االستشارات وخدمة االتصاالت.

أعمال مختلفة.

 ( 15)شارع االبطال رقم) (: مقرها)

أكدال الرباط.

سنة تبتدئ من يوم) (99 (: أمدها)

التأسيس.
درهم) (100.000 (: رأسمالها)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة منحت) (100

رميعها للسيدة سعيدة خبر.

غير) وملدة  الشركة  يدير  (: ادارتها)

محددة للسيدة سعيدة خبر.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.

:)يقتطع من االرباح) توزيع االرباح)

االحتياط) أرل  من  (% (5 الصافية)

الباقي من االرباح الصافية) القانوني.)

حس ) املشاركين  على  توزع 

الحصص.

بها) املحتفظة  املبالغ  باستثناء)

املخصصة) أو  املتتالية  للسنوات 

لالحتياطات حس  قرارات الشركاء.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط):)3185)1.

100 P

شركة اشتل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات مسير وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االرتماعي : بوتاريالت البرانية 

تارودانت

استدراك خطأ
بالجريدة) وقع  خطأ  استدراك 
فاتح ربيع االول) (5583 الرسمية رقم)

 2019 أكتوبر) (30 ل) املوافق  (1((1

ص)16796.

القانوني) االيداع  تم  ( (: عوض)

باملحكمة التجارية بالجديدة بتاريخ)2 

يوليو)2019)تحت رقم)781.

يقرأ تم االيداع القانوني باملحكمة)
التجارية بتارودانت)2)بتاريخ)2)يوليو)

2019)وتحت رقم)781.
الباقي بدون تغيير.
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STE BELVIM
SARL

نقل املقر االرتماعي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2019 ماي) (27 االستثنائي املؤرخ في)
شركة) )بلفيم)،) املسماة) للشركة 
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
500.000)درهم،)قرر الشركاء)ما يلي):
نقل املقر االرتماعي للشركة من)
الطابق) الياقوت  اللة  شارع  (39  :
الى تجزئة لينا رقم) الخامس رقم د،)
2)أوالد حدو) 316)الطابق االول رقم)

سيدي معروف الدارالبيضاء.
من) (3 الفصل) تعديل  وعليه 

القانون االسا�سي.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
شتنبر) (20 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2019،)تحت رقم)712831.
ملخص قصد النشر

املسير
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األستاذ محمد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء

67/69)شارع موالي إدريس األول الطابق األول)
الشقة رقم)3

الهاتف):)05.22.82.18.99/05.22.82.25.88
05.22.82.15.50

NAHAT CORP
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

رأسمالها االرتماعي)100.000)درهم
28)زنقة الغضفة الطابق األر�سي)

مكت  رقم)1)املعاريف
الدار البيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق)
يناير) (1( بتاريخ) البيضاء) بالدار 

األسا�سي) النظام  وضع  تم  (2020
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

بالخصائص اآلتية):
التسمية):)NAHAT CORP)شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
الهدف االرتماعي):)تهدف الشركة)

إلى القيام داخل أو خارج املغرب بـ):
التصدير واالستيراد.

صناعة وتحويل الجلد.
وبصفة عامة كل العمليات التقنية)
 والتجارية والصناعية املالية املنقولة
أو الغير املنقولة التي لها عالقة مباشرة)
االرتماعي) بالهدف  مباشرة  غير  أو 

الهادفة إلى تطويره.
املقر االرتماعي):)28)زنقة الغضفة)
1)املعاريف) الطابق األول مكت  رقم)

الدار البيضاء.
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
يحدد) (: االرتماعي) الرأسمال 
 100.000 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 
الشكل) على  رميعها  محررة  درهم 

التالي):
 100.000 بوسكيلة) ازاك  السيد 

درهم.
املجموع):))100.000)درهم.

في) الحصص  تحدد  (: الحصص)
كل) قيمة  ارتماعية  حصة  (1000
حصة)100)درهم محررة رميعها على)

الشكل التالي):
 1000 بوسكيلة) ازاك  السيد 

حصة.
املجموع):)1000)حصة.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)
إلى))31)ديسمبر.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
ازاك) السيد  طرف  من  محدودة 
رميع) في  الشركة  وتلتزم  بوسكيلة 
ملسيرها) املنفرد  بالتوقيع  ( عقودها)

السيد ازاك بوسكيلة.
تم اإليداع القانوني باملركز الجهوي)
بتاريخ البيضاء) بالدار   لالستثمار 

29)يناير)2020)تحت رقم)454637.
للخالصة والبيان
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شركة ر ج سكن
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

املقر االرتماعي):)68)زنقة محمد)

الديوري الدار البيضاء

السجل التجاري):)221211

رفع رأ4 املال
السيد) قرر  موثق  عقد  بمور  

الوحيد) الشريك  محمد  العنكود 

رأسمال) ذات  سكن«) »ر.ج  لشركة)

7.000.000)درهم املقر االرتماعي)68 

الديوري قرر رفع رأ4) زنقة محمد 

عن) درهم  (5.000.000 بمبلغ) املال 

تمثلها) التي  العينية  طريق املساهمة 

 »SCAM( 1-3« املسماة) املمتلكات 

موضوع الرسم العقاري)30/31167.

في) تحدد  الشركة  رأسمال 

7.000.000)درهم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 ديسمبر) (17 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)723747.
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SKY SPEDIZIONI شركة
ش.م.م

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) (( بتاريخ) الرباط  في  مسجل 

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  (2020

املسؤولية املحدودة):

 SKY SPEDIZIONI (: التسمية)

ش.م.م.

آالت) كراء) (: االرتماعي) الهدف 

 LOUEUR DE MACHINE معدات)

.OUTIL

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

 50 توريديمار) ميشيل  السيد 

حصة.

السيد كرازيانو أنيلو)50)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االرتماعي):)15)شارع األبطال)

شقة)))أكدال الرباط.

املسير):)السيد ميشيل توريديمار)

الحامالن) أنيلو  كرازيانو  والسيد 

رقم) السفر  لجوازي  التوالي  على 

.YA9074369(و(YB6158620

التقييد بالسجل التجاري):)بتاريخ)

13)فبراير)2020)تحت رقم)3101)1.
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CENTRAL WEB شركة
ش.م.م بشريك وحيد

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) (( بتاريخ) الرباط  في  مسجل 

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  (2020

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد:

 CENTRAL WEB (: التسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف االرتماعي):).
درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

السيد سهيل كام)100)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االرتماعي):)15)شارع األبطال)

شقة)))أكدال الرباط.

املسير):)السيد سهيل كام الحامل)

.A665016(للبطاقة الوطنية رقم

التقييد بالسجل التجاري):)بتاريخ)

13)فبراير)2020)تحت رقم)3103)1.
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شركة طارق بارودي اوطو
STE TARIK BAROUDI AUTO

SARL AU
رأسمالها):)100.000)درهم

املقر االرتماعي):)الرقم))3)بلوك)
مصطفى الطابق األول حي سالوي)

سيدي قاسم

تغيير تسمية الشركة وتغيير مقر)
الشركة

ررت) التي  املداولة  بمقت�سى 

الجمع) فإن  (2020 يناير) (27 بتاريخ)

أعاله) املذكورة  للشركة  االستثنائي 

قرر ما يلي):

من شركة) الشركة  تسمية  تغيير 

 STE AUTO فطيش) اوطوتعليم 

بارودي) طارق  إلى  (ECOLE FTAICH

 STE TARIK BAROUDI تعليم)

.AUTO

تم تغيير مقر الشركة من الطابق)

))شارع عبد املومن) األول شقة رقم)

بنو علي بلقصيري إلى الرقم))3)بلوك)
السالوي) حي  (1 الطابق) مصطفى 

سيدي قاسم.

اإليداع القانوني):)لقد تم باملحكمة)

يوم قاسم  بسيدي   االبتدائية 

 17)فبراير)2020)تحت رقم)61/2020 
رقم السجل التجاري)27515.

من أرل النسخ والبيان
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SOCIETE EXPERT ELEVA-
TOR
SARL

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

27)يناير)2020)قد تم تأسيس شركة)

تحمل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 SOCIETE EXPERT (: التسمية)

.ELEVATOR

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

في) مقاول  (: االرتماعي) الهدف 

تركي  وإصالح املصاعد الكهربائية.

أشغال البناء.
درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االرتماعي):)37)شارع ادريس)
حي حسان) (3 الطابق) (6 االكبر شقة)

الرباط.
محمد بوطريق ومبارك) (: التسيير)

كتال4.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
بتاريخ) (1(3081 رقم) تحت  بالرباط 

13)فبراير)2020.
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GROUP ARBOR HOL-  شركة
DING
SARL

شركة مساهمة
رأسمالها):)5.000.000)درهم

مقرها االرتماعي):)شارع صفاقس)
الحي الصناعي عين السبع

ص ب)21600)الدار البيضاء
 السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم)68221
تجديد مهام املتصرفين

بتاريخ) مداوالت   بمقت�سى 
الجمعية) قررت  (2019 نوفمبر) (30
مهام) مدة  تجديد  العادية  العامة 

املتصرفين التاليين ملدة)6)سنوات.
زورة) السقاط،) نزهة  السيدة 

السيد بنشقرون.
السيدة غيثة السقاط.
السيدة ليلى الديوري.

 CROUP ARBOR شركة)
.HOLDING SARL

انعقاد) عند  مهامهم  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  العامة  الجمعية 
حسابات السنة املالية املنتهية في)31 

ماي)2025.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
تحت) (2020 فبراير) (11 في) البيضاء)

رقم)730248.
من أرل التلخيص والنشر
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OX GROUP
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (2020 فبراير) (3 يوم) بالرباط 
لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 
الخصائص) لها  املسؤولية  محدودة 

التالية):
.OX GROUP(:(التسمية

الهدف):)أنشطة املقر االرتماعي.
شارع عمر) (18 (: املقر االرتماعي)

ابن الخطاب شقة)2)أكدال الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.
اإلدارة):)عهد تسيير الشركة للسيد)
ادريس ربار أو نور الدين الحميداني.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.
وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
فبراير) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)1106.
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STE HELD LOGISTICS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITLE DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : HAY MOULAY
 RACHID 1ER TRANCE RUE
SFAQESS NR ( LAAYOUNE

 2020 فبراير) (17 بتاريخ) العيون 
وعلى إثر محضر رمع عام استثنائي)

تم اتخاذ قرار بالتعديالت التالية):
حصة) خمسمائة  تفويت 
ارتماعية من طرف الشريكة السيدة)
KHADIJA EZAOUI)لفائدة الشريك)
املالك) ليصبح  (HAMZA EZAOUI

لجميع الرأسمال االرتماعي للشركة.

توسيع النشاط االرتماعي بإضافة)

األسماك) تجارة  (: التالية) األنشطة 

االستيراد) والتقسيط،) بالجملة 

 والتصدير لجميع املنتورات البحرية):

معلبة) ونصف  وطازرة  مجمدة 

لجميع) والتقسيط  بالجملة  ومزود 

باملحركات) الخاصة  الزيوت  أنواع 

البحرية) النقل  ووسائل  واملركبات 

والبحرية.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

يعهد بالتسيير والتوقيع االرتماعي)

مالك) (HAMZA EZAOUI للسيد)

رميع الحصص االرتماعية للشركة)

ملدة غير محددة.

تعديل القانون األسا�سي وتحيينه)

 1-3-5-6-7-14-16 البنود) وتحديدا 

منه.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجاري) السجل  بمكت   القانوني 

الضبط) كتابة  بمصلحة  امللحق 

باملحكمة االبتدائية للعيون بتاريخ)17 

فبراير)2020)تحت رقم)15)/2020.
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HIGH-TRAVAUX ISSAOUI
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITLE DE 500.000 DH

SIEGE SOCIAL : MAG 5 LOT ( 

 HAY AL AMAL BD AL MADINA

 AL MOUNAWARA AVENUE

 MEKKA ROUTE DE SEFROU

FES

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفا4)

وضع) تم  (2020 فبراير) (10 بتاريخ)

محدودة) لشركة  أسا�سي  قانون 

الخصائص) تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية):

 HIGH-TRAVAUX (: التسمية)

.ISSAOUI

األعمال) (: االرتماعي) الهدف 
عقاري،) منعش  البناء،) أو  املختلفة 

االستيراد.
 500.000 في) حدد  (: املال) رأ4 
حصة من) (5000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم موزعة كالتالي):
 2500 العيساوي) العزيز  عبد 

حصة.
هشام العيساوي)2500)حصة.

 ( قطعة) (5 رقم) (: املقر االرتماعي)
حي األمل شارع املدينة املنورة زنقة)

مكة طريق صفرو فا4.
تسير الشركة من قبل):)عبد العزيز)

.K172210(العيساوي ب ت و
الشركة) فإن  للتوقيع  بالنسبة 
العزيز) عبد  السيد  بتوقيع  ملزمة 

العيساوي.
مدة الشركة):)99)سنة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر من كل)

سنة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بفا4) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بالسجل) (2020 فبراير) (17 بتاريخ)

التحليلي رقم):)62009.
املسير
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مكت  االستاذ نبيل بوعياد موثق بفا4
5))شارع الحسن الثاني عمارة الوطنية الطابق)

الثاني رقم)202)فا4
الهاتف):)05.35.94.37.68
الفاكس):)05.35.94.37.72

PHOTO IMAGI-  شركة
NAIRES
ش.م.م

هبة حصص في الشركة
من طرف السيدة فتيحة همادي

لفائدة السيد حسان همادي
لدى) حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ نبيل بوعياد موثق بفا4 في)
فإن السيدة فتيحة) (2020 يناير) (2(
السيد حسان) ألخيها  وهبت  همادي 
همادي مجموع حصصها والتي تتمثل)
فئة) ارتماعية من  حصة  (1000 في)
في تملكها  التي  للواحدة  درهم  (100

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة  (
 PHOTO IMAGINAIRES املسماة)
درهم) (500.000 رأسمالها) ش.م.م 
الكائن مقرها االرتماعي بفا4 زنقة)
حسين ادخي�سي وعمر بنجلون رقم)2.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2020 فبراير) (7 في) بفا4  التجارية 

تحت رقم)547/20.
للخالصة والبيان

األستاذ نبيل بوعياد
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مكت  األستاذ نور الدين املكوري
إقامة روهرة موكادور

شارع العقبة))أمام املحافظة العقارية)
موثق بالصويرة

RIAD DES SEPT PIERRES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها):)100.000)درهم
مقرها االرتماعي):)56)زنقة املرابطين)

الصويرة
األصل التجاري رقم)59)1

املحكمة االبتدائية بالصويرة
و

ROCKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
رأسمالها):)10.000)درهم

مقرها االرتماعي):)رقم)138)درب)
كبالة القصبة مراكش

السجل التجاري رقم)83675
املحكمة التجارية بمراكش

حرر) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
املكوري) الدين  نور  األستاذ  بمكت  
يناير) (16 بتاريخ) بالصويرة  موثق 
إطار) في  تأرير  إبرام عقد  تم  (2020
التسيير الحر لألصل التجاري لشركة)
ذات) شركة  (RIAD DES PIERRES
مسؤولية محدودة ممثلة من طرف)
لفائدة) خان  رضوان  السيد  املسير 
ذات) شركة  (ROCKECH الشركة)
مسؤولية محدودة ممثلة من طرف)
 ALBERTO ANFOSSI السيد)
الكائن) التجاري  باألصل  واملتعلق 
وذلك) املرابطين  زنقة  (56 بالصويرة)
إلى (2020 يناير)  ملدة تمتد من فاتح 

31)ديسمبر)2023.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  وتم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2020 يناير) (29 بتاريخ) بالصويرة 

تحت رقم)18.
الخالصة ألرل النشر

114 P

ديوان األستاذ طارق درنوني
موثق بالدار البيضاء

21)زنقة ساحة باستور إقامة باستور شقة)30 
الطابق الساد4 حي املستشفيات الدار البيضاء

رقم الهاتف):)32.55.47.22.05

لحلو كويزين
ش.م.م

مقرها االرتماعي):)بالدار البيضاء)8) 
زنقة أوالد زيان

رأسمالها االرتماعي):)500.000)درهم
تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة
أمام) تم  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار) موثق  درنوني  طارق  األستاذ 
تم) (2020 يناير) (8 بتاريخ) البيضاء)
وضع القانون األسا�سي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملزايا اآلتية):
التسمية):)لحلو كويزين ش.م.م.

الهدف االرتماعي):)هدف الشركة)
داخل املغرب وخارره):

أدوات املطبخ والهدايا.
األرهزة املنزلية.

األرهزة) وتركي   املطاعم  تجهيز 
التي لها عالقة باملطبخ.

آالت) رميع  وتصدير  استيراد 
املطبخ.

العمليات) رميع  العموم  وعلى 
 التقنية والتجارية والصناعية واملالية،
مباشرة) بصفة  املتعلقة  العقارية 
بالهدف) املتعلقة  مباشرة  غير  أو 

االرتماعي الهادف لتوسيعه.
البيضاء،) الدار  (: املقر االرتماعي)

8)،)زنقة أوالد زيان.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.
حصص) قسمت  (: الحصص)
حصة ارتماعية) (5000 إلى) الشركة 

موزعة على الشكل اآلتي):
السيد محمد شكي  لحلو)000) 

حصة.

 1000 مريم) بوعزاوي  السيدة 
حصة.

املجموع):)5000)حصة.
يحدد) (: االرتماعي) الرأسمال 
 500.000 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 
حصة) (5000 إلى) مقسم  درهم 
ارتماعية قيمة كل حصة)100)درهم)
حررت ووزعت رميعها على الشركاء)

كل حس  مساهمته.
:)يقسم الربح الصافي بعد) األرباح)
واألساسية) القانوني  االقتطاعات 

على الشركاء)كل حس  مساهمته.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد محمد شكي  لحلو والسيدة)
بوعزاوي مريم اللذان عينا مسيرين)

للشركة.
العقود) رميع  في  الشركة  تسير 
السيد) ومجتمع  متضامن  بتوقيع 
والسيدة) لحلو  شكي   محمد 

بوعزاوي مريم.
باملحكمة) التجاري  التسجيل  تم 
 التجارية باملكت  الجهوي لالستثمارات

 2020 يناير) (20 يوم) بالدار البيضاء)
تحت رقم)53639).

للنشر واإليداع

115 P

STE ESPACE EL HAWARI
SARL AU

رفع الرأسمال الشركة املعنية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
دوار ملرابطين مزوضة عمالة)

شيشاوة
رقم التقييد في السجل التجاري)361
في مؤرخ  محضر   بمقت�سى 
الغير) العام  للجمع  (2020 يناير) (10
 STE ESPACE EL لشركة) العادي 

HAWARI)تم االقرار بما يلي):
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره)
 500.000 من) أي  درهم  (500.000
درهم إلى)1.000.000)درهم عن طريق)
دمج الحساب السائل الحالي املرتبط)

بالديون املستحقة.

تفويت السيد األبيض بورمعة لـ)

500)حصة ارتماعية لفائدة السيد)

حصة) ((1000( الكبير) عبد  االبيض 

بتاريخ)10)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بإيمنتانوت بتاريخ)7)فبراير)

2020)تحت رقم)2020/)1.

116 P

 OUCHILLOUCH شركة

TRANSPORT

ش.م.م

رأسمالها)100.000)درهم

مقرها االرتماعي):)15)شارع األبطال)

شقة)))أكدال الرباط

مؤرخ) محضر  بمقت�سى 

 2020 يناير) (2( بتاريخ) بالرباط 

لشركة) العادي  الغير  العام  للجمع 

 OUCHILLOUCH TRANSPORT

شارع) (15 (: ش.م.م مقرها االرتماعي)

تم) الرباط  أكدال  (( شقة) األبطال 

االقرار باألغلبية على ما يلي):

توسيع نشاط الشركة إلى):

نقل البضائع لحساب الغير.

املصحوبين) غير  األمتعة  نقل 

لحساب الغير.

الوطني) النقل  (: النشاط) حذف 

والدولي.

خالد) اشلوش  السيد  تسمية 

وعن) للشركة  القانوني  املسؤول 

اإلدارة.

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 12 بتاريخ) (972 رقم) تحت  بالرباط 

فبراير)2020.
للخالصة والبيان

117 P

EASY WAY TECHNOLOGY
SARL

)تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات املواصفات التالية):

 EASY WAY (: التسمية)
TECHNOLOGY)ش.م.م.

مجموعة العهد) (: املقر االرتماعي)
حي النهضة)1)الرباط.
النشاط التجاري):

تارر.
التسيير التجاري.

االستيراد والتصدير.
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم مؤدات كاملة ومقسمة):
نعمان) للسيد  حصة  (500

الكردودي.
هشام) للسيد  حصة  (500

الحطي .
التسيير):)السيد نعمان الكردودي)

ملدة غير محدودة.
بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)143173.
118 P

LATEC CONSULTING
SARL AU

)تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات املواصفات التالية):

 LATEC (: التسمية)
CONSULTING)ش.م.م ش.و.

املقر االرتماعي):)21)ساحة أبو بكر)
الصديق شقة رقم)8)أكدال الربا.

النشاط التجاري):
االستشارة في التدبير.

استشارات في املعلوميات.
التجارة.

املدة):)99)سنة.
درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم مؤدات كاملة ومقسمة):
1000)حصة للسيد عزيز لزرق.

السيد عزيز لزرق ملدة) (: التسيير)
غير محدودة.
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بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)143175.
119 P

TIME & RIME - DEVELOPPE-
MENT

SARL
)تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات املواصفات التالية):
 TIME( &( RIME( - (: التسمية)

DEVELOPPEMENT)ش.م.م).
املقر االرتماعي):)21)ساحة أبو بكر)

الصديق شقة رقم)8)أكدال الربا.
النشاط التجاري):

منعش عقاري.
مختلف األعمال والبناء))املقاول).
أو) )تارر  والتصدير) االستيراد 

وسيط).
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم مؤدات كاملة ومقسمة):
510)حصة للسيد ياسر صابر.

االله) عبد  للسيد  حصة  ((90
الصنهاجي.

السيد ياسر صابر ملدة) (: التسيير)
غير محدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)143177.
120 P

DOMAINE DOUNIA
SARL AU

)تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات املواصفات التالية):

 DOMAINE DOUNIA(:(التسمية
ش.م.م ش.و.

املقر االرتماعي):)21)ساحة أبو بكر)
الصديق شقة رقم)8)أكدال الربا.

النشاط التجاري):
أو) )تارر  والتصدير) االستيراد 

وسيط).
الفالحية) العمليات  تسيير 

والتجارية.

املدة):)99)سنة.
درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم مؤدات كاملة ومقسمة):
100)حصة للسيد كريم دنيا.

ملدة) دنيا  السيد كريم  (: التسيير)
غير محدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)143171.
121 P

STE CLICK SERVICE
SARL

رأسمالها):)10.000)درهم
املقر االرتماعي):)328)إقامة الحورية)

املحمدية
إن الجمع العام االستثنائي لشركة)
ذات) شركة  (STE CLICK SERVICE
مسؤولية محدودة رأسمالها)10.000 
درهم ومقرها االرتماعي):)328)إقامة)
 1( الحورية املحمدية واملنعقد يوم)

نوفمبر)2019)قرر ما يلي):
ركوبة) كريم  السيد  ذمة  إبراء)

كمصفي للشركة من رميع مهامه.
تصفية الشركة تصفية نهائية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية باملحمدية يوم)10)ديسمبر)

2019)تحت رقم)1977.
122 P

STE MAROCAINE 
D’EXPLOITAION 
DU BATIMENT

SARL AU
رأسمالها):)10.000)درهم

املقر االرتماعي):)13)زنقة املوحدين)
محل رقم)3)حسان الرباط

االستثنائي) العام  الجمع  إن 
 STE MAROCAINE لشركة)
 D’EXPLOITAION DU BATIMENT
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
درهم) (10.000 رأسمالها) محدودة 
زنقة) (13 (: االرتماعي) ومقرها 
املوحدين محل رقم)3)حسان الرباط)
قرر (2019 ديسمبر) (7  واملنعقد يوم)

ما يلي):

االمين) محمد  السيد  ذمة  إبراء)
للشركة من رميع) عيوش كمصفي 

مهامه.
تصفية الشركة تصفية نهائية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
ديسمبر) (18 يوم) بالرباط  التجارية 

2019)تحت رقم))10356.
123 P

STE IBRAZ
SARL

رأسمالها):)100.000)درهم
املقر االرتماعي):)رقم)5)و)6)شارع)
الحسن الثاني إقامة مسرور)1)حي)

العلويين تمارة
إن الجمع العام االستثنائي لشركة)
مسؤولية) ذات  شركة  (STE IBRAZ
درهم) (100.000 رأسمالها) محدودة 
6)شارع) 5)و) :)رقم) ومقرها االرتماعي)
 1 مسرور) إقامة  الثاني  الحسن 
 9 يوم) واملنعقد  تمارة  العلويين  حي 

ديسمبر)2019)قرر ما يلي):
محمد) صابر  السيد  ذمة  إبراء)

كمصفي للشركة من رميع مهامه.
تصفية الشركة تصفية نهائية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 2020 يناير) (6 االبتدائية بتمارة يوم)

تحت رقم)2950.
124 P

ELECTRO RAFA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع) (2020 يناير) (28 بالرباط في)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة بالشريك الوحيد)

باملميزات التالية):
 ELECTRO RAFA (: التسمية)

.SARL AU
املقر اإلرتماعي):)رقم)6))شقة رقم)

2)شارع عقبة أكدال الرباط.
املوضوع):

إصالح وتركي  األرهزة املنزلية.

تارر األرهزة املنزلية.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد ربيع الصادقي ملدة غير محددة.

درهم) (100.000.00 (: الرأسمال)

سعر)100)درهم للحصة مقسمة كما)

يلي):
ربيع الصادقي)1000)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

السنة اإلرتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري رقم)3025)1.

125 P

FIDUCIAIRE

SARL AU

LE COMPTE CLAIR

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

 ETUDE DE PROJETS CONSTITUTION DE

 SOCIETES

 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET

FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

رر فاطمة
ش.ذ.م.م.ذ

RR FATIMA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-

بسطات،)بتاريخ)25)يوليو)2019،)تم)

وضع القوانين األساسية لشركة ذات)

مسؤولية محدودة.

التسمية):)رر فاطمة ش.ذ.م.م.

الهدف):

مشغل مخبزة بأرهزة ميكانيكية.

مشغل مقهى.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

املنقولة) املالية التجارية الصناعية،)

اإلرتباط) يمكنها  التي  املنقولة  أو غير 

بأهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.
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شارع بوشعي ) (: املقر اإلرتماعي)
األر�سي) بالطابق  محل  بلبصير،)

سطات.
من) ابتداء) ( سنة) (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حدد  (: اإلرتماعي) الرأسمال 

مبلغ)10000.00)درهم.
للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)
ابو الخير عزالدين والسيد ابو الخير)

يوسف.
من) تبتدئ  (: اإلرتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر من كل)

سنة.
األرباح):)يخصم من األرباح ما يقدر)
اإلحتياط) تكوين  أرل  من  (% (5 ب)
يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسمال اإلرتماعي.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (2-
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
ديسمبر) (25 باملحكمة برشيد بتاريخ)
وتم) (19/1157 قم) تحت  (2019
التجاري) بالسجل  ( الشركة) تسجيل 
بسطات) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)5747.
من أرل الخالصة والبيان

ائتمانية كونت كلير

126 P

FIDUCIAIRE

SARL AU

LE COMPTE CLAIR

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

 ETUDE DE PROJETS CONSTITUTION DE

 SOCIETES

 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET

FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

شركة زايفنت
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-
(،2020 يناير) (10 بتاريخ) بسطات،)
تم وضع القوانين األساسية لشركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك))

وحيد.

زايفنت) شركة  (: التسمية)
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.

الهدف):
مقهى.

قاعة حفالت.
العمليات) رميع  عامة  وبصفة 
املنقولة) املالية التجارية الصناعية،)
اإلرتباط) يمكنها  التي  املنقولة  أو غير 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)
ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.
هاو4) نادي  (: اإلرتماعي) املقر 
النهضة الرياضية السطاتية سطات.)
املدة):)99)سنة))ابتداء)من تأسيسها.

في) حدد  (: اإلرتماعي) الرأسمال 
مبلغ)100000.00)درهم.

للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)
بودراع الزعيم.

من) تبتدئ  (: اإلرتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر من كل)

سنة.
األرباح):)يخصم من األرباح ما يقدر)
اإلحتياط) تكوين  أرل  من  (% (5 ب)
يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسمال اإلرتماعي.
-2)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بسطات)
تحت) (2020 ديسمبر) (12 بتاريخ)
الشركة) تسجيل  وتم  (109/20 قم)
املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

اإلبتدائية بسطات تحت رثم)5819.
من أرل الخالصة والبيان

ائتمانية كونت كلير
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FIDUCIAIRE 
SARL AU

LE COMPTE CLAIR
TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

 ETUDE DE PROJETS CONSTITUTION DE
 SOCIETES

 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET
FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE
AGREE PAR L’ETAT

شركة م ل برواو
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و
ML PROMO

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-
فبراير) (6 بتاريخ) بالدارالبيضاء،)
تم وضع القوانين األساسية) (،2020
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك))وحيد.
برومو) ل  م  شركة  (: التسمية)

ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.
من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):
منعش عقاري.

التجارة.
مجزئ األرا�سي.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 
الصناعية،)التجارية املالية،)املنقولة)
اإلرتباط) يمكنها  التي  املنقولة  أو غير 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)
ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.
شارع مر4) (26 (: املقر اإلرتماعي)
السلطان شقة رقم)3،)الطابق األول،)

الدارالبيضاء.
من) ابتداء) ( سنة) (99 (: املدة) (

تأسيسها.
في) حدد  (: اإلرتماعي) الرأسمال 

مبلغ)10000.00)درهم.
خليفة) للسيد  أسند  (: التسيير)

القاسمي.
من) تبتدئ  (: اإلرتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر من كل)

سنة.
األرباح):)يخصم من األرباح ما يقدر)
اإلحتياط) تكوين  أرل  من  (% (5 ب)
يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسمال اإلرتماعي.
-2)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط باملحكمة التجارية بالسجل)
 13 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجاري 
فبراير)2020)تحت رقم)730766)وتم)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 
بالدارالبيضاء) املحكمة  نفس  لدى 

تحت رقم)456687.
من أرل الخالصة والبيان

ائتمانية كونت كلير
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FIDUCIAIRE
SARL AU

LE COMPTE CLAIR
TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

 ETUDE DE PROJETS CONSTITUTION DE
 SOCIETES

 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET
FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE
AGREE PAR L’ETAT

شركة ريستريتو
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و

RESTRETTO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-
تم) (،2020 يناير) (17 بتاريخ) ببرشيد،)
لشركة) األساسية  القوانين  وضع 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك))

وحيد.
ريستريتو) شركة  (: التسمية)

ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.
الهدف):)

مشغل مقهى.
العمليات) رميع  عامة  وبصفة 
املالية،)التجارية الصناعية،)املنقولة)
اإلرتباط) يمكنها  التي  املنقولة  أو غير 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)
ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.
الطابق السفلي) (: املقر اإلرتماعي)
هللا) نصر  تجزئة  (332 رقم) بقعة 

برشيد.
من) ابتداء) ( سنة) (99 (: املدة) (

تأسيسها.
في) حدد  (: اإلرتماعي) الرأسمال 

مبلغ)100000.00)درهم.
للسيدة) التسيير  أسند  (: التسيير)

ميساء)بوعبيد.
من) تبتدئ  (: اإلرتماعية) السنة  (
فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر من كل)

سنة.
األرباح):)يخصم من األرباح ما يقدر)
اإلحتياط) تكوين  أرل  من  (% (5 ب)
يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسمال اإلرتماعي.
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-2)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط باملحكمة اإلبتدائية ببرشيد)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (3 بتاريخ)
بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم  (9(
اإلبتدائية) ( املحكمة) لدى  التجاري 

ببرشيد تحت رقم)13393.
من أرل الخالصة والبيان

ائتمانية كونت كلير
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GLASS FOR YOU شركة
ش.م.م

الرأسمال اإلرتماعي : 500.000.00 
درهم

املقراإلرتماعي : تجزئة دادة رقم 52 
طريق املهدية سال

بمقت�سى الجمع العام التأسي�سي)
تأسيس) تم  (،2020 يناير) (6 مؤرخ)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية):
GLASS FOR YOU (: التسمية)

ش.م.م.
ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 

مسؤولية محدودة.
الهدف):)

األشغال املختلفة والبناء.
التجارة.

:)تجزئة دادة رقم) املقر اإلرتماعي)
52)طريق املهدية سال.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

حدد) (: اإلرتماعي) الرأسمال 
الرأسمال اإلرتماعي في)500.000.00 
حصة) (5000 على) مقسمة  درهم،)
موزعة) درهم للواحدة،) (100 بقيمة)

على الشكل التالي):
 2500 عمري) يوسف  السيد 

حصة.
 2500 السيد عبد الرحيم قويدر)

حصة.
املجموع):)5000)حصة.

أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)
إلى السيد يوسف عمري والسيد عبد)
غير) ملدة  كمسيران  قويدر،) الرحيم 
.GLASS FOR YOU(محدودة لشركة

األسا�سي) القانوني  الوضع  تم 
للشركة حس  الفصل)96-05.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملركز الجهوي لإلستثمار بالرباط في)
13)فبراير)2020)تحت الرقم)31171.
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 TUTTO MOBILI شركة
ش.م.م

الرأسمال  اإلرتماعي : 100.000.00 
درهم

املقر اإلرتماعي : تجزئة فتيحة رقم 
1-2 و3 شارع محمد الخامس عمارة 

حمزة سال
بمقت�سى الجمع العام التأسي�سي)
تم) (،2020 يناير) (9 بتاريخ) مؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة باملميزات التالية):
 TUTTO شركة) (: التسمية)

 MOBILI
ش.م.م.

ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 
مسؤولية محدودة.

الهدف):
بيع األثات والديكورات.

اإلستيراد والتصدير.
فتيحة) تجزئة  (: اإلرتماعي) املقر 
الخامس) محمد  شارع  و3) (2-1 رقم)

عمارة حمزة سال.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
حدد) (: اإلرتماعي) الرأسمال 
في)))))))))))))))))))))))))))))) ( ( اإلرتماعي) الرأسمال 
على) مقسمة  درهم،) (100.000.00
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000
للواحدة،)موزعة على الشكل التالي):
السيد امين مجدوب)0)3)حصة.

السيد محمد مجدوب)330)حصة)
السيدة رراء)بنسودة)330)حصة.

املجموع):)5000)حصة.
أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)
كمسير) ( مجدوب) امين  السيد  إلى 
 TUTTO لشركة) محدودة  غير  ملدة 

.MOBILI
األسا�سي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة حس  الفصل)96-05.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملركز الجهوي لإلستثمار بالرباط في)
10)فبراير)2020)تحت الرقم)101)3.
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مكت  امودح للحسابات والدراسات الجبائية)
والقانونية

 II(،شقة(B(2)حي املستشفيات الدارالبيضاء
زاوية باتر نون واإلسكندرية،)عمارة لينا

الهاتف):)05.22.82.65.98

 INITIATIVE DESIGN
.SARL

حل الشركة
INITIATIVE DESIGN SARL 

العامة) الجمعية  بمقت�سى  (1-
املقامة) (،2019 ماي) (27 اإلستثنائية)
بمقر الشركة الكائن برقم)90،)عمارة)

II،)ساحة الجوالن،)حسان،)الرباط.
وافق الشركاء)على):

تقرير مصفي الشركة.
حل الشركة وفق اللوائح املعمول)

بها باملغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

سبتمبر)2019)تحت رقم)102225.
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GEMMARIA TRADE
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)29)يناير)2020 
باملواصفات) شركة  تأسيس  تم 

التالية:
.GEMMARIA TRADE(:(التسمية
املقر اإلرتماعي):)زنقة سبتة إقامة)
 8 رقم) املكت   التاني  الطابق  ( رامي)

الدارالبيضاء.
الهدف اإلرتماعي):)

التشحيم) زيوت  وتوزيع  تجارة 
ورميع املنتجات املماثلة.

واإلستيراد) وتسويق  وبيع  شراء)
والتصدير وتوزيع رميع املنتجات.

الحصول على حصص ملكية في)
أنشطتها) تكون  التي  الشركات  رميع 
مماثلة لتلك التي في الوقت الحاضر)
لصالح) تكون  أن  املحتمل  من  أو 

تطويرها.

تمثيل أي عالمة وطنية أو دولية)

تتعلق باملنتجات املذكورة أعاله.

وعموما،)رميع املعامالت املالية،)

العقارية،) والغير  العقارية  التجارية،)

مباشرة صلة  ذات  تكون  قد   والتي 

املذكورة) باألهداف  مباشرة  غير  أو  (

أعاله وتساهم في تطويرها أو تمديدها.

ذات) شركة  (: القانوني) ( الشكل)

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.

الرأسمال):)100000)درهم.

فاتح) من  (: اإلرتماعية) االسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

الخانوش) السيدة  (: الحصص)

حصة) (1000 تمتلك) فاضمة 

 100.000 تساوي) بقيمة  إرتماعية 

درهم.

الخانوش) السيدة  (: التسيير)

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  فاضمة 
برقم الساكنة  (B(28289  رقم)

 31)زنقة)90)شارع عبد املومن.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) باملحكمة  القانوني 

ديسمبر) (12 بتاريخ) للدارالبيضاء)

2020)تحت رقم)19)56).
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مكت  امودح للحسابات والدراسات الجبائية)

والقانونية
زاوية باتر نون واإلسكندرية،)عمارة لينا)II)شقة)

B 2)حي املستشفيات الدارالبيضاء

الهاتف):)05.22.82.65.98

 NEXYS
شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

تغيير مقر الشركة
بيع الحصص بين الشركاء

بمقت�سى عقد عرفي بالرباط،) (1-

مؤرخ بتاريخ)9)ماي)2019،)تم):

 90 رقم) من  الشركة  مقر  تغيير 

حسان،) الجوالن،) ساحة  (،II عمارة)

محمد) شارع  (،571 إلى) الرباط،)

الساد4،)عمارة ماتيس،)السوي�سي،)

بلوك)A،)الطابق الثاني،)الرباط.
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بيع الحصص بين الشركاء.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
لتجمع الحصص بين يد شريك واحد)
من شركة محدودة املسؤولية لشركة)

محدودة املسؤولية بشريك واحد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  ( بالرباط) التجارية 

)10223،)بتاريخ)23)سبتمبر)2019
قصد اإلعالن والنشر
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JIBLY FEEL HOME
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE
ش.م.م

 5 تاريخ تسجيل العقد العرفي في)
فبراير)2020)والتي تحمل الخصائص)

التالية):
الهدف اإلرتماعي):)

توزيع الوربات الغذائية.
واملعامالت) الخدمات  رميع 
التجارية والصناعية لتوزيع الوربات)

الغذائية.
العمليات) رميع  عامة  وبصفة 
واألثاثية) والصناعية  التجارية 
والعقارية واملالية املرتبطة مباشرة أو)
غير مباشرة باألهداف املعلنة أو التي)

من شأنها أن تيسر إنماءها.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):
السيد خالد بابا))900)حصة.

 100 الجلوبى) سعيدة  السيدة 
حصة.

محررة) حصة  (1000 (: املجموع)
بالكامل.

املد):)99)سنة ابتداء)من الـتأسيس)
السجل) وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل).
موالي) زنقة  (: اإلرتماعي) املقر 
 B يوسف إقامة باب الرواح مدخل)

الطابق)2)رقم)5)الرباط.

املسير):)خالد بابا.
(: التجاري) بالسجل  القييد  رقم 

3159)1)بالرباط.
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STE. TRANS IBTIHAL
S.A.R.L AU

15 شارع األبطال رقم ) أكدال 
الرباط

األسا�سي) القانون  بمقت�سى 
 2( بتاريخ) مدينةالرباط  في  املسجل 
شركة) تأسيس  تم  قد  (2020 يناير)
ذات املسؤولية املحدودة بمواصفات)

التالية):
STE. TRANS IBTIHAL(:(التسمية

.S.A.R.L AU
ذات) شركة  (: القانوني) اإلطار 
املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد.

الهدف اإلرتماعي):)
والنقل) املستخدمين  نقل 

السياحي.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

موزعة كما يلي):
 100.000 فاطمة) فريد  السيدة 
1000)حصة من) درهم ومقسمة إلى)
درهم للحصة موزعة كما) (100 فئة)

يلي):
السيدة فريد فاطمة)1000)حصة)

من فئة)100)درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي من تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من))كل سنة ما عدا السنة)
األولى تبتدى من تاريخ التسجيل لدى)

املصالح الجبائية.
املقر اإلرتماعي):)15 شارع األبطال 

رقم ) أكدال الرباط.
التسيير : تم تعيين السيدة فريد 
غير  لفترة  للشركة  مسيرة  فاطمة 

محدودة.
لقد  التجاري  بالسجل  التقييد 
تم التقييد بالسجل التجاري ملدينة 

الرباط تحت عدد 143147.
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شركة رادايسطرا
ش.م.م

15 شارع األبطال رقم ) أكدال 
الرباط

للشركاء) عرفي  عقد  بمقت�سى 
في) املسجلة  (،2020 فبراير) (6 بتاريخ)
تم) (2020 فبراير) (10 بتاريخ) الرباط 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

رادميسطرا) شركة  (: التسمية)
ش.م.م.

املقر اإلرتماعي):15)شارع األبطال)
رقم)))أكدال الرباط.

املوضوع):
البناء)واألشغال املختلفة.
األشغال املتعلقة بالبناء

عموما رميع العمليات،)التجارية،)
وغير) العقارية،) املالية،) الصناعية،)
في) املساهمة  يمكنها  التي  العقارية،)

تنمية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (

التأسيس الفعلي للشركة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدين:
)شهيد مصطفى.
)واألنوار رضوان.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)
موزعة بين الشركاء)كما يلي):

 500 مصطفى) شهيد  السيد 
حصة.

السيد األنوار رضوان)500)حصة.
املجموع):)1000)حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت عدد)87993.
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شركة هوت كار
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 100000 درهم

مقرها اإلرتماعي : بشارع محمد 
الخامس مكت  رقم 30 تور حسان 

القنيطرة
بمقت�سى النظام األسا�سي املنعقد)
بالقنيطرة بتاريخ)6)فبراير)2020)تقرر)
محدودية) شركة  كار  هوت  تأسيس 

املسؤولية بشريك وحيد.

النشاط األسا�سي):

كراء)السيارات بدون سائق.

تعيين السيد حبوب عبد العزيز)

كمسير وحيد للشركة.

األعمال) مقاول  نشاط  تشطي  

اإلعالمية.

محمد) بشارع  (: اإلرتماعي) املقر 

تور حسان) (30 الخامس مكت  رقم)

القنيطرة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير) (6 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت عدد)183)5.

138 P

STE. CHIKER TRANS

SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس) (2020 فبراير) (5

ش.م.م) (CHIKER TRANS شركة)

ذات الشريك الوحيد.

)هدفها اإلرتماعي):

نقل البضائع).

تجزئة) (،5 (: اإلرتماعي) ومقرها 

األندلس،)حي السالم،)سال.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

وضع) تاريخ  من  النهائي  التأسيس 

السجل التحاري.

رأسمال الشركة):)100000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

محمد) للسيد  للحصة  درهم  (100

شيكر)1000)حصة).

يناير) فاتح  من  (: املالية) والسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى).

التسيير):)محمد شيكر).

رقم السجل التجاري)31177.

139 P
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 SYSTEME MAROCAIN
 INFORMATIQUE ET

FOURNITURE
SSMIF

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

فبراير) (10 بمقت�سى عقد حرر في)
2020)بالخصائص التالية):

سيستيم) (: التجاري) اإلسم 
إفوغنيتغ) انفوغماتيك  مغوكن 
 SYSTEME )4.4.م.ف))
 MAROCAIN INFORMATIQUE
شركة) (ET FOURNITURE SSMIF
ذات مسؤولية محدودة شريك وحيد.

الهدف اإلرتماعي):
األدوات) رميع  وإصالح  بيع 

اإللكترونية.
درهم) (.100.000.0 (: املال) رأ4 
 100 ب) حصة  (1000 إلى) مقسمة 
لصالح) الواحدة  للحصة  درهم 

السيدة نادية زهراوي)1000)حصة.
املقر اإلرتماعي):)6))شارع العقبة)

رقم)2)أكدال الرباط.
التسيير:)للسيدة نادية زهراوي.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 
 13 في) بالرباط  لإلستثمار  الجهوي 

فبراير)2020)تحت رقم)143097.
بمثابة مقتطف وبيان

140  P

STE. TERWAL TRANS
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
مسجل في)8)أغسطس)2019)بالرباط)
ذات) ش.م.م  ترونس  تزوال  لشركة 

الشريك الوحيد تم تقرير ما يلي):
رضوان) السيد  حصص  تفويت 
إلى)) حصة  (500 الخمار الذي يمتلك)
السيد رهان ملشوكر وتعيينها شريكة)
يوليو) (12 بتاريخ) للشركة  رديدة 

.2019
أشرف) السيد  حصص  تفويت 
حصة) (500 يمتلك) الذي  الخمار 
وتعيينها) ملشوكر  رهان  السيدة  ( إلى)
بتاريخ) للشركة  رديدة   شريكة 

12)يوليو)2019.

تعيين مسير رديد لشركة ريهان)
ملشوكر.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33335 اإلبتدائية بسال تحت الرقم)

بتاريخ)23)سبتمبر)2019 .
141 P

 FADIA شركة
CONSULTANTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
برأسمال  قدره : 250.000 درهم
قفل مسطرة التصفية القضائية

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 
 2019 ديسمبر) (23 بتاريخ) املنعقد 
(،FADIA CONSULTANTS بشركة)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 250.000.00 قدره) برأسمال 
شارع) (،97 ب) مقرها  الكائن  درهم،)
 B7 الشقة) الطابق السابع،) الحرية،)

الدارالبيضاء،)تم تقرير ما يلي):
القضائية) التصفية  تقرير  عرض 
العمليات) رميع  على  واملوافقة 
على) املوافقة  وكذلك  بها  املتعلقة 
الحساب النهائي للتصفية الذي أفرز)
نتيجة إيجابية في حساب الصندوق)

بما قدره)4.255.73)درهم.
على) العادي  العام  الجمع  إعالن 
إعطاء) مع  للتصفية  النهائي  اإلغالق 
اإلبراء)للمصفية السيدة فدوى عكور)
هذه) على  وإشرافها  تسييرها  على 

العملية.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  مكت  
ديسمبر) (26 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2019)تحت عدد)725088.
)مورز قصد النشر
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ECOWASTE شركة
شركة ذات املسؤوية املحدودة

برأسمال  قدره : 100.000.00 درهم
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (2020 فبراير) (5  

ECOWASTE)باملواصفات التالية):

.ECOWASTE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

نشاط الشركة):

)حمل وفرز ومعالجة النفايات.

والتجارة بشكل عام.

شارع) (،625 (: اإلرتماعي) املقر 

الثاني،) الطابق  الخامس،) محمد 

املكت  رقم)32)الدارالبيضاء.

الشركاء)والحصص اإلرتماعية :

 500 اوترياط) رقوش  السيدة 

حصة.

 500 احمين) بوشعي   السيد 

حصة.

درهم) (100.000.00 (: الرأسمال)

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم إلى)

درهم للحصة)،)حرر كامال.

التسيير):)

السيدة رقوش اوترياط).

والسيد بوشعي  احمين.

السنة اإلرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر).

املدة):)99)سنة.
رقم السجل التجاري):)56813).

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 1( بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت عدد)730849.
مورز قصد النشر
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STE. STAT-DIVERS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد
رأسمالها : 100000.00 درهم

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2)أغسطس)2019)تم تأسيس شركة)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية):

.STAT-DIVERS(:(التسمية

مكت ) (: اإلرتماعي) الهدف 

واألبحاث) للمسوح  الدراسات 

والتكوين ودورات الدعم.

مار4) (2 شارع) (: املقراإلرتماعي)

العمارة)0))الشقة)3)باب املريسة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم)  100.000.00 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة)،)الواحدة.

السيد بهدد حمادي)1000)حصة.

التسيير):)السيد بهدد حمادي).

:)من فاتح يناير إلى  السنة املالية)

31)ديسمبر).

سال) اإلبتدائية  املحكمة  اإليداع 

بتاريخ)10)فبراير)2020 .

 31159 رقم) التجاري  السجل 

سال.
التوقيع

144 P

BUIDING TRAVAUX

 29 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

بالخصائص) بالرباط  (2020 يناير)

التالية):

الهدف اإلرتماعي):)

أو) األعمال  مختلف  في  مقاول 

البناء.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء))على الشكل التالي):

 1000 شنوعي) املهدي  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

8)زنقة) 30)شقة) املقر اإلرتماعي):)

موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط.

التسيير):)السيد املهدي شنوعي.

التوقيع):)السيد املهدي شنوعي.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(3061

145 P
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DUEX PRO
 6 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 
بالخصائص) بالرباط  (2020 يناير)

التالية):
الهدف اإلرتماعي):)

بيع بالتقسيط اللوازم املدرسية.
اللوازم واملواد التعليمية.

تارر.
درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء))على الشكل التالي):
السيد عادل بنزايد)1000)حصة.

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

8)زنقة) 30)شقة) املقر اإلرتماعي):)
موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط.

التسيير):)السيد عادل بنزايد.
التوقيع):)السيد عادل بنزايد.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.1(3059

146 P

AFRIQUE STONE
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 1000.000 درهم
املقر االرتماعي : كليومتر 11

طريق القنيطرة، والد العيا�سي، 
عامر، سال

املساهمين) ملداوالت  طبقا 
املجتمعين بالجمع العام الغير العادي)
قد تقرر ما) (،2020 أبريل) (23 بتاريخ)

يلي):
املصادقة على الهبة التي أنجزت)
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)23)أبريل)
2020،)على)2100)حصة بقيمة)100 
السيد) ملكية  من  للواحدة  درهم 
الجياللي بلبركة لفائدة السيدة مريمة)

بلبركة.
املصادقة على الهبة التي أنجزت)
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)23)أبريل)
2020،)على)1000)حصة بقيمة)100 
السيد) ملكية  من  للواحدة  درهم 
مها) السيدة  لفائدة  بلبركة  الجياللي 

بلبركة.

 07 والبند) )الحصص)) (06 البند)
األسا�سي،) القانون  من  )رأسمال))
قد تغيرا باملناسبة وأصبح التقسيم)

كاآلتي):
السيد الجياللي بلبركة):)690.000 

درهم أي)6900)حصة)؛
 210.000 (: السيدة مريمة بلبركة)

درهم أي)2100)حصة)؛
 100.000 (: بلبركة) مها  السيدة 

درهم أي)1000)حصة.
أي) درهم  (1000000 (: املجموع)

10000)حصة.
الباقي بدون تغيير.

بكتابة) القانوني  الوضع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (،2020 فبراير) (12 بسال بتاريخ)

رقم)113)3.
قصد النشر
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 SOCIETE INFINI CENTRE
PRIVE SARL

حس ))عقد عرفي بالرباط بتاريخ)
املصادقة) تمت  (2020 يناير) (10
على القانون األسا�سي للشركة ذات)

الخصائص التالية):
 INFINI (: االرتماعية) التسمية 

.CENTRE PRIVE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
في) استشارة  (: االرتماعي) الهدف 

التسيير)-)مركز تكوين.
زنقة ملوية) (66 (: املقر االرتماعي)

الطابق)))رقم)10)أكدال الرباط.
درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
ارتماعية) حصة  (100 إلى) موزعة 
100)درهم محررة نقدا وهي) من فئة)

موزعة كاآلتي).
السيد رشيد الديهي):)500)حصة.

 500 (: السيد عبد الرحيم لحمين)
حصة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.
رشيد) السيد  تعيين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسير  الديهي 

محدودة.

:)باملركز الجهوي) اإليداع القانوني)
 RC : ( رقم) بالرباط  لالستثمار 

.142987
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سيليبا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي : 12 زنقة 
محمد املالخ الرباط - 10050 الرباط 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

293(5
إعالن متعدد القرارات

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2019 أكتوبر) (3 املؤرخ في)

القرارات التالية).
على) ينص  الذي  (: (1 رقم)  قرار 

ما يلي):
الشركة) رأسمال  في  الزيادة 
من) ليرتفع  درهم  (1.(00.000 بمبلغ)
 6.500.000 إلى) درهم  (5.100.000
درهم بإصدار)000.)1)حصة من فئة)
100)درهم لكل واحدة يسدد مجموع)
قيمتها عن طريق االقتطاع من الربح)

املتراكم للشركة.
الذي ينص على ما) (: (2 قرار رقم)

يلي):
االرتماعي) النشاط  في  التغيير 
مقاولة)) عبارة  باستبدال  للشركة 
لجميع) العمومية  واألشغال  املباني 
مقاولة) (: اآلتية) بالعبارة  الصفقات 
واألشغال) املتنوعة  األشغال  للبناء،)

العمومية لجميع الصفقات.
على ينص  الذي  (: (3 رقم)  قرار 

)ما يلي):
تعيين السيد رضوان دينية مسير)
وحيد للشركة وذلك))ملدة غير محددة.
على ينص  الذي  (: (( رقم)  قرار 

)ما يلي):
تحيين القانون)))األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)323)10.
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 SOCIETE RABAT

ASCENSEUR SARL
RC :142793

مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تقرر)) (2020 يناير) (20 بالرباط بتاريخ)

بين فيصل) الشركة  تأسيس قوانين 

اوعسو وأمينة فاصل وقد تم ما يلي):

 RABAT ( (: الشركة) اسم 

,ASCENSEUR SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
موقعها التجاري):)عمارة)30)رقم)8)زنقة)

موالي أحمد الوكيلي حسان،)الرباط.
 100.000 (: االرتماعي) رأسمالها 

درهم.

اوعسو) فيصل  السيد  (: تسيير)
للقانون) مع كامل الصالحيات طبقا 

األسا�سي.

مدتها):)حددت املدة في)99)سنة.

:)إصالح وصيانة وتركي ) نشاطها)

رميع أنواع املصاعد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

 87893 التجارية بالرباط تحت رقم)

 142793 رقم) التجاري  والسجل 

بتاريخ)10)فبراير)2020.
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TROIS GOURMETS
تأسيس ش.ذ.م,م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)

في)20)يناير)2020،)تم تحرير القوانين)

األساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي):

 TROIS GOURMETS (: التسمية)

ش.ذ.م.م.

الهدف):)للشركة األهداف التالية):

استغالل مقهى،)مخبزة وحلويات.

الوربات السريعة والخفيفة.

وعموما رميع العمليات التجارية،)

الصناعية،)املالية،)املنقولة والثابتة،)

املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي)

من شأنها تسهيل تنمية الشركة.
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(،6 املقر):)تمارة،)محل عمارة رقم)
تجزئة مفتاح،)شارع طارق بن زياد.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 
بين) موزعة  للواحدة  درهم  (100

الشركاء)كالتالي):
السيد رضا آيت البرج):)500حصة.

 250 (: البرج) آيت  محمد  السيد 
حصة)؛

السيدة مينة فريدو):)250)حصة.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محدودة من طرف السيد رضا آيت)

البرج.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.
يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
تقييد) تم  (: التجاري) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
13)فبراير) تحت رقم)129525)بتاريخ)

 .2020
من أرل االستخالص والبيان
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EDIPRESS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
2020،)تم تحرير القوانين) 2)يناير) في)
األساسية لش ذ م م ذات الشريك)

الوحيد مميزاتها كالتالي):
EDIPRESS)ش ذ م م) (: التسمية)

ذات الشريك الوحيد.
الهدف):)للشركة األهداف التالية):

تحرير وطباعة املجالت.
تنظيم األحداث املهنية.

رميع الخدمات املتعلقة بالنشاط)
الرئي�سي.

وعموما رميع العمليات التجارية،)
الصناعية،)املالية،)املنقولة والثابتة،)
املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)
بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي)

من شأنها تسهيل تنمية الشركة.
املقر):)الرباط،)إقامة قيس،)املبنى)

D،)رقم)20،)أكدال.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 
من) مسددة  للواحدة  درهم  (100

طرف السيد سيدي محمد املغاري.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
سيدي) السيد  طرف  من  محدودة 

محمد املغاري.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.
يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
تقييد) تم  (: التجاري) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)
تحت رقم)2299)1)بتاريخ)10)فبراير)

.2020
من أرل اإلستخالص والبيان
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 STE MAROC-AFRIQUE DE
MENUISERIE

SARL AU
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) بتمارة  (2020 أكتوبر) (2 بتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك واحد.
 MAROC-AFRIQUE (: التسمية)

.DE MENUISERIE
العامة) التجارة  أشغال  (: الهدف)

واألعمال املختلفة.
العنوان التجاري):)شارع الحسن)1 
إقامة عيبودي الطابق)))الشقة رقم)

26،)تمارة.
 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 
للسيد) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

محمد موكد.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  موكد،)

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
بتمارة تحت رقم)129551)بتاريخ)17 

فبراير)2020.
153 P

GMA CONTACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ملسير وحيد
رأسمالها : 180.000 درهم

مقرها االرتماعي : زنقة سمية إقامة 
شهر زاد 3 شقة 22 الطابق الخامس 

حي النخيل، الدار البيضاء
4 ت الدار البيضاء 9699))

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ملسير وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)في)))أكتوبر)2019،)تأسست)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):
 GMA CONTACT (: التسمية)

.SARL AU
الهدف):)مركز اتصال.

املقر االرتماعي):)زنقة سمية إقامة)
شهرزاد)3)شقة)22)الطابق الخامس)

حي النخيل الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
 180.000 املساهمين) الرأسمال،)
حصة) (1800 على) مقسمة  درهم 
درهم للواحدة بحوزة) (100 من فئة)
 1800 عمار) كابرييل  مو�سي  السيد 

حصة.
القانون) من  (13 للفصل) تبعا 
األسا�سي للشركة تمت تسمية السيد)
وحيد) مسير  عمار  كابرييل  مو�سي 

للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)في)3)ديسمبر)

2019،)تحت رقم)722043.
)بيان مختصر
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SOUND PRESSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية):

.SOUND PRESSE(:(التسمية

الهدف):)وسائل اإلعالم.

صحافة.

االتصاالت الحدث.

 RUE  2 (: االرتماعي) املقر 

 ESSANOBRE (EX SAINT DIE( N°

.01 CASABLANCA

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

10.000)درهم مقسم) (: الرأسمال)

إلى)100)حصة من فئة)100)درهم.

 50 الخيرات) أبو  مريم  السيدة 

حصة.

السيد رواد بولويز)50)حصة.

مجموع)100)حصة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل)15)من القانون)

السيدة) تعيين  تم  لشركة  األسا�سي 

مريم أبو الخيرات والسيد رواد بولويز)

مسيران لشركة ملدة غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

(،2020 فبراير) (6 يوم) بالدار البيضاء)

تحت رقم)730385)و56383).
بيان مختصر
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IMMAR-MAGHREB
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،2020 يناير) (2(

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص اآلتية):

 IMMAR-MAGHREB (: التسمية)

.SARL

دراسة وتقديم املشورة في مجال)

التجارية) واالستراتيجية  التنظيم 

أنشطة) لتطوير  الالزمة  والتسويق 

الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.
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التدري  املنهي):)التدري  األسا�سي)
واملستمر ملندوبي املبيعات واملديرين)
والتنمية) التنفيذيين  واملديرين 
)التعلم) التعلم عن بعد) الشخصية،)

اإللكتروني).
الالزمة) والخبرات  األدوات  تطوير 
مثل) التسويقية  القرارات  التخاذ 
لوحة الوسائط والدراسات اإلذاعية)

وأسالي  الجمع الشخصية.
املشاريع) ورصد  وتنفيذ  تصميم 
والدراسات) السوق  )دراسات 

السريرية).
االتصاالت املؤسسية والتعليمية)

واملنشورات العليمة.
تسويق املنتجات وترويجها وإنشاء)

فرق مبيعات.
تصدير،) استيراد،) بيع،) شراء،)
وتوزيع) ترويج  وتمثيل،) عامة  تجارة 
املواد الخام واملنتجات) رميع املواد،)
مخزون) الصلة،) ذات  أو  الخاصة 
نهائي أو نصف نهائي،)ثابت أو متداول)
سواء) أنواعها،) بكافة  واألرهزة 

لحسابها الخاص أو لحساب الغير.
 7 BD MY (: االرتماعي) املقر 
 YOUSSEF( RDC( LOCAL( N°72

.CASABLANCA
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.
 AHMED NOUR EL السيد)

ALAOUI 90) حصة.
 510  IMMAR SARL شركة)

حصة.
مجموع)1000)حصة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل)15)من القانون)
السيد) تعين  تم  للشركة  األسا�سي 
AHMED NOUR EL ALAOUI)مسير)

لشركة ملدة غير محدودة.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بالدار البيضاء)يوم)12)فبراير)2020،)

تحت رقم)730429)و456475.
بيان مختصر

156 P

MY CRANE
SARL

رأسمال الشركة : 100.000 درهم
العنوان : رقم 1919 تجزئة الوفاء 1 

القنيطرة
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2020 5)فبراير)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):
.MY CRANE SARL(:(التسمية

مقاول في نقل البضائع) (: الهدف)
أدوات) أو  صناعية  معدات  كراء)

اآلالت واالستيراد.
املقر االرتماعي):)رقم)1919)تجزئة)

الوفاء)1)القنيطرة.
مدة الشركة):)99)سنة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
قسمة ارتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم.
الدرقاوي) السادة  عين  (: التسيير)
مسيران) الجياللي  والعاديلي  عادل 

للشركة ملدة غير محدودة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في الخاتم من ديسمبر.
التقييد بالسجل التجاري):)قيدت)
املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

283)5)بتاريخ)17)فبراير)2020.
157 P

AGRI FOREST
SARL AU

الوحيد) الشريك  قرار  بمور  
 AGRI(بتاريخ)10)فبراير)2020)لشركة
ذات) شركة  (FOREST SARL AU
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
إقامة) درهم  (100.000 رأسمالها)
شارع) (( الشقة) (1 العمارة) النخيلة 

الحسن األول تمارة قرروا ما يلي):
املصادقة على تفويت الحصص.

تغير الشكل القانوني للشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة)

مع تقسيم رديد لرأسمال الشركة.

استقالة مسير وتعيين مسير رديد)
للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتمارة بتاريخ)17)فبراير)2020،)تحت)

الرقم)1)2.
158 P

شركة الفيدو سيير للحسابات والتسيير
37)ممر سوميكا الدار البيضاء

الهاتف):)0522279776
الفاكس):)0522207015

sfcg@menara.ma(:(البريد االكتروني

EB WAY
SARL AU
حل شركة

العادي) الغير  القرار  بمقت�سى 
(،2019 نوفمبر) (30 بتاريخ) املنعقد 
ذات) شركة  واي  اي   لشركة 
مسؤولية محدودة رأسمالها)10.000 
درهم مرسمها بالدار البيضاء)37)ممر)
سوميكا قرر املتحا�سي الوحيد ما يلي):
من ابتداء) الشركة   تصفية 

 30)نوفمبر)2019.
باشري) القاسم  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
باملقر) التصفية  مقر  رعل 
ممر سوميكا) (37 االرتماعي للشركة)

الدار البيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)في)13)فبراير)
2020،)تحت رقم)730687)وبالسجل)

التجاري تحت رقم)4756.
تلخيصا واشهارا
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BEXILUM
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
رأسمال االرتماعي : 100.000 درهم

الدار البيضاء 13 زنقة احمد 
املجاطي إقامة األل  الطابق 1

الرقم 8 املعاريف
تفويت حصص ارتماعية

 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ادريس) السيد  فوت  (،2019 يونيو)

الشطيني)1000)حصة ارتماعية التي)

شركة) (BEXILUM بشركة) يمتلكها 

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

رأسمالها االرتماعي)100.000)درهم،)

 13 مقرها االرتماعي بالدار البيضاء)

األل ) إقامة  املجاطي  احمد  زنقة 

للسيد) املعاريف  (8 الرقم) (1 الطابق)

قدره) إرمالي  بثمن  بوزوبع  كريم 

100.000)درهم.

استقالة) تم  التفويت  لهذا  وتبعا 

السيد الفناني اسماعيل من منصبه)

كمسير وحيد للشركة.

بوزوبع) كريم  السيد  تعيين  وتم 

كمسير رديد للشركة.

تلتزم الشركة في رميع العقود التي)

كريم) للسيد  وحيد  بتوقيع  تخصها 

بوزوبع بصفته مسير وحيد للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  التجاري 

بتاريخ) (706651 تحت رقم) البيضاء)

25)يونيو)2019.
األستاذ محمد كريم دوليزال

موثق

160 P

CABIBET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها):)500.000)درهم

1)شارع الشهيد ضياء)الرحمان قطاع)1)بلوك ج)

السوي�سي الرباط

GOPROTECT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك واحد

رأسمالها 100.000 درهم

197 زاوية شارع الزرقطوني وزنقة 

شالة ب رقم ) الدار البيضاء

الوحيد) املساهم  قرار  على  بناء)

قرر املساهم) (2020 يناير) (1( بتاريخ)

الوحيد ما يلي):

 تعديل الهدف االرتماعي للشركة):

قرر الشريك الوحيد للشركة تعديل)

الهدف االرتماعي على النحو التالي):
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الهدف االرتماعي):
األنشطة األمنية.

العامة) املؤسسات  تزويد 
والتجارية) الصناعية  والشركات 
وكذلك املساكن الخاصة باملوظفين)
لضمان) الالزمة  واملنتجات  واملواد 
والحرائق) السرقة  من  حمايتهم 

ورميع األضرار األخرى.
الحريق) أو  السرقة  الحماية ضد 
أو أي أضرار أخرى ناتجة عن أي نقل)

للبضائع.
الشخ�سي) لالستخدام  استيراد 
الحرائق،) عن  الكشف  ملعدات 
مكافحة االختراق) املراقبة بالفيديو،)
والتحكم في الوصول والهاتف املرئي)

واألمن وأتمته البوابة.
الشخ�سي) لالستخدام  االستيراد 
لجميع املواد واملعدات املتعلقة باألمن)
باألنشطة) يتعلق  فيما  والحماية 
وتشغيل) وإنشاء) أعاله  املذكورة 
واملستودعات) واملكات   الوكاالت 

لتسهيل تحقيق أهداف الشركة.
العقود) رميع  وتنفيذ  تسليم 
العامة أو الخاصة املتعلقة باألنشطة)

املذكورة.
الوكالة للقيام باالرراءات.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لالستثمار) الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء)17)فبراير)2020.
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CAPITAL SYNERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد
رأسمالها 10.000 درهم

مقرها االرتماعي : الدار البيضاء 
مركز رياض 61 زاوية شارع لال ياقوت 

ومصطفى املعاني رقم 69 الطابق 
الثاني

تأسيس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2020 يناير) (30 بتاريخ) البيضاء)

وضع القانون األسا�سي للشركة):
اسمها):)كبتال سينرجي.

شكلها):)ش.م.م بشريك واحد.

أنواع) رميع  عرض  (: هدفها)

الخدمات والعمليات في أنشطة نظم)

واملالحق) والتكنولوريات  املعلومات 

الجديدة):

 االستشارات االستراتيجية،)التدري ،

مشروع) إدارة  التنظيم،) التطوير،)

للمساعدة.

مشاركة في رميع أعمال الشركات)

إنشاؤها) املزمع  أو  إنشاؤها  تم  التي 

شركات) إنشاء) طريق  عن  سيما  ال 

أو) عينية  مساهمات  أو  رديدة 

عمليات دمج أو تحالفات أو اشتراكات)

أو شراء)أسهم الشركة أو غيرها.)

العمليات) رميع  عامة  بصفة 

لقانونية،) (: نوعها) كان  كيفما 

وتجارية) مدنية  مالية،) اقتصادية،)

أو) أعاله  الشركة  بهدف  املرتبطة 

به) صلة  ذي  أو  يشابهه  هدف  أي 

والتي تساهم بطريقة مباشرة أو غير)

امتدادها) مباشرة في تنمية الشركة،)

وتطويرها.

الدار البيضاء) (: مقرها االرتماعي)

مركز رياض)61)زاوية شارع لال ياقوت)

الطابق) (69 رقم) املعاني  ومصطفى 

الثاني.

99)سنة تبتدئ من تاريخ) (: مدتها)

التسجيل.

رأسمالها):)10.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 بقيمة) سهم  (100 على)

للواحد.

السيد ياسين الشراط) (: شركاؤها)

شارع) (21( البيضاء) بالدار  القاطن 

والحامل) (6 الشقة) (2 غاندي الطابق)

.BK75624(للبطاقة الوطنية رقم

الشراط) ياسين  السيد  (: إدارتها)

بصفته متصرف ملدة غير محدودة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)بتاريخ)5)فبراير)2020 

تحت الرقم)729539.
للنشر واإليداع

السيد ياسين الشراط،)متصرف

162 P

FTMM
)ش.م.م)))4.ت))سال)6929

إغالق الشركة
العادي) الغير  العام  الجمع  تم 

 2019 نوفمبر) (30 بتاريخ) املنعقد 

تقرر قد  )ش.م.م)) (FTMM  لشركة)

ما يلي):

إغالق الشركة.

تبرئة ذمة مصفي الشركة السيد)

كريستيان لوكال.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسال في)

12)فبراير)2020)تحت رقم))11)3.

163 P

STE ELXPUB CONSULTING
SARL AU

السجل التجاري رقم 27701

بمقت�سى املحضر الرسمي املؤرخ)

في)10)فبراير)2020)يومه بمدينة سال)

 LEXPUB لشركة) الشركاء) قرر  لقد 

.CONSULTING SARL AU

السيد) وتحديد  الشركة  إغالق 

سعيد عبد الدائم بمهام التشطي )

النهائية للشركة.

باملحاكم) القانوني  اإليداع  تم 

 2020 فبراير) (12 االبتدائية بسال في)

تحت رقم)112)3.

164 P

ائتمانية ه  فيد

املقراإلرتماعي):)شارع موالي عبد الرحمان)

العمارة)56)الشقة رقم)8)القنيطرة

شركة طواني ترونس
تأسيس شركة طواني ترونس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسيدي)

عمر الحا�سي،)بتاريخ)27)يناير)2020 

لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بالخصائص التالية):

التسمية):)طواني ترونس.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية شريك واحد.

سرافح) دوار  (: اإلرتماعي) املقر 

سيدي عمر الحا�سي.

غرض) يكون  (: الشركة) غرض 

الشركة:)

نقل البضائع).

العمليات املختلفة.

تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة.

للسيد) أسند  (: الشركة) تسيير 

خمالي فالح.

توقيع الشركة أسند للسيد خمالي)

فالح.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

وتنتهي في اختتام من) (،2020 فبراير)

31)ديسمبر)2020.

حدد) (: اإلرتماعي) الرأسمال 

مقسمة) درهم،) (100.000.00 مبلغ)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)

للواحدة،)موزعة على الشكل التالي):

السيد) ملكية  في  حصة  (1000

خمالي فالح.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية بلقصيري تحت عدد)197 

بتاريخ)18)فبراير)2020.
ملخص قد النشر

ائتمانية ه  فيد

165 P

SES CONFORM
I-)قرر الجمع العام اإلستثنائي في)

500حصة) تفويت) (2020 فبراير) (13

محمد) السيد  طرف  من  إرتماعية 

الداش) السيد عادل  لفائدة  الداش 

وتأكيد) األخير  هذا  تعيين  تم  وقد 

السيد بوتشي�سي عبد الحق مسيران)

في) الصالحيات  رميع  مع  للشركة 

حين استقالة السيد محمد الداش)

تم) كما  للشركة،) مهامه كمسير  من 

وتذوي  القانون األسا�سي وتعديله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ (78 عدد) تحت   بالخميسات 

 )1)فبراير)2020.

166 P
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FRIENDS MED
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمور   (-I

تأسيس شركة ذات) (2020 يناير) (10

املواصفات) لها  املحدودة  املسؤولية 

التالية:

.FRIENDS MED(:(التسمية

الهدف اإلرتماعي):

نقل البضائع للغير.

املق اإلرتماعي):)رقم)11)شارع ابن)

تاشفين تيفلت.

حدد) (: اإلرتماعي) الرأسمال 

 100.000.00 في) الشركة  رأسمال 

درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

االاله) عبد  والسيد  زروال  محمد 

رميع) مع  للشركة  مسيران  حباش 

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (II

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت)

فبراير) (12 بتاريخ) (22 عدد) تحت 

.2020
للنسخ والبيان

الوكيل

167 P

YAN CHOCOLATIER
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE: 10.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : BD.

 BOURGOGNE, RUE(JAAFAR

 IBNOU(HABIB, RESIDENCE

ALMACHRIK II

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)3)فبراير)2020،)

بالخصائص) شركة  تأسيس  تم 

التالية):

1)/)الشكل القانوني):)شركة ذات)

مسؤولية محدودة.

 YAN (: اإلرتماعية) التسمية  (/2

.CHOCOLATIER

3/)الهدف):

استيراد وتسويق الشوكوالتة.

أنشطة) وأي  الشوكوالتة  تصنيع 

إنتاج) أي  إلى  باإلضافة  صلة،) ذات 

غذائي.

الخام) واملواد  املعدات  شراء)

تسويق) أو  تصنيع  في  املستخدمة 

الشوكوالتة.

األخرى،) الهياكل  رميع  إنشاء)

فضال عن املشاركة املباشرة أو غير)

املباشرة في أنشطة مماثلة أخرى.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

الزراعية،) الصناعية،) العقارية،)

غير) أو  املباشرة  املالية  أو  التجارية 

وكافة) الشركة  لصالح  املباشرة 

األغراض املماثلة أو ذات الصلة.

)/)املقر اإلرتماعي):)الدارالبيضاء،)

ابن) رعفر  زنقة  بوركون  شارع  (2
2)الطابق األول) حبي  إقامة املشرق)

الرقم)3.

5/)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

القيد بالسجل التجاري.

(: اإلرتماعي) الرأسمال  (/6

إلى) مقسمة  درهم  (10.000.00
تساوي) حصة  كل  حصة  (100

100.000درهم مرقمة من)1)إلى)100 

ومخصصة لجميع الشركاء)كاآلتي):

السيد لؤي الفياللي)50)حصة.

السيدة نهى باحسين)50)حصة.

املجموع):)100)حصة.

السيد لؤي الفياللي) (: التسيير) (/7

بقلعة) (1975 نوفمبر) (23 من مواليد)

السراغنة،)مغربي الجنسية،)القاطن)

الخضراء) املدينة  ببوسكورة،)

كاليفورنيا كولف روسورفيال رقم)28 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
.W1869(3(رقم

السيدة نهى باحسين من مواليد)

مغربية) عمان،) في  (1979 يوليو) (26

ببوسكورة،) القاطنة  الجنسية،)

كولف) كاليفورنيا  الخضراء) املدينة 

روسورفيال رقم)28)والحامل للبطاقة)

.A335567(الوطنية رقم

تم) (: القانوني) 8/اإليداع 
التجاري) بالسجل  القانوني  اإليداع 

فبراير) (12 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2020)تحت الرقم)730401.
لإلعالن والنشر

املسير

168 P

STE MARO MINE
SARL

RC(N° : 1491

التشطي  النهائي من السجل 
التجاري

التصفية النهائية للشركة
العام) الجمع  محضر  ( بمقت�سى)

يناير) (6 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2020)للشركة املذكورة،)تقرر ما يلي):

السجل) من  النهائي  التشطي  

التجاري.

التصفية النهائية للشركة.

كات ) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بميدلت)

رقم) تحت  (،2020 يناير) (21 بتاريخ)

.2020/13

169 P

STE MIBLADEN MINING
SARL

RC(N° : 2125

تفويت حصص ارتماعية
تعيين مسير رديد للشركة

العام) الجمع  محضر  ( بمقت�سى)

يناير) (10 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 16 واملسجل بميدلت بتاريخ) ( (2020

يناير)2020)تقرر ما يلي):

تفويت)330)حصة ارتماعية من)

100)درهم للحصة الواحدة من) فئة)

طرف كل من السيد كامو�سي محمد)

عبد) كامو�سي  والسيد  حصة  (160

السيدة) لفائدة  حصة  (170 الرحيم)

كامو�سي نجمة.

نجمة) كامو�سي  السيدة  تعيين 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

بمصلحة) القانوني  االيداع  تم 
املحكمة) لدى  الضبط  كتابة 
يناير) (28 بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)2020/21.
170 P

 STE HERITIERS AIT
AABOUCH

SARL
RC(N° : 1925

الحل املسبق للشركة
تعيين املصفي ومقر التصفية 

للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)17)ديسمبر)
2019)للشركة املذكورة،)تقرر ما يلي):

الحل املسبق والنهائي للشركة.
علي) عبوش  ايت  السيد  تعيين 
االرتماعي) ومقرها  للشركة  مصفي 

مقرا للتصفية.
كات ) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بميدلت)
رقم) تحت  (،2020 يناير) (7 بتاريخ)

.2020/02
171 P

ديوان االستاذ عبد العزيز زاهدي
موثق بالدارالبيضاء

وجدة لالسفار 
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1.700.000 درهم

مقرها االرتماعي : بوردة زاوية 
شارع محمد الخامس وموالي عبد 

هللا 
السجل التجاري : 13919 وردة

و12  (11 بمقت�سى عقد مؤرخ ب)
فوت السادة عالل) (،2019 ديسمبر)
وعبد) العلج  الزين  محمد  العلج،)
حياة) والسيدات  العلج،) الرحمان 
العلج) سهام  العلج،) شرفة  العلج،)
حصة) (8500 مجموع) وايمان العلج،)
املفوتون،) يملكها  التي  ارتماعية،)
في) العلج،) لحبي   السيد  لفائدة 
لالسفار«) »وردة  املسماة) الشركة 

ش.م.م.
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي))
(،2019 ديسمبر) (16 بتاريخ) املنعقد 
»وردة) الشركة املسماة) قرر شركاء)

لالسفار«)ش.م.م ما يلي):
قبول استقالة السيد عالل العلج)

كمسير مقترن للشركة.
العلج) لحبي   السيد  تأكيد 
كمسيرين) والسيدة البنى بن كيران،)
مقترنين للشركة وتحديد صالحياتهم.
االسا�سي) القانون  تعديل  تم 
للشركة،)بمقت�سى عقد توثيقي تلقاه)
موثق) زاهدي،) العزيز  عبد  االستاذ 
ديسمبر) (27 مؤرخ ب) بالدارالبيضاء)

.2019
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بمدينة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (،2020 يناير) (27 وردة بتاريخ)

رقم)366.
لالستخالص والنشر

172 P

FGS SERVICE
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االرتماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موالي احمد الوكيلي حسان، 

الرباط
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (،2020 )2)يناير)
تحمل اسم)»ف ج 4 سيرفس«)ش ذ)
م م))ش و تتوفر على املميزات التالية):
شقة) (30 عمارة) (: املقر االرتماعي)
زنقة موالي احمد الوكيلي حسان) (8

الرباط.
الهدف االرتماعي):)حراسة املباني)

العامة أو الخاصة.
مدة االستمرار):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كما يلي):
 1000 الجوادي) محمد  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الجوادي 

محدودة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرباح)
يوزع) القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حس  حصصهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
السجل) تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم)3139)1.
173 P

سفام ديكو
نسخة مورزة من محضر القرار 

االستثنائي للشركة
بمقت�سى محضر القرار االستثنائي)
بتاريخ)13)يناير)2020)لشركة)»سفام)
ديكو«)ش م م ش و رأسمالها)10.000 
قطارة) مركز  (1(9 مقرها) درهم 
املنابهة مراكش رقم سجلها التجاري)
(،53023023 املنهي) الرسم  (،33717
(،(02935(( الجبائي) التعريف 
(،7828348 (: اإلرتماعي) الضمان 
للمقاولة) املوحد  التعريف 

.001674642000052
السيد) الوحيد،) الشريك  قرر 
لبطاقة) الحامل  فؤاد،) سساوي 
التعريف الوطنية رقم)E572211)ما)

يلي):
تحويل مقر الشركة من)9)1)مركز)
 1078 إلى) مراكش  املنابهة  قطارة 
الحي) املسار  تجزئة  األر�سي  الطابق 

الصناعي مراكش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (10 يوم) بمراكش  التجارية 

2020،)تحت رقم)152106.
174 P

STE ETABAT
SARL

رشكة ذات املسؤولية املحدودة

رأساملها 1.300.000 درهم

تفويت حصص ارتماعية
استقالة مسير الشركة وتعيين مسير 

رديد للشركة
تغيير الشكل القانوني للشركة

العام) للجمع  محضر  بمور  
(،2019 أكتوبر) (23 بتاريخ) للشركة 

الطال ) النبي  عبد  السيد  فوت 
والسيدة بنخالي كلثوم رميع حصص)
 ETABAT املسماة) الشركة  رأسمال 
 3 برقم) االرتماعي  مقرها  والكائن 

تجزئة الياقوتي العرائش.
التجاري) بالسجل  واملسجلة 
للسيد) (12(3 رقم) تحت  بالعرائش 
حميد مالل الذي أصبح مالكا وحيدا)
الشكل) تغيير  وتم  الشركة  لرأسمال 
مسؤولية) ذات  شركة  من  القانوني 
محدودة إلى شركة مسؤولية محدودة)
ذات الشريك الوحيد واستقالة عبد)
الشركة) تسيير  من  الطال   النبي 
مسيرا) حميد  مالل  السيد  وتعيين 

وحيدا للشركة.
االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم 
(،2019 نوفمبر) (19 بالعرائش بتاريخ)

تحت رقم)997/2019.
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WISSAL PRESTIGE

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)7)يناير)
بسال تم تأسيس شركة ذات) (2020
مسؤولية محدودة بشريك وحيد ش)

م م باملواصفات التالية):
 WISSAL PRESTIGE (: التسمية)

.SARLAU
شاي،) قاعة  (: االرتماعي) الهدف 

مقهى،)مطعم.
موالي) شارع  ( (: االرتماعي) املقر 
عمارة) سميحة  إقامة  علوي  طي  
رنان ربيلو سيدي) و12) (11 د رقم)

مو�سى،)سال.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
مقسمة على)1000)حصة لكل واحدة)

100)درهم.
الرا�سي،) مريم  (: الشركة) مسيرة 

لفترة غير محدودة.
اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)
13)فبراير) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)34117.
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شركة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر االرتماعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز

وزنقة واد املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

النقال):)91.98.)06.62.3

الفاكس):)0537.36.25.38

OPEN MARK شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

تغيير الغرض االرتماعي
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)يوم)25)نوفمبر)2019)تم)

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

حذف نشاط تجارة لوازم املكت )

للتحضير) مؤسسة  نشاط  وإضافة 

لالمتحانات والتكوين املستمر.

تجاري) شعار  إضافة 

REFLEXIONS)للسجل التجاري.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (74035 بالقنيطرة تحت رقم)

)2)يناير)2020.
للضبط والنشر

من أرل املستخرج واإلشارة

-)صوفينور)-
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شركة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر االرتماعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز

وزنقة واد املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

النقال):)91.98.)06.62.3

الفاكس):)0537.36.25.38

 BALAFREJ شركة

ASSURANCES
ش.ذ.م.م

هبة حصص
الحصص) هبة  عقد  بمقت�سى 

املبرم بالقنيطرة مؤرخ في)11)ديسمبر)

2019)تم تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

تفويت السيد بالفريج عبد املالك)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (500 ل)

للواحدة لفائدة ابنه السيد بالفريج)

كريم.
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ويصبح التوزيع الجديد ل)1.000 

حصة كالتالي):

السيد بالفريج كريم.

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)يوم)11)ديسمبر)2019)تم)

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

بالفريج) السيد  تفويض  تجديد 

كريم كمسير للشركة مع إعطائه حق)

التوقيع.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (74212 بالقنيطرة تحت رقم)

11)فبراير)2019.
للضبط والنشر

من أرل املستخرج واإلشارة

-)صوفينور)-
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شركة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر االرتماعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز

وزنقة واد املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

النقال):)91.98.)06.62.3

الفاكس):)0537.36.25.38

BROTHERS STEEL شركة
ش.ذ.م.م

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)بتاريخ)30)يناير)2020)تم)

 BROTHERS STEEL تأسيس شركة)

ش.ذ.م.م.

املقر االرتماعي):)362)بلوك)»ف«)

أوالد أوريه القنيطرة.

وشراء) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

املواد الحديدية بالجملة.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

رضا) السيد  (: إلى) أسند  التسيير 

الحسين.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
رأ4 املال حدد في مبلغ):)500.000 

حصة) (5000 إلى) مقسمة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

اكتتابها وتوزيعها كالتالي):

السيد رضا الحسين)2500)حصة.

اآلنسة رضا كثلوم)2500)حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة وقيد)

تحت) بالقنيطرة  التجاري  بالسجل 
رقم)54267)بتاريخ))1)فبراير)2020.

من أرل املستخرج واإلشارة

-)صوفينور)-
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شركة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر االرتماعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز

وزنقة واد املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

النقال):)91.98.)06.62.3

الفاكس):)0537.36.25.38

AL HOME شركة
ش.ذ.م.م

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)بتاريخ)))فبراير)2020)تم)

تأسيس شركة)AL HOME)ش.ذ.م.م.

املغرب) تجزئة  (: االرتماعي) املقر 
 5 رقم) مكت   (75 رقم) »د«) العربي)

القنيطرة.

اإلنعاش) (: االرتماعي) الهدف 

العقاري.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

:)السيد اكعابل) التسيير أسند إلى)

رمال والسيد السدراتي عبد العالي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

رأ4 املال حدد في مبلغ):)100.000 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

اكتتابها وتوزيعها كالتالي):

السيد اكعابل رمال)500)حصة.

 500 السيد السدراتي عبد العالي)

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة وقيد)

تحت) بالقنيطرة  التجاري  بالسجل 

رقم)54227)بتاريخ)11)فبراير)2020.
من أرل املستخرج واإلشارة

-)صوفينور)-
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شركة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر االرتماعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز

وزنقة واد املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

النقال):)91.98.)06.62.3

الفاكس):)0537.36.25.38

DRIF TRAVEL SERVICE شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2019 نوفمبر) (29 بتاريخ) بالقنيطرة،)

 DRIF TRAVEL شركة) تأسيس  تم 

شريك) ذات  ش.ذ.م.م  (SERVICE

وحيد.

فردو4) عمارة  (: االرتماعي) املقر 
وعبد) القري  محمد  زاوية  ((3 رقم)

العزيز بوطال  القنيطرة.

نقل) (: االرتماعي) الهدف 

املستخدمين.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السيد) (: إلى) أسند  التسيير 

الضريف علي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

رأ4 املال حدد في مبلغ):)100.000 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

اكتتابها وتوزيعها كالتالي):

 1000 علي) الضريف  السيد 

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة وقيد)

تحت) بالقنيطرة  التجاري  بالسجل 

رقم)003)5)بتاريخ)16)يناير)2020.
من أرل املستخرج واإلشارة

-)صوفينور)-
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SOCIETE NEW TEC ALU

SARL AU

Société(à(responsabilité(limitée

à(associé(unique

Au(capital(de 100.000 Dhs

 Siège(social : IMM 4 AV(Mly

 Ali(Cherif(Appartement(N° 1 -

TEMARA

غير) العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

ديسمبر) (17 يوم) املنعقد  العادي 

 SOCIETE NEW TEC 2019)لشركة)

محدودة املسؤولية) (ALU SARL AU

رأسمالها)100.000)درهم تم االتفاق)

على ما يلي):

 ( تغيير مقر الشركة):)من العمارة)

شارع موالي علي الشريف شقة رقم)

1)تمارة.

 22 العمارة) املفتاح  تجزئة  (: إلى)

محل تجاري بالطابق السفلي تمارة.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة التجارية بالرباط يوم)

))فبراير)2020)تحت رقم)8)2)10.

182 P
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SOCIETE SIMPLE TOURS

SARL

Société(à(responsabilité(limitée

Au(capital(de 2.440.000 Dhs

Siège(social : 20 RUE(TANSIFT

 RESIDENCE SALMA

APPARTEMENT(N° 8 AGDAL

RABAT

غير) العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

 2020 يناير) (7 يوم) املنعقد  العادي 

 SIMPLE TOURS SARL لشركة)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد رأسمالها)0.000)).2)درهم تم)

االتفاق على ما يلي):

أوال):)تفويت الحصص من السيدة)

إيمان البرج إلى السيد سعيد بوزرود.

القانوني) الشكل  تغيير  (: ثانيا)

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد.)

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

59))10)في تاريخ))1)فبراير)2020.
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STE IMPRO

SARL AU

Société(à(responsabilité(limitée

à(associé(unique

Au(capital(de 600.000 Dhs

Siège(social : IMMEUBLE 58

APPARTEMENT(N° 3 - 2 ETAGE

AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH

ENNAHDA(II - TEMARA

غير) العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

ديسمبر) (30 يوم) املنعقد  العادي 

 I.M.PRO SARL AU لشركة) (2019

برأسمال) املسؤولية  شركة محدودة 

على االتفاق  تم  درهم  (600.000 

ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

600.000)إلى)6.000.000.

محجوبة) السيدة  استقالة 

السيد عماد) بدلها  الحموتي وتعيين 

التهامي.

15)قد تغير) وبذلك يكون الفصل)

كما يلي):

تعيين السيد عماد التهامي مسير)

.I.M.PRO SARL AU(لشركة

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة التجارية بالرباط يوم)

13)فبراير)2020)تحت رقم)32))10.
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MONTEZ AU SAHARA

SARL

تعديالت قانونية

االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 

 MONTEZ AU شركة) ملساهمي 

املسؤولية) ذات  شركة  (SAHARA

 100.000 البالغ رأسمالها) املحدودة،)

(: درهم والكائن مقرها االرتماعي ب)

الشقة)))عمارة وفاء)رقم)1)زنقة فا4)

حي السعادة العيون،)تقرر ما يلي):

باعتماد) الشركة  اسم  تغيير 

 CONCEPT الجديد) االسم 

.PRODUCTIONS

تصحيح على مستوى املادة)7)من)

 100 من) (- النظام األسا�سي للشركة)

حصة من فئة)1.000)درهم إلى)1000 

حصة من فئة)100)درهم لكل حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

السجل) (2020 يناير) (18 بتاريخ)

التجاري رقم)7917.
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شركة بويلد طوب ترافو

ش.م.م

BUILDTOP TRAVAUX

SARL

رأسمالها االرتماعي : 600.000 

درهم

املقر االرتماعي : الطابق األر�سي

رقم 192 حرف E مسيرة 2

مراكش

تأسيس
بمراكش) مؤرخ  عقد  بمقت�سى 

يوم)27)يناير)2020)تم وضع القانون)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

وذات السمات التالية):

طوب) بويلد  شركة  (: التسمية)

طرافو)-)ش.م.م.

  SOCIETE BUILDTOP TRAVAUX

.SARL

النشاط املزاول فعليا):)

مقاول أشغال البناء)املختلفة.

الطابق األر�سي) (: املقر االرتماعي)

رقم)192)حرف أ مسيرة)2)-)مراكش.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال االرتماعي):)6.000.000 

حصة) (6000 إلى) مقسم  درهم 

لكل) درهم  (100 فئة) من  ارتماعية 

واحدة.

تم تعيين السيد زروقي) (: التسيير)

ثالث) ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

سنوات.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بمراكش بتاريخ)2)فبراير)2020)تحت)

رقم)3)1121.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكش
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KIMAT AL BOUNIANE

SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط بتاريخ)27)يناير)2020)بالرباط)

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

 KIMAT (: التسمية)

AL BOUNIANE SARL

الترويج) (: االرتماعي) الهدف 

العقاري.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

بنمو�سى محمد علي)666)حصة.

بنعلي عبد العالي))33)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

6))الرقم) :)عمارة) املقر االرتماعي)

2)شارع عقبة أكدال الرباط.

علي) محمد  بنمو�سى  (: املسيرين)

وبنعلي عبد العالي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(2859
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GO FAST TRANS

SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط بتاريخ)29)يناير)2020)بالرباط)

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

 GO FAST TRANS (: التسمية)

SARL

نقل البضائع) (: الهدف االرتماعي)

داخل وخارج أرض الوطن.
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رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
سفيان يابو)500)حصة.

عاصم أمين فتيحي)500)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
سنة كل  من  ديسمبر  (31  إلى)
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
 2 رقم) محل  (: االرتماعي) املقر 

عمارة قطاع)6)زنقة ردة الرباط.
وعاصم) يابو  سفيان  (: املسيرين)

أمين فتيحي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(2861
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)87924.
188 P

 FULLY MANAGED
SERVICES

FMS - SARL(AU
فولي مانجد سيرفيس) (: التسمية)
املسؤولية) محدودة  شركة  »فمس«)

بمسير وحيد.
الهدف االرتماعي):)مقاولة للتجارة)

واألشغال العمومية.
رأسمال الشركة):)600.000)درهم)
مقسم إلى)6000)حصة من فئة)100 
درهم موزع بين الشركاء)على الشكل)

التالي):
رضوان سري):)6000)حصة.

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

السجل التجاري.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
سنة كل  من  ديسمبر  (31  إلى)
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.

املقر االرتماعي):)15)شارع األبطال)

شقة)))أكدال الرباط.
املسير):)رضوان سري.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(3003

189 P

ديوان األستاذة إيمان رمجي

موثقة ببنسليمان

شارع الحسن الثاني،)العمارة)1)،)الطابق)2

الرقم)5

AERIA KITCHENS
ايريا كتشنز

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 900.000 درهم

مقرها : املحمدية، املنطقة 

الصناعية رنوب غرب املحمدية

الوحدة الصناعية رقم 3 الطابق 

الثاني

تأسيس
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثقة) رمجي،) ايمان  األستاذة 

(،2020 يناير) (9 بتاريخ) ببنسليمان 

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسست 

تحمل الخصائص التالية):

 AERIA KITCHENS (: التسمية)

محدودة) شركة  كتشنز«) »ايريا  (-

املسؤولية.

املوضوع):

نجارة) (: املطابخ) وتجهيز  تصميم 

نجارة) األلومنيوم،) نجارة  الخش ،)

للصدأ،) املقاوم  والفوالذ  املعادن 

الطالء،)تغطية األرضيات والزراج)...

التكييف،) السباكة،) الكهرباء،)

التدفئة،)وتثبيت النظام األمني.

العمليات) رميع  عام،) بشكل 

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

بشكل) مرتبطة  واملالية  والعقارية 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكورة)

أعاله.

املحمدية،) (: االرتماعي) املقر 

غرب) رنوب  الصناعية  املنطقة 

 3 رقم) الصناعية  الوحدة  املحمدية 

الطابق الثاني.

رأسمال الشركة):)900.000)درهم)

مجزء)إلى)9000)حصة ارتماعية من)

الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)

تم اكتتابها كلها وتحريرها في حدوث)

الثلث))1/3))من مبلغها،)وتخصيصه)

للشركاء)على النحو التالي):

 3000 الخياري) الطي   السيد 

حصة ارتماعية.

 3000 السيد محمد عادل لحلو)

حصة ارتماعية.

 3000 والي) علمي  عثمان  السيد 

حصة ارتماعية.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

من تاريخ التقييد بالسجل التجاري)

باستثناء)حالة التجديد املدة أو الحل)

املبكر.

خصم) يتم  (: القانوني) االحتياط 

لتكوين) السنوية  األرباح  من  (%20

االحتياط القانوني.

على قرار الشريك) بناء) (: التسيير)

2020،)تسيير) 9)يناير) الوحيد بتاريخ)

الشركة ملدة غير محدودة من طرف)

كل من):

الحامل) الخياري  الطي   السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B415871

السيد محمد عادل لحلو الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C677102

السيد عثمان علمي والي الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE5932

تلتزم الشركة بشكل صحيح تجاه)

األغيار من خالل التوقيع الوحيد من)

املسيرين.

باستثناء)العمليات التالية التي ال)

يمكن أن تعتبر صحيحة إال بتوقيع)

)2))من املسيرين على) مشترك الثنين)

األقل):

فتح) طريق  عن  القروض  أخذ 

حساب بنكي أو غيره.

أو) املبادلة  أو  البيع  أو  الشراء)
الشركات) في  املساهمة  أو  املخاررة 
سواء)بمنقول أو عقار أو أصل تجاري،)
الرهون على العقارات التابعة) إنشاء)
التجارية) األصول  على  أو  للشركة 

التابعة لها.
تم في املحكمة) (: اإليداع القانوني)
فبراير) (5 االبتدائية باملحمدية بتاريخ)

2020،)تحت رقم)216.
تقييد) تم  (: التجاري) السجل 
التابع) التجاري  بالسجل  الشركة 
للمحكمة االبتدائية باملحمدية تحت)

رقم)25117)من السجل التحليلي.
بمثابة مقتطف وبيان

األستاذة إيمان رمجي

موثقة ببنسليمان

190 P

MKBL DISTRIBUTION شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

6)، شارع عقبة شقة رقم 2
أكدال - الرباط

بتاريخ مؤرخ  عقد   بمقت�سى 
تم) قد  بالرباط  (2020 يناير) (17
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
تحمل) وحيد  لشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 MKBL (: التسمية)

DISTRIBUTION
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
االستيراد) (: االرتماعي) الهدف 
والتصدير ورميع املعامالت التجارية)

املتعلقة بامليدان الفالحي.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
والدراسة) املنقولة  واملالية  التجارية 
يمكن) والتي  العقار  بأعمال  املتعلقة 
لها أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير)
والتي) االرتماعي  باملوضوع  مباشرة 

من شأنها تنمية وتوسيع الشركة.
درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
فئة) من  نصي   (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للنصي .
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

6)،)شارع عقبة) املقر االرتماعي):)

شقة رقم)2)أكدال)-)الرباط.

التسيير):)السيد كريم مقبول.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

فبراير) (11 بتاريخ) بالرباط  القانوني 

2020)تحت رقم)87912.
للنشر والبيان

191 P

LA QUICHE DOREE

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

الشريك) قرر  (،2019 أغسطس) (30

الوحيد في الشركة ما يلي):

ختم حسابات الشركة.

تصفية الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

10)فبراير)2020)تحت رقم))33)10.
مقتطف وبيان

192 P

SOCIETE AJYAD FIRST

في مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

شركة) فقد تم إنشاء) (2020 يناير) (5

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

AJYAD FIRST(:(التسمية

في) التجارة  (: االرتماعي) الهدف 

أدوات ولوازم املكت .

 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

املقر االرتماعي):)قطاع)18،)بلوك)

ب،)رقم)5،)حي الرياض،)الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

التسيير):)تم تعيين السيدة أمينة)

عراقي كمسيرة للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ)11)فبراير)2020)تحت)

رقم)142875.
مقتطف وبيان

193 P

CHAHD INVESTMENT
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قرر املشاركان في) (،2019 فبراير) (18

الشركة ما يلي):

ختم حسابات الشركة.

تصفية الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

10)فبراير)2020)تحت رقم)333)10.
مقتطف وبيان

194 P

CAFE LYAMINE
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

20)ماي)2019،)قرر الشريك الوحيد)

في الشركة ما يلي):

ختم حسابات الشركة.

تصفية الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بتمارة  االبتدائية   املحكمة 

11)فبراير)2020)تحت رقم)3121.
مقتطف وبيان

195 P

STE SROC
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2019،)قرر املشاركان في) 30)سبتمبر)

الشركة ما يلي):

تغيير مقر الشركة إلى):)إقامة األرز،)

2،)حي الرياض،) 1،)شقة رقم) عمارة)

الرباط.

األسا�سي) القانوني  تحديث 

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

6)فبراير)2020)تحت رقم)293)10.
مقتطف وبيان

196 P

 SOCIETE ASTUCE DE

BEAUTE
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

10)فبراير)2020)فقد تم إنشاء)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 ASTUCE DE BEAUTE(:(التسمية

 SARL

(- التجميل) (: االرتماعي) الهدف 

تصفيف الشعر.

 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

املقر االرتماعي):)25،)زنقة أكلمان)

سيدي علي،)أكدال،)الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

تم تعيين السيدة ملياء) (: التسيير)

حتران والسيد أيوب كنزاوز كمسيران)

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ)11)فبراير)2020)تحت)

رقم)142877.
مقتطف وبيان

197 P

ALLUSEL شركة
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : حي النصر

سكتور 9 رقم 47 عين عودة تمارة

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بمور  

محدودة) شركة  (ALLUSEL شركة)

 2020 يناير) (22 بتاريخ) املسؤولية،)

ذات امليزات التالية):

مقاول في نجارة األملنيوم)-)الحديد)

والبالستيك.

ديكور باألملنيوم والزراج.
من) مكون  الشركة  رأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

 500 عبدالوي) هشام  السيد 

حصة.

السيد كريم الزهراوي)500)حصة.

محددة) غير  ملدة  مسيرة  الشركة 

من طرف السيد حسن الزهراوي.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) تمارة  االبتدائية 

2020)وتحت رقم)129519.

198 P

DH CONSTRUCTION شركة
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرباط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بمور  

 DH CONSTRUCTION شركة)

بتاريخ املسؤولية،) محدودة   شركة 

امليزات) ذات  (2019 أغسطس) (30

التالية):

املتنوعة) األشغال  في  مقاول 

والبناء.
من) مكون  الشركة  رأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

السيد محمد حكو4)500)حصة.

السيد سمير دوش)500)حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد)

محمد حكو4 والسيد سمير دوش.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري.
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باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)وتحت رقم)3193)1.
199 P

HORIZON PRESS
شركة مساهمة

رأسمالها : 8.751.600 درهم
مقرها االرتماعي : الدار البيضاء

3، زنقة بيرن، الطابق الثاني، الثالث 
والرابع

سجلها التجاري رقم 205571
اإلدارة) مجلس  محضر  بمقت�سى 
املنعقد في)23)يناير)2020)قرر ما يلي):
املرزوقي) محمد  السيد  استقالة 
من مهامه كرئيس مدير عام للشركة.

تغيير طريقة مزاولة مهام اإلدارة)
اآلن) من  ستصبح  التي  العامة 
شخص) مسؤولية  تحت  فصاعدا 
طبيعي آخر غير رئيس مجلس اإلدارة،)
عين من طرف مجلس اإلدارة،)يحمل)

لق  مدير عام.
املرزوقي) محمد  السيد  تعيين 

كرئيس مجلس اإلدارة.
البصري) عادل  السيد  تعيين 

كمدير عام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
 2020 فبراير) (13 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)730683.
قصد النشر واإلعالن

200 P

CITY UP
شركة ذات مسؤولية محدودة

شريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االرتماعي : سال، رناح 1
عمارة 3، الطابق 2، رقم )

حي السالم، املنارة )/3
للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)
في) املؤرخة  االستثنائية  العمومية 
 CITY UP لشركة) (2020 فبراير) (5
ش.م.م،)شريك وحيد،)ذات رأسمال)
10.000)درهم،)قرر الشريك الوحيد)

ما يلي):

حصة) (100 بيع) على  املوافقة 

درهم للحصة الواحدة،) (100 بقيمة)

لصالح) هللا  نصر  سمير  السيد  بين 

السيد عادل نصر هللا.

قبول استقالة املسير السيد سمير)

نصر هللا وبالتالي السيد عادل نصر)

هللا،)الشريك الوحيد،)يمار4 تسيير)

الشركة دون تحديد املدة.

تعديل القوانين األساسية.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2020)تحت الرقم)131.
الستخراج وذكر

املسير

201 P

AMD WEAR

SARL AU

مقرها االرتماعي : )، زنقة واد زيز

الطابق 3 شقة رقم 7 أكدال

الرباط

السجل التجاري : 138877

الحل املسبق للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) (27 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2020،)قرر ما يلي):

حل السيد مويا هيرفي اسطيفان)

كمصف للشركة.

تحديد مقر الحل املسبق للشركة)

)،)زنقة واد زيز، الطابق 3 شقة  (: في)

رقم 7 أكدال، الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،2020 فبراير) (17 بتاريخ)

.1100

األفعال) إيداع  وتاريخ  رقم 

واملستندات)3)))10.

202 P

INC IMMOBILIER
رأسمال الشركة : 000.000.) درهم

املقر االرتماعي : 15 زنقة األبطال

شقة )، أكدال - الرباط

 13 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

بالرباط قد تم تأسيس) (2020 فبراير)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

INC IMMOBILIER(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الترويج) (: االرتماعي) الهدف 

العقاري.

 (.000.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من التسجيل.

زنقة) (،15 (: االرتماعي) املقر 

األبطال،)شقة))،)أكدال)-)الرباط.

التسيير):)السيد نبيل رتابي مسير)

للشركة ملدة غير محدودة.
التجاري) بالسجل  التنفيذ  رقم 

.1(3195

203 P

B. YOULI شركة
ش.م.م

محطة الخدمات والتغذية العامة 

وأشغال مختلفة

حي االنبعاث ارلمو4 املركز

خنيفرة

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2020 فبراير) (3

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

.B. YOULI(التسمية):)شركة

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

االنبعاث) حي  (: االرتماعي) املقر 
ارلمو4 املركز خنيفرة.

الخدمات) محطة  (: الغرض)
والتغذية العامة وأشغال مختلفة.

 200.000 في) حدد  (: الرأسمال)
2000)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):
يونس البدوي):)2000)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد يونس البدوي وذلك ملدة غير)

محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
17)فبراير)2020)تحت رقم)2020/47 

السجل التجاري رقم)3227.
204 P

بيرق العرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�سى سند عرفي محرر بسال)
في)8)يناير)2020،)فقد أنشأت شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد والتي تتصف كالتالي):
التسمية):)بيرق العرب.

الهدف):)
شركة التوظيف والتشغيل.

استشارات في املوارد البشرية.
متجر) الرباط،) (: االرتماعي) املقر 
(،813 رقم) مجموعة العهد،) (،2 رقم)

حي النهضة)1.
سنة تنطلق من يوم) (99 (: الفترة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
 100.000 (: االرتماعي) الرأسمال 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

موزعة كالتالي):
 1000 (: البراكة) سعيد  السيد 

حصة.
فاتح) من  (: االرتماعية) السنة 
سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

تسجيل) وتم  (،2020 يناير) (29 يوم)

بالرباط) التجاري  بالسجل  الشركة 

تحت رقم):)142785.
املسير

205 P

FOUAD INGENIERIE شركة
ش.م.م.ش.و

 II املقر االرتماعي : 18 مجمع ادريس

مكت  رقم 3 بطانة، سال

تعديل
بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
قرر) (2020 فبراير) (11 املنعقد بتاريخ)

 FOUAD INGENIERIE(شركاء)شركة

ما يلي):

حل الشركة مسبقا):)الجمع العام)

غير العادي قرر حل الشركة مسبقا)

FOUAD INGENIERIE)ش.م.م.

الجمع) (: الشركة) بحل  املكلف 

العام غير العادي قرر تكليف السيد)

فؤاد روهين بحل الشركة مسبقا.

العام) الجمع  (: الشركة) مقر حل 

غير العادي قرر حل الشركة مسبقا)

بالعنوان):)18)مجمع ادريس)II)مكت )
رقم)3)بطانة،)سال.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 

17)فبراير)2020)تحت رقم)34147.

206 P

شركة ايطابكس
ش.م.م.و

4.ت الرباط : 50319

 17 في) مؤرخ  قرار  بمقت�سى 

بناصر) السيد  قرر  (2019 ديسمبر)

للشركة الوحيد  الشريك   ازكاغ 

ما يلي):

استقالة السيد واعلي حجير من)

مهامه كمسير للشركة وذلك ألساب)

شخصية.

ازكاغ مسير) بناصر  تعيين السيد 

للشركة ملدة غير محددة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)

التجارية بالرباط في)10)فبراير)2020 

تحت رقم)318)10.

207 P

STE I.T.S CENTER
SARL

تفويت حصص
استقالة مسير

تعيين مسير رديد
على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)

))ديسمبر)2019)ارتمع شركاء)شركة)

I.T.S CENTER)شركة ذات مسؤولية)

وقرروا) األخيرة  هذه  بمقر  محدودة 

املصادقة على ما يلي):

تفويت رميع حصص السيد عبد)

القادر بوريل وعددها)670)حصة إلى)

السيد محمد ضيف.

استقالة السيد عبد القادر بوريل)

.I.T.S CENTER(من تسيير شركة

تعيين السيد محمد ضيف مسيرا)

I.T.S CENTER(رديدا لشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية بالرباط في)13)فبراير)2020 

تحت رقم))39)10.
من أرل املستخرج واإلنجاز

208 P

STE TMAD COM
SARL

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (2018 أكتوبر) (22

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصيغات التالية):

 STE TMAD (: الشركة) اسم 

.COM

املوضوع):

أعمال البناء،)بيع وشراء)املعدات)

الكهربائية واملعلوماتية.

 377 متجر رقم) (: املقر االرتماعي)

سكتور)3،)حي الرحمة)-)سال.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم لكل واحدة حررت باسم):
السيد طارق اميدة):)500)حصة.

 500 (: الضاوي) عادل  السيد 
حصة.

99)سنة من تاريخ إنشائها) (: املدة)
ما عدا في حالة تمديدها أو فسخها)

مسبقا.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
السيدين السيد طارق اميدة والسيد)

عادل الضاوي.
99)سنة من تاريخ إنشائها) (: املدة)
ما عدا في حالة تمديدها أو فسخها)

مسبقا.
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
والسيد) اميدة  طارق  السيد  طرف 

عادل الضاوي.
أنجز اإليداع) (: القانوني) اإليداع  (
القانوني باملحكمة االبتدائية بسال في))

26)فبراير)2020)تحت رقم)31125.
من أرل املستخرج واإلنجاز

209 P

فريد غياتي

خبير محلف في املحاس 
زنقة فا4)-)املحمدية

STE WISSAT HOLDING
بيع حصص ارتماعية

 WISSAT املسماة) الشركة 
املسؤولية) ذات  شركة  (HOLDING
املحدودة والشريك الوحيد رأسمالها)
االرتماعي) املقر  ذات  أورو  (5000

 16 RUE DU PONT NEUF
رقم) تجاري  سجل  (75001( PARIS

)51953300)قررت ما يلي):
ارتماعية) حصة  ((000 تفويت)
درهم للحصة لشركة) (100 من فئة)
 WISSAT إلى) (WISSAT HOLDING
NET)لفائدة السيد عبد هللا بن مالك.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2020 فبراير) (( بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)207.
210 P

فريد غياتي

خبير محلف في املحاس 

زنقة فا4)-)املحمدية

 STE CENTRE DE GESTION

 AGREE D’AFRIQUE DU

NORD

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020)تم وضع) 2)يناير) باملحمدية في)

شركة) لتأسيس  األسا�سي  القانون 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 STE CENTRE DE (: التسمية)

 GESTION AGREE D’AFRIQUE

.DU NORD

املوضوع):)محاس  معتمد)-)خبير)

محلف.

شارع عبد هللا) (: االرتماعي) املقر 

شفشاوني املحمدية.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التسجيل التجاري.

10.000)درهم مقسم) (: الرأسمال)

حرر) ارتماعية  حصة  (100 على)

بأكمله من طرف السيد فريد غياتي.

فريد) السيد  إلى  عهد  (: التسيير)

مع) الوحيد  الشريك  بصفته  غياتي 

التفويض بالتوقيع.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر من كل سنة.

من أصل األرباح) (: تقسيم األرباح)

لتكوين) االقتطاع  يتم  الصافية 

االحتياطي القانوني الباقي من األرباح)

مقسم حس  قرار الشريك الوحيد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2020 يناير) (27 بتاريخ) باملحمدية 

وسجلت الشركة في السجل التجاري)

تحت رقم)25037.

211 P
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شركة يلدز بن

 STE YILDISPEN TAZA

HOUCEIMA

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

سجل تجاري رقم 1005

تازة

العادي) غير  العام  الجمع  قرر 

املوقع) (2019 أكتوبر) (31 بتاريخ)

الشركة) بن  يلدز  لشركة  واملسجل 

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي):

املوافقة على تقرير املصفي حول)

مجموع عمليات التصفية.

اإلغالق األخير للتصفية.

منح املصفي اإلبرام التام.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت رقم) (2020 فبراير) (11 بتازة في)

.75

212 P

STE NORATRAB

SARL

RC : 44941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام) الجمع  قرر  (2016 أبريل) (12

االستثنائي ما يلي):

الحصص) بيع  على  املصادقة 

االرتماعية.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

لدى كتابة) ( القانوني) تم اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2016 ماي) (2( بتاريخ)

.3500

213 P

STE NORATRAB
S.A

RC : 44941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر الجمع العام) (1999 سبتمبر) (20

االستثنائي ما يلي):

املجهولة) الشركة  مدير  استقالة 

االسم.

تحويل األسهم.

الجديد) التقسيم  على  املصادقة 

لرأسمال الشركة,

تغيير الهدف االرتماعي.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

األسا�سي) النظام  على  املصادقة 

مسؤولية) ذات  للشركة  الجديد 

محدودة.

من شركة) النهائي  بالتحول  إقرار 

ذات) شركة  إلى  اإلسم  مجهولة 

مسؤولية محدودة.

ذات) للشركة  مسير  تعيين 

مسؤولية محدودة مع تفويض املهام.

لدى كتابة) ( القانوني) تم اإليداع 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط.

214 P

STE JAAOU MENUISERIE
SARL AU

حل مسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر الحل) (2019 ديسمبر) (10 بتاريخ)

املسبق للشركة.

عثمان) رعواقي  السيد  تعيين 

مصفيا قانونيا للشركة.

بالعنوان) التصفية  محل  تحديد 

الثاني) الطابق  د  درج  النصر  الكائن 

شقة رقم)6)العالية املحمدية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

ديسمبر)2019)تحت رقم)3)20.

215 P

STE TRANS BNIGUIL
SARL AU

حل مسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

الحل) قرر  (2020 فبراير) (11 بتاريخ)

املسبق للشركة.

محمد) كبوري  السيد  تعيين 

مصفيا قانونيا للشركة.

بالعنوان) التصفية  محل  تحديد 

الكائن إقامة الفتح)1)ج ه لحلو عزيز)

2)بي املحمدية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)11)فبراير)

2020)تحت رقم)8)3.

216 P

STE KHEDIELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

مجموعة التقدم املجموعة السكنية 

17-2 الطابق الثاني

الدار البيضاء

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمور   ( (- (1

شركة) تأسيس  تم  (2020 يناير) (10

ذات مسؤولية محدودة والتي تتميز)

بالخصائص التالية):

 STE (: القانونية) التسمية 

.KHEDIELEC

الغرض االرتماعي):

شركة أعمال مختلفة.

التصميم) عمليات  رميع 

والتخطيط وبناء)العمارات.

وإعداد) وصيانة  وتنفيذ  دراسة 

الكهربائية) التركيبات  رميع  وتجهيز 

الصناعية أو املنزلية.

رميع) وتسويق  وبيع  شراء)

األرهزة الصحية والديكور والسباكة)

والصباغات) الكهربائية  والتجهيزات 

الخش ) من  امللحقات  ورميع 

رميع) عام  وبشكل  األلومنيوم،)

املعادن الحديدية.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

املنقولة) املالية  الصناعية  التجارية 

والعقارية املتصلة بصفة مباشرة أو)

غير مباشرة او القادرة على املساهمة)

في تطوير الشركة.

املقر االرتماعي):)مجموعة التقدم)

الطابق) (17-2 السكنية) املجموعة 

الثاني)-)الدار البيضاء.

سنة ابتداء) (99 (: املدة القانونية)

من يوم التأسيس النهائي للشركة.

 10.000 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) (100 إلى) مقسم  وهو  درهم 

ارتماعية من فئة)100)درهم للحصة)

 الواحدة كلها اكتتبت وحررت بأكملها)

وتخص):

مغربي) خديف،) ابراهيم  السيد 

الجنسية،)مزداد في)2)ديسمبر)1965 

3)الرقم) القاطن إقامة األمان الزنقة)

الدار) (- 16)حي الحرية سيدي مومن)

التعريف) لبطاقة  الحامل  البيضاء)

رقم)BJ 5(803)بقيمة):)6000)درهم.

مغربي) خديف،) يوسف  السيد 

يونيو)1977  (16 الجنسية،)مزداد في)

 21 الرقم) كاميليا  إقامة  القاطن 

الحامل) الدار البيضاء) (- عين السبع)

 BJ 2(9906 رقم) التعريف  لبطاقة 

بقيمة):)000))درهم.

ملدة) الشركة  تسير  (: التسيير)

غيرمحددة من طرف):

مغربي) خديف،) ابراهيم  السيد 

الجنسية،)مزداد في)2)ديسمبر)1965 

3)الرقم) القاطن إقامة األمان الزنقة)

الدار) (- 16)حي الحرية سيدي مومن)

البيضاء.

منفرد) بتوقيع  الشركة  تسيير 

للمسير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)في)29)يناير)2020)تحت رقم)

.728735

217 P
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STE NEW TRANS EURO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
378 شارع الحسن الثاني، الشقة 

رقم 2 الرباط
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (2020 يناير) (15 بتاريخ) بالرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات املواصفات التالية):
 STE NEW TRANS (: التسمية)

.EURO
السلع) نقل  (: االرتماعي) الهدف 

والبضائع وطنيا ودوليا.
:)حدد رأسمال) رأ4 مال الشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة محررة) (100
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 500 (: الشكالطي) عادل  السيد 

حصة.
 500 (: خالد) هللا  بوعبد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

املقر)):)378)شارع الحسن الثاني،)
الشقة رقم)2)الرباط.

السيد عادل الشكالطي) (: املسير)
للبطاقة) الحامل  املغربية  الجنسية 

.AD5(863(الوطنية رقم
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

87899)بتاريخ)10)فبراير)2020.
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STE BENEAT - CHAUVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
املسجل) (2011 أبريل) (8 في) املؤرخ 
تحت) (2011 أبريل) (20 في سطات في)
(: اإليداع) سجل  (: التالية) املرارع 
2387،)أمر بالقبض):)2355،)توصيل)
أ15،)املتعلق بالشركة ذات) (/9828 :
 STE املسماة) املحدودة  املسؤولية 
رأسمالها) (،BENEAT( -( CHAUVE

الرئي�سي) ومقرها  درهم  (100.000

إقامة) في سطات زنقة ابن خلدون،)

سماعلة رقم)1،)قرر ما يلي):

 BENEAT( - الشركة) مقر  تغيير 

.CHAUVE

في) ذلك  عن  املترت   التعديل 

النظام األسا�سي.

قضايا مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)

بتاريخ)2)ماي)2011)تحت رقم)105.
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STE NOVA LUXURY CAR
SARL

تأسيس
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

 STE NOVA LUXURY املحدودة)

 2020 فبراير) (( بالرباط بتاريخ) (CAR

6)زنقة ضاية عوة الطابق) بالعنوان):)

الرباط) أكدال  (16 الشقة) الرابع 

درهم) (100.000 الشركة) رأسمال 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم.

 500 (: رامون) السيد محمد علي 

حصة من فئة)100)درهم للحصة.

 500 (: هللا) عطف  أنس  السيد 

حصة من فئة)100)درهم للحصة.

نشاط الشركة):)النقل السياحي.

املسير):)السيد محمد علي رامون.

رقم السجل التجاري):)3191)1.
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STE TRACOM
تفويت الحصص بين أفراد العائلة 

بالهبة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 20 في) بالرباط  املؤرخ  االستثنائي 

يونيو)2019)تقرر ما يلي):

بقيمة) حصة  (260.000 تفويت)

درهم للحصة من األب عالوي) (100

امبارك إلى ابنه عالوي كمال.

بقيمة) حصة  ( (260.000 تفويت)
األخ عالوي) للحصة من  درهم  (100

محمد إلى أخيه عالوي طارق.

تعديل القانون األسا�سي للشركة)

بتغيير الفصلين)6)و7)منه كالتالي):

عالوي امبارك):)390.000)حصة)-)

39.000.000)درهم.

عالوي محمد):)390.000)حصة)-)

39.000.000)درهم.

(- 260.000)حصة) (: عالوي كمال)

26.000.000)درهم.

(- 260.000)حصة) (: عالوي طارق)

26.000.000)درهم.

(- 1.300.000)حصة) (: ( (: املجموع)

130.000.000)درهم.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 ((30 رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ)9)يوليو)2019.
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STE KOC ISKANE
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE 90.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL ; N°94, LOT

ZAAKOUNI SKHIRAT

تأسيس الشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2020 فبراير) (6

األسا�سي لشركة)KOC ISKANE)ذات)

الخصائص التالية):

 STE KOC (: التسمية االرتماعية)

.ISKANE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

التطوير) (: االرتماعي) الهدف 

العقاري واألشغال املختلفة.

مدة التأسيس):)99)سنة.

تجزئة) (9( (: االرتماعي) املقر 

الزعكوني الصخيرات.

 90.000 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم موزعة على)900)حصة من فئة)

100)درهم للحصة الواحدة.

املسير):)تم تعيين السيد الكحيلي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

كمسير) (GN 52225 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

السجل) بتمارة،) االبتدائية  املحكمة 

التجاري رقم)129597.
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STE 3 WAN IT

SARL AU

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2020 يناير) (6 بتاريخ) الرباط  في 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك الوحيد.

الهدف االرتماعي):

تصدير رميع منتجات وخدمات)

تكنولوريا املعلومات مع الحل.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.

 GAEL CHRISTOPHE السيد)

: RIGUET

1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل إلى)

31)ديسمبر)2020.

املقر):)15)شارع األبطال شقة رقم)

))أكدال)-)الرباط.

 GAEL السيد) (: املسير)

مسير) ( (CHRISTOPHE RIGUET

للشركة ملدة غير محددة.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

5)26)1)باملحكمة التجارية بالرباط)

بتاريخ)))فبراير)2020.
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  STE ENTREPRISE SBAI
MOUMANE

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : زنقة ابن منير إقامة 
75 رقم 8 - املعاريف - الدار البيضاء

تأسيس
بمور  عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم وضع) (2020 يناير) (8 في) ( البيضاء)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بالخصوصيات التالية):
 STE ENTREPRISE (: التسمية)

.SBAI  MOUMANE SARL AU
املقر الرئي�سي):)زنقة ابن منير إقامة)

75)رقم)8)املعاريف)-)الدار البيضاء.
تكمن أهداف الشركة) (: املوضوع)

فيما يلي):
الترويج العقاري والبناء.

املدة):)99)سنة.
الشركة) رأسمال  حدد  (: رأسمال)
مخصصة) درهم  (100.000 مبلغ) في 

للسيد حسن مومن.
تسير الشركة من قبل) (: التسيير)

حسن مومن.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكمة  الضبط 
تحت) (2020 يناير) (2( في) البيضاء)
السجل التجاري رقم) (728100 رقم)

.454107
224 P

عقد تسيير حر لألصل التجاري
 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
الصائل) الطاهر  أعطى  (2017 يوليو)
محكمة) التجاري  بالسجل  املسجل 
التسيير) حق  البيضاء) بالدار  تجارية 
الحر لألصل التجاري الكائن بتجزئة)
الدار) ((9 رقم) (100 الزنقة) الخير 
الدين) نور  الصائل  لفائدة  البيضاء)
 1500 ملدة غير محدودة مقابل مبلغ)

درهم.
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 STE M2S ENERGIES &

SERVICES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بالرباط  (2020 يناير)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م.)باملواصفات التالية):

 STE M2S ENERGIES(:(التسمية

.&(SERVICES(SARL

الهدف االرتماعي):)

التركيبات الكهربائية وامليكانيكية.

أشغال البناء)وأعمال مختلفة.

املقر االرتماعي):)47)حي أم الربيع)

شقة)7)أكدال)-)الرباط.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة على)1000)حصة لكل واحدة)

100)درهم.

اضبيعي) سعيد  (: الشركة) مسير 

لفترة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ)19)فبراير)2020)تحت)

رقم)88033.
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STE DYLY FARMA
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القانون) تحرير  تم  (2020 فبراير) (3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة.

.STE DYLY FARMA(:(التسمية

بلوك) (2( قطاع) (: املقر االرتماعي)

ج رقم)6)زنقة نيلفر حي الرياض.

الهدف):)صيدلية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم لكل واحدة.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيدة دينا الدكالي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.1(32(1

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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ائتمانية سمير ش.م.م.

سمير بن يشو

محاس  معتمد

خبير قضائي محلف في املحاسبة

STE ART TAPISSERIE S.Z
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ART TAPISSERIE(االستثنائي لشركة
 18 S.Z)ش.م.م بشريك وحيد بتاريخ)
بمقر الشركة فقد تقرر) (2020 يناير)

ما يلي):
مصدق) زهرة  السيدة  استقالة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
مسيرة) وتعيين  (794851 دال) رقم 
رديدة للشركة السيدة نوفيسة ابن)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  الحبي  

الوطنية رقم دال)35567.
من) (15 البند) صياغة  إعادة 

القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2020 فبراير) (17 بتاريخ) بمكنا4 

تحت رقم)726.
228 P

ائتمانية سمير ش.م.م.

سمير بن يشو

محاس  معتمد

خبير قضائي محلف في املحاسبة

 STE GHABA DES
 CARBURANTS ET DES

BIOCARBURANTS
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 GHABA لشركة) االستثنائي 
 DES CARBURANTS ET DES
بتاريخ) ش.م.م  (BIOCARBURANTS
فقد) الشركة  بمقر  (2020 يناير) (2(

تقرر ما يلي):

الطاهري محمد) السيد  استقالة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

مسير) وتعيين  (105228 دال) رقم 

الطاهري) السيد  للشركة  رديد 

التعريف) لبطاقة  الحامل  املختار 

الوطنية رقم دال)36)350.

األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2020 فبراير) (17 بتاريخ) بمكنا4 

تحت رقم)725.
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ائتمانية سمير ش.م.م.

سمير بن يشو

محاس  معتمد

خبير قضائي محلف في املحاسبة

 STE TRAVAUX DIVERS

SERHIRI ABDOU

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 TRAVAUX لشركة) االستثنائي 

DIVERS SERHIRI ABDOU)ش.م.م)

بشريك وحيد بتاريخ)10)فبراير)2020 

بمقر الشركة فقد تقرر ما يلي):

من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

10)فبراير)2020.

تعيين السيد الصغيري عبد العلي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم دال)612579)مصفي للشركة.

مقر) في  التصفية  مكان  تحديد 

إقامة) (،108 (: ب) الكائن  الشركة 

الزيتونة،)كلم)6،)مكنا4.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2020 فبراير) (19 بتاريخ) بمكنا4 

تحت رقم)11120002881)0).
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ائتمانية سمير ش.م.م.

سمير بن يشو

محاس  معتمد

خبير قضائي محلف في املحاسبة

STE MOSTARIK
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

MOSTARIK لشركة) االستثنائي 

بمقر) (2020 يناير) (17 ش.م.م بتاريخ)

الشركة فقد تقرر ما يلي):

من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

17)يناير)2020.
باشيري) مصطفى  السيد  تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم دال)980095)مصفي للشركة.

مقر) في  التصفية  مكان  تحديد 

الشقة) (،(0 رقم) (: الشركة الكائن ب)

3،)زنقة)2،)حي الوحدة)3،)مكنا4.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2020 فبراير) (17 بتاريخ) بمكنا4 

تحت رقم)256.
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ائتمانية سمير ش.م.م.

سمير بن يشو

محاس  معتمد

خبير قضائي محلف في املحاسبة

شركة اسليمانيون اخوان
ش.م.م.

رأسمالها : 100.000 درهم

املحل الكائن بزنقة 18، رقم 30، 

فتح الزهر، مكنا4

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2019 يناير) (28 بتاريخ) بمكنا4 

ذات) لشركة  أسا�سي  قانون  وضع 

املسؤولية ذات الخصائص التالية):
اسليمانيون) شركة  (: التسمية)

اخوان ش.م.م.

الهدف االرتماعي):

األشغال املختلفة والبناء.

االنعاش العقاري.

الكائن) املحل  (: االرتماعي) املقر 

الزهر،) فتح  (،30 رقم) (،18 بزنقة)

مكنا4.

الرأسمال):)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  أسند  (: التسيير)

الحامل) اسليماني،) أحمد  لسيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الحق) عبد  والسيد  (936202 دال)

التعريف) لبطاقة  الحامل  اسليماني 

الوطنية رقم دال)992878.

في) التسيير  مدة  حددت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

لدى املركز الجهوي لالستثمار لجهة)

فا4 مكنا4 بتاريخ)17)فبراير)2020 

السجل التجاري):)49373.
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STE TOP CACHE TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

بالرباط يوم فاتح أكتوبر)2019)تمت)

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص) لها  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 STE TOP CACHE (: التسمية)

.TRAVAUX

التركيبات) مقاول  (: الهدف)

الكهربائية،)الشبكة والكهرباء،)شراء)

وبيع وتركي  كاميرات املراقبة.

شارع عمر) (18 (: املقر االرتماعي)

ابن الخطاب شقة)2)أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.

اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

أحمد قي�سي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.)

2)-))تم اإليداع القانوني وتسجيل)

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

أكتوبر) (7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2019)تحت رقم)89)0)1.
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شركة الخبرة املحاسبية للناضور

74،)شارع الجيش امللكي الناضور

STE TAOUIMA TRAV
SARL

رأسمالها : 90.000 درهم

املقر االرتماعي : شارع الجيش امللكي 

رقم 74 - الناضور

زيادة في رأسمال الشركة
املؤرخ) العرفي  للعقد  تبعا 

2020)تم) 13)فبراير) بالناضور بتاريخ)

تقرير ما يلي):

رفع رأسمال الشركة املحدد حاليا)

 510.000 بمبلغ) درهم  (90.000 في)

 600.000 درهم لنقله إلى ما قيمته)

حصة) (6000 بخلق) وذلك  درهم 

لكل) درهم  (100 فئة) من  رديدة 

واحدة تم اكتتابها بين الشريكين من)

الديون الجارية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير) (17 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم))22.
مستخلص مطابق لألصل

مسير الشركة
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STE BHM SOLAIRE
التأسيس

بالناضور) عرفي  عقد  بمور  

2020)وضع القانون) 21)يناير) بتاريخ)

 BHM SOLAIRE لشركة) األسا�سي 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 STE BHM SOLAIRE (: التسمية)

.SARL

الهدف):

األلواح) وتصدير  استيراد 

الشمسية املعدات الكهربائية ونظام)

التركي  الخاص بها.

وبصفة عامة كل الخدمات ذات)

إليها) املشار  باألهداف  مباشرة  صلة 

أعاله أو القادرة على توسيع وتطوير)

الشركة.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)
 100 100)حصة من فئة) موزع على)

درهم كالتالي):
السيد بلغربي حسن):)50)حصة.

 50 (: مصطفى) بلغربي  السيد 
حصة.

املجموع):)100)حصة.
تسيير الشركة):)عين بلغربي حسن)

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
دوار أوالد سالم) (: املقر االرتماعي)

فرخانة الناضور.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (7 يوم) بالناضور  االبتدائية 

2020)تحت رقم)185.
235 P

شركة أزاير بوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم
السجل التجاري : 81)11

املقر االرتماعي : رقم 6)5 بلوك 8 
تراست، إنزكان 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)30)يناير)2020 

قرر شركاء)الشركة)»أزمير بوب«)ما يلي):
بيع)800)حصة التي يملكها السيد)
السيد) إلى  الشركة  في  سعيد  ميرز 

أمحمد فهمي حسني السماعنة.
تملكها) التي  حصة  (200 بيع)
الشركة) في  كريمة  أكليو  السيدة 
حسني) فهمي  أمحمد  السيد  إلى 

السماعنة.
من) ميرز سعيد  السيد  استقالة 

منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد أمحمد فهمي حسني)
للشركة) الوحيد  كمسير  السماعنة 

ملدة غير محدودة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
 لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان بتاريخ)

7)فبراير)2020)تحت رقم)225.
236 P



36(3 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

شركة راديو بالنت
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 00).5)1.1 درهم

السجل التجاري : 331351

املقر االرتماعي : 128 شارع أنفا 

 وزنقة لحسن البصري، طابق ) 
رقم 2)، الدار البيضاء 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)6)يناير)2020 
قرر شركاء)الشركة)»راديو بالنت«)ما يلي):

يملكها) التي  حصة  ((868 بيع)

إلى) السيد عادل أفريجي في الشركة 

السيد هشام مسفيوي رراء.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء)بتاريخ)30)يناير)2020 

تحت رقم)3298.
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شيكليط اليت
ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : 00) شارع الحسن 

الثاني، رقم 5، الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

بتاريخ) مؤرخ  عرفي   بعقد 

بالرباط) ومسجل  (2020 يناير) (10

وضع) تم  (،2020 يناير) (21 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بشريك وحيد خصائصها)

كالتالي):

»شيكليط اليت«) (: التسمية) (- (1

ش.م.م بشريك وحيد.

ادريس) السيد  (: الشركاء) (- (2

 QA69757(العمراني،)بطاقة وطنية رقم

شريك وحيد.

استيراد) (: الشركة) أهداف  (- (3

وتصدير املواد الكهربائية والصناعة)

التقليدية ونقل األشخاص.

شارع) ((00 (: املقر االرتماعي) (- ((
الحسن الثاني،)رقم)5،)الرباط.

5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

درهم) (100.000 (: الرأسمال) (- (6

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم مكتتبة كاملة من طرف الشريك)

الوحيد السيد ادريس العمراني.

عين السيد ادريس) (: التسيير) (- (7

وتسيير) لتمثيل  مسيرا  العمراني 

الشركة ملدة غير محددة مع إعطائه)

كافة الصالحيات تبعا للفصل)16)من)

القانون األسا�سي.

:)من فاتح) السنة االرتماعية) (- (8

يناير إلى)31)ديسمبر.

مخصصة) (%5 (: األرباح) (- (9

يوزع) والباقي  القانوني   لالحتياطي 

قرارات) حس   بالشركة  يبقى  أو 

الجموع العامة للشركة.

10)-)السجل التجاري):)تم تسجيل)

ملدينة) التجاري  بالسجل  الشركة 

الرباط تحت رقم)143137.
مقتطف وبيان لإلشهار
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وايو إنوكس فير

ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : 00) شارع الحسن 

الثاني، رقم 5، الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

بتاريخ) مؤرخ  عرفي   بعقد 

بالرباط) ومسجل  (2020 يناير) (16

وضع) تم  (،2020 يناير) (21 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بشريك وحيد خصائصها)

كالتالي):

:)»وايو إنوكس فير«) التسمية) (- (1

ش.م.م بشريك وحيد.

محمد) السيد  (: الشركاء) (- (2

 X171255(الرحالي،)بطاقة وطنية رقم

شريك وحيد.

نجارة) (: الشركة) أهداف  (- (3

والحديد) واإلنوكس  األملنيوم 

والخش .

شارع) ((00 (: املقر االرتماعي) (- ((

الحسن الثاني،)رقم)5،)الرباط.

5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

درهم) (100.000 (: الرأسمال) (- (6

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم مكتتبة كاملة من طرف الشريك)

الوحيد السيد محمد الرحالي.

عين السيد محمد) (: التسيير) (- (7

الرحالي مسيرا لتمثيل وتسيير الشركة)

كافة) إعطائه  مع  محددة  غير  ملدة 

من) (16 للفصل) تبعا  الصالحيات 

القانون األسا�سي.

:)من فاتح) السنة االرتماعية) (- (8

يناير إلى)31)ديسمبر.

مخصصة) (%5 (: األرباح) (- (9

يوزع) والباقي  القانوني   لالحتياطي 

قرارات) حس   بالشركة  يبقى  أو 

الجموع العامة للشركة.

10)-)السجل التجاري):)تم تسجيل)

ملدينة) التجاري  بالسجل  الشركة 

الرباط تحت رقم)3135)1.
مقتطف وبيان لإلشهار
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 PATISS GOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
I)-)بمقت�سى عقد عرفي محرر بسال)

بتاريخ)))فبراير)2020)تم إنشاء)شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخاصيات التالية):

.PATISS GOLD(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع االرتماعي):)

ومستلزمات) معدات  رميع  بيع 

الحلويات والبقالة)؛

ممون حفالت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التجاري.

(،1 عمارة) (2 إقامة سليمة) (: املقر)

سال) تجزئة ميل سونطرال حصين،)

الجديدة.

الرأسمال):)10.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة الواحدة.

زاليم) الحكيم  عبد  (: الحصص)

100)حصة.

الحكيم) عبد  السيد  (: التسيير)
زاليم كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

السجل التجاري رقم):)9)311.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

240 P

ROOMEDIA
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2020 يناير) (30

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص تحمل  والتي   وحيد 

التالية):

.ROOMEDIA(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االرتماعي):

مصمم في املعلوميات))البرمجيات)

والتحليل))؛

االستيراد والتصدير)؛

التجارة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1000 القادري) هشام  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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شارع) (15 (: االرتماعي) املقر 

أكدال،) (،( رقم) الشقة  األبطال،)

الرباط.

املسير):)السيد هشام القادري.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(3163
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S2CO
SARL AU

 بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس الشركة) (2020 يناير) (28

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

.S2CO SARL AU(وحيد

املقر االرتماعي):)عمارة)30)الشقة)
8)زنقة موالي احمد الوكيلي،)حسان،)

الرباط.

أشغال) (: االرتماعي) النشاط 

مختلفة والبناء.
رأ4 املال):)100.000)درهم مقسمة)

إلى)1000)حصة ارتماعية بقيمة)100 

درهم للحصة وهي في اسم السيد ايت)

السو�سي خالد.

السو�سي) ايت  السيد  (: التسيير)

خالد.

مدة الشركة):)99)سنة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)3151)1.
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MM5 FOOD ET SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 22)يناير) الدار البيضاء)بتاريخ)

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات شريك وحيد):

 MM5 FOOD ET(:(اسم الشركة

.SERVICES SARL AU

الشركاء):)محسن متولي.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الوربات) (: االرتماعي) الهدف 

السريعة،)الوربات الخفيفة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

AL(ALIA(GH6- (: املقر االرتماعي)

28T-M1)الطابق األر�سي،)من العمارة)

رقم)8)دار بوعزة،)الدار البيضاء.

املسير):)محسن متولي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.457099
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شركة كيرون

ش.ذ

رأسمالها : 8.500.000 درهم

تصحيح املقر االرتماعي بناء على 
شهادة الترقيم

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2018 يونيو) (20 بتاريخ) االستثنائي 

»كيرون«) في شركة) املساهمون  قرر 

ش.ذ تصحيح املقر االرتماعي للشركة)

بناء)على شهادة الترقيم املسلمة من)

مقاطعة سيدي البرنو�سي من الدار)

البيضاء)عين السبع،)الحي الصناعي،)

الدار) إلى  (110 الطريق) باء،) شارع 

الحي) البرنو�سي،) سيدي  البيضاء)

تجزئة) (( شارع نيويورك،) الصناعي،)

موريطانيا.

 00672135 اإليداع) رقم 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

بتاريخ)17)يوليو)2018.
للخالصة والبيان

األستاذة إلهام توزاني ادري�سي
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ELECTRONICAPROTEC

SARL AU

انحالل الشركة
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد بسال بتاريخ)9)ديسمبر)2019 

 ELECTRONICAPROTEC بشركة)

SARL AU)ما يلي):

على) املساهمين  رميع  اتفق 
الصالحية) وإعطاء) الشركة  انحالل 
املسيرة) فدوى  عمر  ايت  للسيدة 
القانونية لها للقيام بجميع اإلرراءات)

اإلدارية املتعلقة بانحاللها.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 
17)فبراير)2020)رقم اإليداع)3)))10.
245 P

ANTS WILL
 SARL AU

 بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
3)ديسمبر)2018)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد):
.ANTS WILL SARL AU(:(التسمية

عمارة) ((3 شقة) (: املقر االرتماعي)
املحيط،) نابولي،) زنقة  مكرر،) (92

الرباط.
النشاط الرئي�سي):)وكالة اتصاالت.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من وضع السجل)

التجاري.
التسيير):)بوسبو بشير.

درهم) (20.000 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)20 
بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):
بوسبو بشير)1000)حصة)؛

املجموع)1000)حصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
للمحكمة التجارية ملدينة الرباط رقم)

23)1)1)بتاريخ)15)نوفمبر)2019.
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شركة ايفولكي بالست
ش.م.م

السجل التجاري : 195817 
رفع رأسمال الشركة وتفويت 

حصص 
الجمع) تداول  نتيجة  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي   العام 
شركاء) قرر  (201( نوفمبر) (25

الشركة املحدودة املسؤولية املسماة)

رأسمالها) ش.م.م  »ايفولكي بالست«)

االرتماعي) مقرها  درهم  (10.000

شارع) (739/735 البيضاء) بالدار 

السعادة) قيسارية  الساد4،) محمد 

رقمخ)0)/3))ما يلي):

الشركة) من  حصص  (5 تفويت)

من السيد الفقير محمد للسيد ازيان)

حسن)؛

الشركة) حصص من  (10 تفويت)

من السيدة ازيان فاطمة إلى السيد)

ازيان حسن.

قبول السيد ازيان حسن كشريك)

رديد في الشركة.

رفع رأ4 املال الشركة ب)90.000 

درهم) (10.000 من) لينتقل  درهم 

بإنشاء) وذلك  درهم  (100.000 إلى)

بقيمة) رديدة  حصة  (900 وإصدار)

درهم للحصة عن طريق إرراء) (100

املحددة) الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدار واملستحقة.

من) (7 تعديل تبعا لذلك الفصل)

الذي) للشركة  األسا�سي  القانون 

أصبح على الشكل التالي):

الفقير ابراهيم)500)حصة)؛

الفقير محمد)200)حصة)؛

حسن ازيان)150)حصة)؛

فاطمة ازيان)150)حصة.

انتقل) االرتماعي  املال  رأ4 

إلى) مقسمة  درهم  (100.000 إلى)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

للحصةمرقمة من)1)إلى)1000.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

28)ديسمبر)2015)تحت رقم)592071.
مقتطف من أرل اإلشهار

247 P
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STE CLOUD STUDIO
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2020 يناير) (20 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)

الهندسة املعمارية)؛

الديكور الداخلي)؛

أعمال التجديد واالصالح.

املقر):)30)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.

بما) املال  رأ4  حدد  (: املال) رأ4 

قدره)100.000)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  سكينة  لخميري  السيدة 

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم السجل) (2020 فبراير) (11 بتاريخ)

التجاري)2989)1.

248 P

STE LIYA BUSINESS
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2020 فبراير) (( بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)

استيراد وتصدير املنسورات)؛

اإللكترونية) التجارة  التجارة،)

بالجملة والتجزئة)؛

التجارة في املنسورات.

املقر):)30)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.

بما) املال  رأ4  حدد  (: املال) رأ4 

قدره)100.000)درهم.

من) الشركة  تدار  (: التسيير)

طرف السيدة مينة حديدو ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم السجل) (2020 فبراير) (13 بتاريخ)

التجاري)3115)1.

249 P

 STE DRIKOUST DES

TRAVAUX
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2020 فبراير) (( بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)أشغال مختلفة للبناء.

املقر):)30)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.

بما) املال  رأ4  حدد  (: املال) رأ4 

قدره)100.000)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد يعكوبي ادريس ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم السجل) (2020 فبراير) (13 بتاريخ)

التجاري)143117.

250 P

TANGITOOLS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تمت) (2020 يناير) (31 يوم) بطنجة 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):

.TANGITOOLS(:(التسمية

الهدف):)تجارة األدوات الصناعية)

واملهنية.

ابراهيم) ساحة  (: املقر االرتماعي)

الروداني،)إقامة بتهوفن)II،)الطابق)3 

رقم)82،)طنجة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)100.000.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

.Mr.HOUSSAINI SAMIR

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل) (- (II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

التجارية بطنجة بتاريخ)12)فبراير)2020 

تحت رقم)103967.

251 P

AQUAGEC
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم) البيضاء،) بالدار  (2020 فبراير) ((

الخصائص) ذات  شركة  تأسيس 

التالية):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

أشغال البناء) (: النشاط التجاري)

األسا�سي) بالنشاط  يتعلق  ما  وكل 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

املقر االرتماعي):)10)زنقة الحرية،)

الدار) (،5 الشقة) الثالث،) الطابق 

البيضاء.

100.000)درهم مجزأ) رأ4 املال):)

بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 إلى)

100)درهم للحصة الواحدة ومقسم)

كما يلي):

السيد بوعبيد احمد)600)حصة)؛

 (00 حسن) هللا  حرمة  السيد 

حصة)؛

مجموع الحصص)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد حرمة هللا حسن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

18)فبراير)2020)تحت رقم)731180.

252 P

االينا4 ترايدينغ
ش.ذ.م.م

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
محدودة) شركة  تأسيس  تقرر 

املسؤولية بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)

25)أكتوبر)2020)بالخصائص التالية):

»مالينا4) (: التسمية االرتماعية)

ترايدينغ«)ش.ذ.م.م.

املقر االرتماعي):)عمارة)36)شقة)6 

شارع الزرقطوني،)صفرو.

غير) البضائع  نقل  (: الهدف)

املصحوبة بالصادرات واالستيراد.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

 2000 درهم مقسمة على) (200.000

للواحد) درهم  (100 بقيمة) حصة 

موزعة بين الشركاء)على الشكل التالي):

السيد محمد أوقسو)500)حصة)؛

السيد أنا4 اليو�سي)1000)حصة)؛

السيدة بشرى أبعلي)500)حصة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

31)من ديسمبر) فاتح يناير وتنتهي في)

من كل سنة.

اليو�سي) أنا4  السيد  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.
رقم التقييد بالسجل):)2773.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بمدينة صفرو.

253 P

SMINA
SARL AU

RC : 367807 CASABLANCA

تعديل
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االتفاق على) تم  للشركة  االستثنائي 

ما يلي):
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بيع)2500)حصة في ملكية السيد)

الحلو محمد إلى السيد الحلو نبيل.

محمد) الحلو  السيد  استقالة 

وتعيين السيد نبيل الحلو مسير وحيد)

للشركة.

لشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

609))بتاريخ)11)فبراير)2020.

254 P

CHAIMAA GLASS

MOHABA

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

الكائنة : بشارع اللة ياقوت، برج 

ياقوت، عمارة C، الطابق الخامس، 

شقة رقم 21، الدار البيضاء

بتاريخ) املنعقد  لالرتماع   تبعا 

22)فبراير)2019)تمت املصادقة على)

ما يلي):

حصص) بيع  على  املصادقة  (- (1

رأسمال) في  محمد  أبحماوي  السيد 

حصة) (1000 والبالغة) الشركة 

حدود) في  مريم  أبحماوي  لآلنسة 

حصة وللسيدة أبحماوي أمال) (500

حصة بمور  سند) (500 في حدود)

بتاريخ)22)فبراير)2019.

2)-)املصادقة على التوزيع الجديد)

لرأسمال الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

17)أبريل)2019)تحت رقم)700062.

255 P

CHAIMAA GLASS

CHAIMAA GLASS
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

الكائنة : بالتقدم املجمع السكني 
رقم 2-17 الطابق الثاني، سيدي 

البرنو�سي، الدار البيضاء

بتاريخ) املنعقد  لالرتماع   تبعا 

املصادقة) تمت  (2019 أغسطس) (6

على ما يلي):

حصص) بيع  على  املصادقة  (- (1

رأسمال) في  محمد  أبحماوي  السيد 

حصة) (1000 والبالغة) الشركة 

حدود) في  مريم  أبحماوي  لآلنسة 

حصة وللسيدة أبحماوي أمال) (500

حصة بمور  سند) (500 في حدود)

بتاريخ)6)أغسطس)2019.

2)-)املصادقة على التوزيع الجديد)

لرأسمال الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

)1)نوفمبر)2019)تحت رقم)720263.

256 P

STE AMINE FERRAILLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها : 30.000 درهم

املقر االرتماعي : شقة 16 عمارة 

GH22 الطابق 3 رنان املنصور 2، 

تامسنا 

قفل التصفية 
على إثر محضر الجمع العام) (- (1

فبراير) (7 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2020)بتمارة،)تقرر ما يلي):

للشركة) اإلرادية  التصفية  قفل 

وحذفها من السجل التجاري.

تبرئة املصفي السيد عبد السالم)

.AD35571(شلوا�سي ب.ت.و

2)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بتمارة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)19)فبراير)2020)تحت رقم))318.

257 P

BARAKA PATRIMOINE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

قطاع رقم 3، أوالد مطاع، تجزئة 
رقم 6)1، زنقة ارفود، شقة رقم 3، 

تمارة

I)-)تبعا ملداوالت الجمع العام غير)

 2019 ديسمبر) (31 بتاريخ) العادي 

 BARAKA PATRIMOINE لشركة)

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL
درهم،) (90.000 رأسمالها) محدودة،)

مقرها االرتماعي): قطاع رقم 3، أوالد 

مطاع، تجزئة رقم 6)1، زنقة ارفود، 

شقة رقم 3، تمارة تقرر ما يلي :

1 - تغيير املقر االرتماعي : 

من : قطاع رقم 3، أوالد مطاع، 

شقة  ارفود،  زنقة   1(6 رقم  تجزئة 
رقم 3، تمارة.

إلى : رقم 9 زنقة هارون الرشيد، 

أكدال، الرباط.

2 - تحيين النظام األسا�سي.

القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (II

يوم) بتمارة  االبتدائية  املحكمة   لدى 

6)فبراير)2020)تحت رقم)3100.

258 P

STUDENT’S WAY PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

الرأسمال : 100.000 درهم

مغرب العربي أ1، رقم )1، بئر 

الرامي، القنيطرة

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  تم 

10)يناير)2020،)تأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):

تحمل الشركة تسمية) (: التسمية)

 STUDENT’S WAY PRIVE SARL

.AU

التكوين) (: االرتماعي) الهدف 

املستمر.

املقر االرتماعي):)مغرب العربي أ1،)

رقم))1)بئر الرامي،)القنيطرة.

الرأسمال االرتماعي):)حدد الرأسمال)

لفائدة) درهم  (100.000 في) االرتماعي 

السيد ادويرة محمد.

السيد) بالتسيير  عهد  (: التسيير)

ادويرة محمد كمسير قانوني للشركة)

ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

13)فبراير)2020تحت رقم)74237.

259 P

EMEAKOM

SARL

شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االرتماعي : 300.000 درهم

37، شارع رالل الدين السيوتي، حي 

راسين، سكن مليكة، الدار البيضاء

 السجل التجاري : 193051 

الدار البيضاء

غير) العام  االرتماع  قرار  عق  

(،2019 ديسمبر) (18 بتاريخ) العادي 

تقرر):

نقل) وقرار  اإلدارة  تقرير  قراءة 

شارع رالل) (،37 املكت  الرئي�سي ل)

اإلقامة) الدين السيوتي،)حي راسين،)

البيضاء) الدار  (،35 شقة) ماليكا،)

الطابق الثالث،) (: على العنوان التالي)

 101 في) الواقع  ليلى،) فيال  مبنى  من 

بوليفارد عبد املومن،)الدار البيضاء.

من) (5 التعديل املترت  على املادة)

النظام األسا�سي.

اعتماد القوانين املحدثة.

صالحيات الشكليات.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  التجاري 

 2020 فبراير) (11 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)730240.
قصد النشر واالعالن

260 P
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MORJANA MARBRE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2020 فبراير) (6 بتاريخ) بالرباط 

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات) الوحيد  الشريك  ذات 

املواصفات التالية):

 MORJANA (: التجاري) االسم 

.MARBRE SARL AU

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

املدة):)99)سنة.

 Imm(30(App(N°8,(:(مقر الشركة

 Rue( Moulay( Ahmed( Loukili,

.Hassan(Rabat

وتركي ) بيع  (: التجاري) الغرض 

أشغال مختلفة،) الرخام والكرانيت،)

استيراد وتصدير.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

 100 حصة بقيمة) (100 مقسمة إلى)

درهم للحصة الواحدة.

:)السيدة نوال بنلهاشمي) الشركاء)

بصفتها شريكة وحيدة.

نوال) السيدة  (: الشركة) مسيري 

بنلهاشمي وذلك ملدة غير محدودة.

تم وضع اإليداع القانوني بالسجل)

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم)3/29)1.

261 P

MH FORAGE
SARL AU

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (2020 يناير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.MH FORAGE(:(التسمية

الهدف):)تمار4 الشركة األهداف)

التالية):

الحفر والتنقي .

الشقة بالطابق) (: املقر االرتماعي)

(،9( العمارة) (5 الواقع ب رقم) األول،)
زنقة نابولي،)املحيط،)الرباط.

 100.000 (: رأ4 املال االرتماعي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)درهم.

تم تعيين السيدة مريم) (: التسيير)

الحاملة لبطاقة التعريف) املراك�سي،)

كمسيرة) (BE663608 الوطنية)

للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)3231)1.

262 P

DIMAHLAL
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
رأسمالها : 1.000.000 درهم

سجل تجاري : 3213)1

تأسيس
تمت) (2020 يناير) فاتح  بتاريخ 

لشركة) األسا�سي  النظام  صياغة 

شركة) (DIMAHLAL SARL AU

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
درهما،) (1.000.000 رأسمالها) واحد،)
زنقة ضاية عوا،) (6 مقرها االرتماعي)

أكدال،) (،16 الشقة) (،( الطابق)

الرباط.

الشريك الوحيد):

الحامل) احمد،) أوالي  السيد 

ب) (E1225( رقم) الوطنية  للبطاقة 

1000)حصة.

كراء) شراء،) (: التجاري) النشاط 

وبيع األرا�سي ورميع أنواع العقارات.

غير) ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

الحامل) محددة للسيد اوالي احمد 

.E1225((للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط.
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PR MAINTENANCE
SARL AU

سجل تجاري الرباط 9)5)10

نقل املقر االرتماعي
انعقد) (2019 فبراير) (12 بتاريخ)

 PR(العقد الجمع الغير العادي لشركة

MAINTENANCE SARL AU)شركة)

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
درهما،) (10.000 رأسمالها) واحد،)

32،)ساحة أبو بكر) مقرها االرتماعي)

الرباط) أكدال،) (،7 رقم) الصديق 

حيث تمت املصادقة على ما يلي):

-)نقل املقر االرتماعي إلى شارع) (1

 A(الحسن الثاني،)إقامة إفران عمارة

شقة)5)أكدال،)الرباط.

2)-)إعادة صياغة النظام األسا�سي)

للشركة واملصادقة عليه.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 99997 التجارية بالرباط تحت رقم)

بتاريخ)13)مار4)2019.
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DETAIL CHIMIE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 3.000.000 DHS

 S.S : 3BD(FOUARAT

 3ème(ETAGE(APPT 7 HAY

MOHAMMADI, CASABLANCA

RC(N° : 139013

I.F : 1661394

ICE : 001535351000025

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

في) املؤرخ  شيمي«) »دطاي   لشركة)

19)ديسمبر)2019)تم ما يلي):

إضافة األنشطة التالية إلى نشاط)
العزل) منتجات  بيع  الحالي  الشركة 

وكربونات) لطالء) منتجات  املائي،)

الكالسيوم.

والكائن) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

بالعنوان)21،)شارع خالد ابن الوليد،)

عين السبع،)الدار البيضاء.

السيد) الفرع  لهذا  مدير  تعيين 

بنيسين لحسن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

3)فبراير)2020)تحت رقم)729225.
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STE CAFE ACHRAF YAHIA
SARL

 ADRESSE : LOTISSEMENT(EL

BARNOUSSI(N° 3

MECHRAA BELKSIRI

RC : 26829

حصص) بيع  عقد  بمقت�سى 

 2020 فبراير) (13 بتاريخ) ارتماعية 

بتاريخ قاسم  بسيدي   واملسجل 

رمع) ومحضر  (2020 فبراير) (13

فبراير) (13 بتاريخ) استثنائي  عام 

قاسم) بسيدي  واملسجل  (2020
قرر (2020 فبراير) (13  بتاريخ)

ما يلي):

بيع حصص ارتماعية).

 250 حماد) بنعي�سى  السيد  باع 

 CAFE ACHRAF شركة) في  حصة 

درهم) (100 ش.ذ.م.م بقيمة) (YAHIA

خديجة) السيدة  لفائدة  للحصة 

بوعسرية.

القانوني) الشكل  تغيير  تم  كما 

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

محدودة بشريك واحد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة.

التالية) التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�سي للشركة.

املوارد ورأ4) (: (7 و) (6 ردول رقم)

املال):

 50.000 ورد للشركة مبلغ وقدره)

قسمة) (500 إلى) مقسمة  درهم 

100)درهم للحصة) ارتماعية بقيمة)

موزعة كالتالي):

 25.000 (: بنعي�سى) حماد  السيد 

درهم تمثل)250)حصة ارتماعية.

(: بوعسرية) خديجة  السيدة 

حصة) (250 تمثل) درهم  (25.000

ارتماعية.

تمثل) درهم  (50.000 (: املجموع)

500)حصة ارتماعية.
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بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية لسيدي)

تحت) (2020 فبراير) (1( قاسم بتاريخ)

رقم)57/2020.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78

GSM :  06.61.25.95.(6

STE JIHANE PERNOV
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد 

 ADRESSE : DOUAR(KHNACHA

 SOUK TLET EL GHARB

 BAHHARA OULAD AYAD SOUK

EL ARBAA

RC 26501

 2( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020)واملسجل بسوق األربعاء) يناير)
2020)وضع القانون) 28)يناير) بتاريخ)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

 JIHANE واحد) بشريك  محدودة 

PERNOV)حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.JIHANE PERNOV((:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأ4 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

ارتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

 1000 الخضر) امليلودي  السيد 

حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.

الخناشة) دوار  (: االرتماعي) املقر 

أوالد) البحارة  الغرب  الثالثاء) سوق 

عياد سوق األربعاء.

املدة):)99)سنة.

امليلودي) السيد  عين  (: التسيير)

الخضر مسير للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

األربعاء)بتاريخ)11)فبراير)2020)تحت)

 26501 بالسجل الترتيبي و) (81 رقم)

بالسجل التحليلي.

267 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78

GSM :  06.61.25.95.(6

STE ZIANI AGRI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد 

 ADRESSE : DOUAR

LAANABSSA SOUK TLET 

 EL GHARB LALLA MIMOUNA

SOUK EL ARBAA

RC 26511

 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير)2020)واملسجل بسوق األربعاء)
2020)وضع القانون) فبراير) (6 بتاريخ)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

 ZIANI AGRI(محدودة بشريك واحد

حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.ZIANI AGRI((:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأ4 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

ارتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

االاله) عبد  الزيانية  بن  السيد 

1000)حصة.

كيماوية) مواد  بيع  (: الهدف)

الفالحة.

العنابسة) دوار  (: االرتماعي) املقر 
سوق الثالثاء)الغرب لال ميمونة سوق)

األربعاء.

املدة):)99)سنة.

عين السيد عبد االاله) (: التسيير)

بن الزيانية مسير للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

األربعاء)بتاريخ))1)فبراير)2020)تحت)

 26511 بالسجل الترتيبي و) (95 رقم)

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78

GSM :  06.61.25.95.(6

STE NZOULOU BETON
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد 

 ADRESSE : DOUAR(MAADDA

 SOUK ARBAA EL GHARB

ARBAOUA SOUK EL ARBAA

RC 26507

 31 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020)واملسجل بسوق األربعاء) يناير)
2020)وضع القانون) فبراير) (( بتاريخ)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

 NZOULOU محدودة بشريك واحد)

BETON)حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.NZOULOU BETON((:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأ4 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

ارتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

 1000 رضوان) انزولو  السيد 

حصة.

:)بيع مواد البناء)وصناعة) الهدف)

أرور وأشغال مختلفة.
املقر االرتماعي):)دوار املعادة سوق)

أربعاء)الغرب عرباوة سوق األربعاء.

املدة):)99)سنة.

انزولو) السيد  عين  (: التسيير)
رضوان مسير للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
األربعاء)بتاريخ)13)فبراير)2020)تحت)
 26507 بالسجل الترتيبي و) (90 رقم)

بالسجل التحليلي.
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DIRASSAT INGENIERIE
SARL

بمقت�سى املحضر الشفوي) (: أوال)
لشركة) االستثنائي  العام  للجمع 
الكائن) ش.م.م  أنجينيوري  دراسات 
مقرها بشارع سعيد الداودي عمارة)
القنيطرة) فالفلوري  (2 مكت ) (129
يناير) (20 وعقد البيع اللذين بتاريخ)

2020)تقرر ما يلي):
يمتلكها) حصة  (375 ونقل) بيع 
إلى السيد) السيد عبد هللا مسكيني 

أنس زويتن.
يمتلكها) حصة  (150 ونقل) بيع 
السيد) إلى  االدري�سي  توفيق  السيد 
إلى) حصة  (25 و) عمار  بن  يوسف 

السيد أنس زويتن.
عمار) بن  يوسف  السيد  تعيين 
السيد) واستقالة  للشركة   مسيرا 

عبد هللا مسكيني من التسيير.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

13)فبراير)2020)تحت رقم)74239.
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 MARWA MARKETING ET
COMMUNICATION

SARL AU
مروة ماركوتينغ أي كومينيكاسيون

67 حي العيون الطابق الثالث رقم 5
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

للشريك الوحيد
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 يناير) (15 تاريخ) في  باملحمدية 
تم إنشاء)القانون األسا�سي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة))للشريك الوحيد)

خصائصها كالتالي):



36(9 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

أي) ماركوتينغ  مروة  (: التسمية)

كومينيكاسيون.

املوضوع):

االعالن عبر االنترنيت.

التسويق واالتصاالت.

التجارة االلكترونية.

االعالن واالنتاج االعالني.

تمثيل رميع الشركات في املغرب)

أو في الخارج.

واملنتجات) السلع  رميع  تسويق 

من رميع األنواع.

تسويق واستغالل رميع املنتجات)

وعالمات براءات االختراع والتراخيص)

املتعلقة بالكائنات املذكورة أعاله.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في رميع العمليات التجارية)

التي قد تتعلق بأحد األشياء)املذكورة)

شركة) إنشاء) طريق  عن  أو  أعاله 

رديدة أو أي هيئة.

أو عن طريق املساهمة أو االشتراك)

الحقوق) أو  املالية  األوراق  شراء) أو 

الدمج) عمليات  أو  االرتماعية 

للمشروعات املشتركة أو غيرها.

وعموما رميع العمليات التجارية)

 واملالية والصناعية واملنقولة والعقارية

والعمليات الزراعية املتعلقة بشكل)

رزئيا) أو  كليا  مباشر  غير  أو  مباشر 

بأي) أو  أعاله  املحددة  األشياء) بأحد 

كائن ذي صلة أو ما شابه يحتمل أن)

االرتماعية) العمليات  تطوير  يشجع 

لحساب) أو  لنفسها  سواء) للشركة 

اآلخرين.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

10.000)درهم مقسم إلى)100)حصة)

من فئة)100)درهم للحصة.

 100 سعيدة) رهيف  للسيدة 

حصة.

إلدارة الشركة تم تعيين السيدة)

وحيدة) كمسيرة  سعيدة  رهيف 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

2020)تحت) 28)يناير) باملحمدية يوم)
رقم)156.
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AHD HORIZON
SARL

رقم 290 الطابق األول الحرية 

العالية املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد حرر باملمحمدية في)
تاريخ)20)يناير)2020)تم إنشاء)القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة))خصائصها كالتالي):

التسمية):)ا ش د اوريزون.

املوضوع):)تأسيس شركة):

والتوريه) الشخ�سي  الدعم 

واملساعدة واملتابعة.

استشارات.

 التنظيم والتدري  والوعي والترويج

والندوات األخرى في مقر الشركة أو في)

الشركات أو في أي مكان آخر.

الهند�سي) والتدري   االستشارات 

وتكنولوريا) واالدارة  التنظيم  في 

والتجارة) والسكرتارية  املعلومات 

لتقدم) نشاط  وأي  الفروع  ورميع 

دراسات في هذه) الخدمات أو إرراء)

املجاالت.

 استشارات في االتصاالت العاملية

وكذلك رميع والفعاليات   والرقمية 

أصحاب) بتنظيم  املتعلقة  الدراسات 

 االتصاالت متعددة القنوات والحمالت

االعالنية متعددة الوسائط.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في رميع العمليات التجارية)

التي قد تتعلق بأحد األشياء)املذكورة)

شركة) إنشاء) طريق  عن  أو  أعاله 

طريق) عن  أو  هيئة  أي  أو  رديدة 

شراء) أو  االشتراك  أو  املساهمة 

األوراق املالية أو الحقوق االرتماعية)

أو رمعيات املشاريع املشتركة أو غير)

ذلك.

وعموما رميع العمليات التجارية)

 واملالية والصناعية واملنقولة والعقارية

والعمليات الزراعية املتعلقة بشكل)

رزئيا) أو  كليا  مباشر  غير  أو  مباشر 

بأي) أو  أعاله  املحددة  األشياء) بأحد 

كائن ذي صلة أو ما شابه يحتمل أن)

االرتماعية) العمليات  تطوير  يشجع 

عن) نيابة  أو  لنفسها  سواء) للشركة 

اآلخرين.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم للحصة.

للسيد انس داد�سي)600)حصة.

للسيد حسن داد�سي)00))حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

انس داد�سي كمسير للشركة والسيد)

ملسير) كمساعد  داد�سي  حسن 

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

2020)تحت) 29)يناير) باملحمدية يوم)

رقم)176.
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WORKS BOIS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية للشريك 

الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

العنوان : 67 حي العيون الطابق 

الثالث رقم 5

نقل املقر االرتماعي للشركة

 بمقت�سى عقد عرفي حرر باملحمدية

في تاريخ)20)يناير)2020)تم نقل املقر)

 االرتماعي للشركة إلى العنوان التالي):

رياض) (3 GH 21 1)عمارة) محل رقم)

السالم بني يخلف املحمدية.

للقانون) (( البند) تعديل  تم 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
باملحمدية يوم)10)فبراير)2020)تحت)

رقم)232.
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STE YOURSMART SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بمدينة) ومسجل  (2020 يناير) (30
تم) (2020 فبراير) (6 بتاريخ) تيزنيت 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة محددة العناصر كما يلي):
 STE YOURSMART (: التسمية)

.SERVICES SARL
املقر االرتماعي):)عمارة)97)الطابق)
بن) عمر  شارع  (1 رقم) الشقة  األول 

الخطاب اليوسفية تيزنيت.
املختلفة) األشغال  (: الغرض)

والبناء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
املسير):)الهام را4.

رأ4 املال):)10.000)درهم مقسم)
10)دراهم) 1000)حصة بما قدره) إلى)

لكل حصة موزعة كما يلي):
00))للسيد رشيد بركي.

00))للسيد الحسين الحميد.
100)للسيدة الهام را4.
100)للسيدة لبنى يحيى.

من) (: السنة االرتماعية أو املالية)
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

رقم السجل التجاري):)261).
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 71 رقم) تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاريخ)18)فبراير)2020.
274 P

TERRE DE SAVEURS
SARL

شركة تيغ دي سفوغ ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بانزكان واملسجل) (2020 فبراير) (5 في)
تم) بانزكان  (2020 فبراير) (8 بتاريخ)
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تأسيس شركة تيغ دي سفوغ ش.م.م)

املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

.TERRE DE SAVEURS

هدفها):)مقهى ومخبزة.

مطعم سريع.

 26 رقم) بقعة  (: االرتماعي) املقر 

بلدية) الجنوبية  القاعدة  تجزئة 

انزكان.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزعة كالتالي):

السيد يونس البراد)200)حصة.

 500 السيد يونس زين العابدين)

حصة.

السيد زكرياء)البراد)300)حصة.

يونس) السيد  عين  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  العابدين  زين 

في) الوكالة  إعطائه  مع  محدودة  غير 

تتجدد) البراد  زكرياء) للسيد  التسيير 

كل سنة.

التوقيع االرتماعي):)اعتماد توقيع)

السيد يونس زين العابدين في رميع)

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  (2020 فبراير) (1( بتاريخ)

.275
للخالصة والبيان

275 P

SOCIETE SOFTIHOST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االرتماعي : حي الرحمة سكتور 

4 رقم )35 سال

حل مسبق للشركة
بقرار من الشركاء)بتاريخ)20)يناير)

2020)قرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

يونس) حداوي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

كمقر) االرتماعي  املقر  تعيين 

لتصفية الشركة.

بمكت ) القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (13 بتاريخ)

.3(13(

276 P

اورين ديڤلوبمون

ش.م.م

شركة في طور التصفية

رأسمالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : الرباط 6) شارع عقبة 

شقة رقم 2 أكدال

الحل املسبق للشركة
تعيين مصفي

أوال):)قرر الجمع العام االستثنائي)

نوفمبر) (20 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

ديڤلوبمون) مورين  لشركة  (2018

ش.م.م))ما يلي):

من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

تاريخ)20)نوفمبر)2019.

التصفية) تحت  الشركة  وضع 

الودية.

تعيين السيد عمر معاوني،)املغربي)

ديسمبر) (16 في) املولود  الجنسية،)

لبطاقة) الحامل  بالرباط  (1976

 A334747 رقم) الوطنية  التعريف 

الساكن بالرباط رقم)25)زنقة إيليلية)

ومنحه) مصفي  بصفته  الرياض  حي 

رميع الصالحيات الضرورية إلنجاز)

مهمته.

تم تحديد مقر التصفية بالعنوان)

 25 الشخ�سي للمصفي بالرباط رقم)

زنقة إيليلية حي الرياض.

ثانيا):)تم القيام باإليداع القانوني))

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بالرباط في)10)فبراير)2020)تحت رقم)

.10(335
مقتطف وبيان

277 P

AL ISTICHARYA CONSULTING

SARL

BOUZNIKA

YOZIRAFAY PROMO
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2020 فبراير) (3

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية):

 YOZIRAFAY (: التسمية)

 .PROMO SARL AU

 1 املحل) (7 رقم) (: التجاري) املقر 

تجزئة عوادي)1)بوزنيقة.

الهدف التجاري):)منعش عقاري.

 100.000 في) محدد  (: الرأسمال)

حصة كما) (1000 درهم مقسمة إلى)

يلي):

 1000 الهمادي) محمد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير):)محمد الهمادي ويوسف)

الهمادي.

 اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية

ببنسليمان،)سجل تجاري رقم)6099.

278 P

LILCE PRIVE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

مقرها االرتماعي : 9 شارع رياض 

شقة رقم 8 حسان الرباط

تأسيس شركة
 3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بالرباط  (2020 فبراير)

شركة تحمل الخصائص التالية):

ش.م.م) بريفي  ليلس  (: التسمية)

بشريك وحيد.

مستشار) (: االرتماعي) الهدف 

تسيير،)تدريس اللغات الحية.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 

مساهمة الشريك الوحيد عبد الغاني)

بلقا�سي.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقيد بالسجل التجاري.

رياض  9 شارع  (: االرتماعي) املقر 

شقة رقم 8 حسان الرباط.

الغاني) عبد  السيد  (: التسيير)

بلقا�سي مسير ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بالرباط) التجارية  للمحكمة  الضبط 

رقم التقييد) (2020 فبراير) بتاريخ)17)

بالسجل التجاري)3155)1.

279 P

MOULANE FIRME
تأسيس شركة

 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2020 يناير)

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

 MOULANE ( (: الشركة) تسمية 

مسؤولية) ذات  شركة  (FIRME

محدودة بشريك واحد.

الغرض الرئي�سي):

البناء أعمال  ومختلف   البناء)

أو الهندسة املدنية.

ممارسة أي نشاط زراعي.

االستغالل املباشر للحقول الزراعية.

دورة) أي  واستغالل  مارستير 

بيولورية حيوانية أو نباتية.

األرا�سي) رميع  واستئجار  شراء)

الزراعي) لالستخدام  الزراعية 

الحصري.

شارع عبد) (202 (: املقر االرتماعي)

املومن رقم)5)الدار البيضاء.

من تاريخ) سند ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في)10.000)درهم مقسمة إلى)

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

الواحدة.
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السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

للبطاقة) والحامل  محمد  مالن 

.EA 80929(الوطنية رقم
الشركة مسجلة بالسجل التجاري)

 تحت رقم)55919))باملحكمة التجارية

بالدار البيضاء)بتاريخ)7)فبراير)2020.

بمركز) القانوني  اإليداع  تم 

االستثمار بالدار البيضاء.

280 P

 CF EVENTS AND LUXURY

RENTAL
تأسيس شركة

 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2020 يناير)

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

 CF EVENTS ( (: الشركة) تسمية 

شركة) (AND LUXURY RENTAL

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.

الغرض الرئي�سي):

تنظيم األحداث.

وبيع وتأرير رميع) تشغيل وشراء)

الرياضات وبيوت الضيافة.

رميع) وتنفيذ  وتطوير  دراسة 

املشاريع العقارية والسياحية.

إدارة رميع أنواع الشركات.

لجميع) والدعم  املشورة  تقديم 

أنواع الشركات.

رميع) تشغيل  أو  تأرير  أو  تأرير 

الصناعات ورميع األعمال التجارية.

شارع عبد) (202 (: املقر االرتماعي)

املومن رقم)5)الدار البيضاء.

من تاريخ) سند ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في)10.000)درهم مقسمة إلى)

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

الواحدة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

موالي عبد الفتاح الشرعي والحامل)

.E 231530(للبطاقة الوطنية رقم

الشركة مسجلة بالسجل التجاري)

 تحت رقم)455857)باملحكمة التجارية

بالدار البيضاء)بتاريخ)6)فبراير)2020.

بمركز) القانوني  اإليداع  تم 

االستثمار بالدار البيضاء.

281 P

CONEXAM
تأسيس شركة

 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2020 يناير)

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

 CONEXAM ( (: تسمية الشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

الغرض الرئي�سي):

والتدري ) والتدقيق  االستشارات 

في مجاالت خبرة السيارات.

املعدات) السيارات،) في  خبرة 

الصناعية،)معدات النقل واملالحة.

الخبرة القضائية والتحقيقات في)

سياق السالمة على الطرق.

مشاركة األسهم أو الفائدة.

شارع عبد) (202 (: املقر االرتماعي)

املومن رقم)5)الدار البيضاء.

من تاريخ) سند ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في)10.000)درهم مقسمة إلى)

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

الواحدة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

فرن�سي) بيلر  دنيس  راك  رون 

الجنسية والحامل لجواز السفر رقم)

.18CE(0(26
الشركة مسجلة بالسجل التجاري)

 تحت رقم)93)56))باملحكمة التجارية

فبراير) (12 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

.2020

بمركز) القانوني  اإليداع  تم 

االستثمار بالدار البيضاء.

282 P

STE IMMOBRILLA
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (2020 فبراير) (5 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
 STE IMMOBRILLA (: التسمية)

.SARL
املقر االرتماعي):)22)تجزئة بلكبير)
الدار) الشق  عين  السفلي  الطابق 

البيضاء.
االنعاش) (: االرتماعي) الهدف 
املختلفة) املعامالت  ورميع  العقاري 

للبناء.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسمال):)100.000)درهم.

الحصص):)السيدة زهرة العميري)
500)حصة.

السيد ايوب خيار)500)حصة.
تم تعيين السيدة زهرة) (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  العميري 
ايوب) والسيد  (BE519318 رقم)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل  خيار 

BK387626)مسيران للشركة.
من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
املدة):))تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء)بتاريخ)18)فبراير)2020)تحت)
رقم)731133)والسجل التجاري رقم)

.457121
283 P

ANGELEDUC
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم
مقرها االرتماعي : 56 شارع موالي 

 يوسف الطابق 3 شقة )1
الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمور  
 2019 ديسمبر) (6 بتاريخ) االستثنائي 
 ANGELEDUC الشركة) شركاء) قرر 

ما يلي):

زيادة) املساهمين  ارتماع  قرر 
بمبلغ) حاليا  املحدد  رأسمال 

 (900.000( بمبلغ) درهم  (100.000

)1.000.000))درهم) درهم ليصل إلى)

املطلبات) بعض  تعويض  طريق  عن 

الحسابات) من  املستحقة  السائلة 

الجارية املحتفظ بها.

إطار) في  العامة  الجمعية  تقرر 

يقع) عقار  على  االستحواذ  عملية 

 BLD CHEFCHAOUNI  3( في)

 LOTISSEMENT ANGELE AIN

.SEBAA

على) لتعاقد  صالحيات  منع 

هذا) لتمويل  البنوك  من  القرض 

القرض من الشركة توقيع إما السيد)

مغربية) رنسية  روداب  الدين  نور 

BE3823(حامل البطاقة الوطنية رقم 

 FREDERIC TATON السيد) أو 

لبطاقة) حامل  فرنسية  رنسية 

اإلقامة رقم)BE21(606G)حين تقبل)

البنك) لدى  للتوقيع  صالحيته  مدة 

للتعاقد على األرض.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (21 في) التجارية بالدار البيضاء)

2020)تحت رقم)727729.

284 P

HAJOUJI SERVICE SUD
تأسيس شركة

 13 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

فبراير)2020)تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):

 HAJOUJI SERVICE (: التسمية)

.SUD

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارره):

 رميع األنشطة التجارية الصناعية

الفالحية والخدمات.

املقر الرئي�سي):)شارع محمد سالم)

بيدا رقم)57)العيون.
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الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
ملك) في  للواحدة  درهم  (100 فئة)

الحسن حجوجي.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

الحسن حجوجي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (1( بتاريخ)
رقم) تجاري  وسجل  (2020/398

.30857
285 P

STE MARGI
SARL AU

تعديالت قانونية
قرر) (2020 فبراير) (13 بتاريخ)

الشريك الوحيد للشركة ما يلي):
بيع حصص):

يوسف) الشيه   السيد  املتنازل 
1000)حصة.

املتنازل له السيد الشيه  الفظيل)
1000)حصة.

التسيير):)استقالة السيد الشيه )
وتعيين) الشركة  تسيير  من  يوسف 
كمسير) الفظيل  الشيه   السيد 
اإلمضاء) اعتماد  تم  كما  للشركة 

الوحيد له.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (1( بتاريخ)

.2020/(00
286 P

 STE TRANSIT CHINA
MOROCCO

SARL AU
تعديالت قانونية

قرر) (2020 فبراير) (13 بتاريخ)
الشريك الوحيد للشركة ما يلي):

بيع حصص):
يوسف) شيه   السيد  املتنازل 

1000)حصة.
املتنازل له السيد شيه  الفظيل)

1000)حصة.

استقالة السيد شيه ) (: التسيير)
وتعيين) الشركة  تسيير  من  يوسف 
السيد شيه  الفظيل كمسير للشركة)

كما تم اعتماد اإلمضاء)الوحيد له.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (1( بتاريخ)

.2020/(01
287 P

 ADNANE AUDIT AND شركة
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم السجل التجاري 195911

الدار البيضاء
املقر االرتماعي : شقة 11 عمارة د 

 زنقة ستيفان مالرم املعاريف

الدار البيضاء
 انطالقا من الجمع العام االستثنائي

 2019 نوفمبر) (25 بتاريخ) املنعقد 
9999)حصة) قرر شركاء)الشركة بيع)
للسيدة بهيجة عدنان لفائدة السيدة)
كمسيرة) وتعيينها  سارة  هنوري 

للشركة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
2020)تحت) البيضاء)بتاريخ)7)فبراير)

رقم)0/2020)2).
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BENSAM CAPITAL INVEST
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
الرأسمال : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : إقامة الفتح 217 
شارع ابراهيم الروداني الطابق األول 

الرقم 3 الدار البيضاء
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (2020 يناير) (8 بتاريخ) البيضاء)
تأسيس شركة محدودة ذات الشريك)

الوحيد):
 BENSAM CAPITAL (: التسمية)
الشريك) ذات  ش.م.م  (INVEST

الوحيد.

املقر االرتماعي): إقامة الفتح 217 
شارع ابراهيم الروداني الطابق األول 

الرقم 3 الدار البيضاء.
حدد رأسمالها) (: رأسمال الشركة)

مقسمة) درهم  (100.000 مبلغ) في 

بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 إلى)

درهم للحصة الواحدة محررة) (100

بالكامل.

موضوع الشركة):)شركة قابضة.

املدة):)99)سنة.

السيد بنمنصور سمير) (: التسيير)

 BJ99386 الحامل للبطاقة الوطنية)

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

(4 (2020 فبراير) (7 بتاريخ) (729938

ت رقم)55899).
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MAG CAPITAL INVEST
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

الرأسمال : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : 353 زاوية شارع 

محمد الخامس الطابق 7 رقم ) و 5

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2020 يناير) (9 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة محدودة ذات الشريك)

الوحيد):

 MAG CAPITAL (: التسمية)

الشريك) ذات  ش.م.م  (INVEST

الوحيد.

353 زاوية شارع  (: املقر االرتماعي)

محمد الخامس الطابق 7 رقم ) و 5.
حدد رأسمالها) (: رأسمال الشركة)

مقسمة) درهم  (100.000 مبلغ) في 

بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 إلى)

درهم للحصة الواحدة محررة) (100

بالكامل.

موضوع الشركة):)شركة قابضة.

املدة):)99)سنة.

محمد) نجار  السيد  (: التسيير)

 C135487(الحامل للبطاقة الوطنية

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

(4 (2020 يناير) (22 بتاريخ) (728026

ت رقم)453977.
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SONEGE NEGOCE شركة
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : 15 شارع األبطال 

رقم ) اكدال الرباط

رقم السجل التجاري 0359)1

في إطار الجمع االستثنائي لشركة)

 SONEGE NEGOCE SARL AU

واملنعقد بتاريخ)27)يناير)2020)تقرر)

ما يلي):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االرتماعية التالية):)تفويت الحصص)

 1000 (: من طرف السيد بدر ياسين)

 100 الواحدة) الحصة  ثمن  حصة 

درهم إلى السيد موحى باساين بحيث)

 1000 باساين) موحى  لـلسيد  أصبح 

حصة.

وتعيين) الشركة  مسير  استقالة 

بدر) السيد  استقالة  (: رديد) مسير 

وتعيين) كمسير  مهامه  من  باسين 

رديد) مسير  باساين  موحى  السيد 

للشركة.

توسيع النشاط االرتماعي وتغيير)

إضافة) (: للشركة) األسا�سي  النشاط 

الحفالت) وتنظيم  االشهار  نشاط 

إلى) والفنية  والثقافية  املوسيقية 

وتحديد) الشركة  أنشطة  مجموعة 

(: التالية) األساسية  األنشطة 

االستيراد) أشغال مختلفة،) التجارة،)

والتصدير.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) بالحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2020 فبراير) (17 بالرباط يوم)

رقم))110.
مقتطف بمثابة إعالن
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 BUREAU D’ETUDES

TECHNIQUES BATIMENT

مكت  الدراسات التقنية للمباني

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها)100.000)درهم

 املقر االرتماعي):)6)زنقة األخوة

الدار البيضاء

تأسيس الشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2020 يناير) (21

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

الدراسات) مكت   (: التسمية)

التقنية للمباني.

شركة محدودة) (: الشركة) نوعية 

املسؤولية.

املوضوع االرتماعي):)لدى الشركة)

املغرب) من  كل  في  التالية  األهداف 

والخارج):

الدراسات الفنية):

املباني) هياكل  على  الدراسات 

واألعمال الخاصة والهياكل الحديدية)

والخرسانة) املختلطة  والهياكل 

املسلحة.

للهندسة) الفنية  الدراسات 

املدنية.

الدراسات الفنية للمشاريع.

العقارية) الخدمات  دراسة 

الصحي) والصرف  )الطرق  السكنية)

الهاتفية) واالتصاالت  الشرب  ومياه 

الجهد) (/ املنخفض) الجهد  وكهربة 

والري) العامة  واإلضاءة  املتوسط 

وتجهيز املساحات الخضراء).

دراسة املخطط الرئي�سي):)الصرف)

والنفايات) الشرب  ومياه  الصحي 

الصلبة.

دراسة على محطات املعالجة.

الدراسة الهيدرولورية.

دراسة األثر البيئي.

دراسات األرزاء)التقنية.

املشورة واملساعدة):

املساعدة الفنية واإلدارية.

الدعم الفني لبناء)الهياكل.

 إعداد امللفات املتعلقة بالصفقات

والخدمات وكذا تسليمها.

تمثيل شركة الهندسة املدنية في)

مجال نشاطها.

مراقبة التدقيق والخبرة.

ردولة وتنسيق أعمال البناء.

إدارة املشاريع املفوضة.

التدري ):

تنظيم أنشطة التدري  املستمر.

العمليات) رميع  عام  وبشكل 

 التجارية والصناعية واملالية واملنقولة

مباشر) بشكل  املرتبطة  والعقارية 

باألهداف املذكورة أعاله.

االخوة) زنقة  (6 (: االرتماعي) املقر 

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

الشركاء) على  وزعت  درهم  (100

كالتالي):

السيدة كنزة العراقي)300)حصة.

السيدة ليلى العراقي)300)حصة.

 300 العراقي) عائشة  السيدة 

حصة.

السيد كمال كاينا)100)حصة.

عين كمسيرين للشركة) (: التسيير)

ملدة غير محدودة):

السيدة كنزة العراقي.

السيدة ليلى العراقي.

السيدة عائشة العراقي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجارية 

2763)بتاريخ)27)يناير)2020.

بالسجل) الشركة  تقييد  وتم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء)تحت رقم)01))5).
بمثابة مقتطف وبيان
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 NOUVEAU CONCEPT

DANS LE BATIMENT
املفهوم الجديد في البناء

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها)100.000)درهم

 املقر االرتماعي):)6)زنقة األخوة

الدار البيضاء

تأسيس الشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2020 يناير) (21

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

في) الجديد  املفهوم  (: التسمية)

البناء.

شركة محدودة) (: الشركة) نوعية 

املسؤولية.

املوضوع االرتماعي):)لدى الشركة)

املغرب) من  كل  في  التالية  األهداف 

والخارج):

الحديثة) والتقنيات  العمليات 

الهندسة) وأعمال  املباني  تشييد  في 

املدنية.

دراسة وتصميم األشغال املعدنية)

ورميع أعمال الصل .

استيراد وتصدير رميع املنتجات)

واآلالت الصناعية.

العمليات) رميع  عام  وبشكل 

 التجارية والصناعية واملالية واملنقولة

مباشر) بشكل  املرتبطة  والعقارية 

باألهداف املذكورة أعاله.

االخوة) زنقة  (6 (: االرتماعي) املقر 

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

الشركاء) على  وزعت  درهم  (100

كالتالي):

السيدة كنزة العراقي)300)حصة.

السيدة ليلى العراقي)0)3)حصة.

 300 العراقي) عائشة  السيدة 

حصة.

عين كمسيرين للشركة) (: التسيير)
ملدة غير محدودة):

السيدة كنزة العراقي.
السيدة ليلى العراقي.

السيدة عائشة العراقي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجارية 

2762)بتاريخ)27)يناير)2020.
بالسجل) الشركة  تقييد  وتم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء)تحت رقم)399)5).
بمثابة مقتطف وبيان

293 P

مكتـــ  حسابــات اكادير فيسك))ش.)م.م.
بلوك 4 رقم)215))حي اسكا تكوين اكادير

الفاكس):05.28-28-47-57   
الهاتف):)05.28-28-47-57

STE BTP FRERES
  SARL 

رأسمالها : 100.000 درهم 
تأسيس شركة

2020)وبمور ) 6)فبراير) ( بتاريخ) (
ذات) شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE املسؤولية املحدودة تحت اسم)

.BTP FRERES SARL
هدفها):)مكت  الدراسات التقنية.

)اعمال مختلفة او البناء.
صالح) عمارة  (: التجاري) العنوان 
 (8 الطابق التاني رقم) (05 شقة رقم)

حي الزيتون تكيوين))اكادير.)))))
درهم موزعة) (100.000 رأسمالها)
حصة) كل  قيمة  حصة  (1000 إلى)

100.00))دراهم،)موزعة كما يلي):
لحسن عنكا)500))حصة.

عبد الغني الباه)500)حصة.
تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
الباه) الغني  وعبد  عنكا  لحسن 
كمسيران للشركة ملدة غير محدودة)
الصالحيات) كامل  تخويلهما  مع 

حس  القانون االسا�سي للشركة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكت ) تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (89606 رقم) تحت  ( باكادير)

17)فبراير)2020.



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   365(

 STE BTP FRERES(سجلت شركة

SARL)بالسجل التجاري باكادير تحت)
رقم)42479)بتاريخ)17)فبراير)2020. 

 294 P

 AYA FATI DE COMMERCE 

ET DISTRIBUTION
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) وضع  تم  (2020 يناير) (31

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 STE AYA FATI DE (: التسمية)

.COMMERCE ET DISTRIBUTION

الشكل القانوني):))شركة محدودة)

املسؤولية.

الغذائية) املواد  تارر  (: الهدف)

العامة بالتقسيط.

املفاوضات) والتصدير.) اإلستيراد 

العامة.

الحجاج) دوار  (: االرتماعي) املقر 

الخنافيف تارودانت.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100000

درهم في ملكية) (100 حصة من فئة)

 900 احمد) علي  الحاج  ايت  السيد 

حصة.

السيدة اوهمو نادية))100)حصة.

عين السيد ايت الحاج) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  املسير  احمد  علي 

محددة.

بشكل) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

لكل) املنفصل  بالتوقيع  صحيح 

أحمد) علي  الحاج  أيت  السيد  من:)

رميع) عن  ناديه  أوهامو  السيدة  أو 

(... اإلرراءات اإلدارية واملالية وغيرها)

الخ

املدة):))99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،8( رقم) تحت  (2020 12)فبراير)

اإلبتدائية بتارودانت.
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 AIT LHOUSS
SARL A.U 

رقم 25 بلوك -أ- حي املسيرة تيزنيت - 

85000 تزنيت- املغرب

تأسيس الشركة
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ)

بتاريخ) واملسجل  (2020 يناير) (7 في)

10)يناير)2020)تحت عدد)237.  

  AIT LHOUSS(تم تأسيس الشركة

SARL A.U)باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

  AIT LHOUSS (: تسمية الشركة)

.SARL A.U

الغرض):)نقل البضائع دون رفقة)

لحساب الغير.

 25 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)

بلوك)-أ-)حي املسيرة تيزنيت)-)85000  

تيزنيت املغرب.

املدة):)99)سنة.

درهم،) (100.000 (: الرأسمال)

مقسم كالتالي):

 1000 (: )السيد علي ايت الحو4)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

عنوانه) الحو4  ايت  علي  السيد 

سيدي) (101 رقم) (1 سعادة) تجزئة 

معروف البيضاء.

تم إيداع امللف القانوني بمكت )

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتيزنيت بتاريخ)))1)فبراير)2020)تحت)

عدد65.              
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SOCIETE AGADIR  LIFT
S.A.R.L D’AU

بمور  عقد عرفي بتاريخ))1)يناير)

2020)تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة و مميزاتها كالتالي)):

)التسمية)):)اكادير ليفت ش.م.م.)

    SOCIETE AGADIR LIFT

.S.A.R.L D’AU

وصيانة) تركي   (: الهدف)

املصاعد)؛

حراسة وحماية.

بئر) تيكوين حي  (: املقر االرتماعي)

أنزران بلوك)11)زنقة)5))أكادير.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)

درهم للحصة الواحدة.

 1000 لعنيبة) محمد  السيد 

حصة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد محمد لعنيبة.

السجل التجاري):

باملحكمة)) القانوني  أإليداع  تم 

     89535 عدد) تحت  أكادير  التجارية 

بتاريخ)11)فبراير)2020.
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 STE AGA GRAVETTE

تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة

يناير) (1( في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2020

املسؤولية بالخصائص التالية):

.AGA GRAVETTE(:(االسم

من) الح�سى  استخراج  (: الهدف)

املنارم.

رأسمال املجموع):)100000.

السيد الحسن العلمي التسيير:

تيفاوين) عمارة  (: االرتماعي) املقر 

الطابق التاني بلوك و2)مكت  رقم)3 

اكادير.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ) (8952( رقم) تحت  بأكادير 

11)فبراير)2020.  
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3GHM

رأسمالها  100.000 درهم

شقة بطابق االول كائنة بشارع

عبد الرحمان بن زيدان رقم  10

حي السالم اكادير

تـــأسـيــس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير)

تم تأسيس) (،2020 يناير) (2( بتاريخ)

صفاتها))) املسؤولية  محدودة  شركة 

كما يلي):)

.3GHM(:(التسمية

أساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

إلى):

بيع لوازم املكت .

وعموما رميع العمليات التجارية)

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة)

األنشطة) وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه) من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االرتماعي.

بطابق) شقة  (: االرتماعي) املقر 

االول كائنة بشارع عبد الرحمان بن)

زيدان رقم))10)حي السالم اكادير

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد أو الفسخ املسبق.

الرأسمال):))حدد رأسمال الشركة))

في)100.000)درهم))مقسم))إلى)1000 

حصة.

العالمي))))))))))))))))))))))))) مينة  السيدة 

1000)حصة.

العالمي) مينة  السيدة  (: التسيير)

غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيرة 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية اكادير يوم)12)فبراير)2020 

تحت رقم)89550.
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STE DOUASSERRE
ش. م. م

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (2020 فبراير) (7 في)

تحمل) ( املسؤولية) محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

 STE DOUASSERRES(:(التسمية

   .SARL
تحدد رأسمال) (: رأسمال الشركة))

الشركة في)100.000)درهم مقسم الى)

درهم لكل) (100 1000)حصة بقيمة)

حصة مملوكة كما يلي):

سعيد الدواي)1000حصة.

املقر) تحدد  (: االرتماعي) املقر 

االرتماعي للشركة في))العنوان):

الطريق) بيبي  سيدي  مركز 

الرئيسية بيوكرى).

الهدف االرتماعي):)تعمل الشركة)

في مجال تركي  البيوت البالستيكية.

الشركة) تسيير  تحدد  (: التسيير)

من طرف السيد سعيد الدواي رقم)

.G313887(.ب.وت

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية النزكان تحت)
رقم)291)بتاريخ)18)فبراير)2020.
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STE CENTRE CRAYON

PRIVE
SARL  AU

الطابق االول ش299 ممر) البوابة 

1 حي الهدى اكادير

السجل التجاري رقم 42073

بتاريخ)11)نونبر)2019)ثم تاسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة).

القلم) مركز  شركة  (: التسمية)

الخاصة.

ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

الهدف):)

االستعداد) ارل  من  تكوين 

لالمتحانات.

االول) الطابق  (: االرتماعي) املقر 

1)حي الهدى،) البوابة) (( ش299)ممر)

اكادير.)))
)))را4 املال):)حدد في مبلغ))10.000 

حصة بثمن) (100 درهم مقسمة الى)

100)درهم للحصة في ملكية):

 100 (: الحسين) الراجي  السيد 

حصة:

الراجي) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسير  الحسين 

محدودة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجاري:

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر))من كل سنة.)

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ثم 

باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 يناير) فاتح  بتاريخ 

.891(0
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STE CASA MINES
 SARL

الطابق الثاني ,رقم 3)، اقامة 

الحديقة عين السبع الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 730625

ثم تاسيس) (2020 يناير) (2 بتاريخ)

شركة دات املسؤولية املحدودة.

التسمية):)شركة كازا مين.

دات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):)

استغالل رميع أنواع املنارم.

الثاني،) الطابق  (: املقر االرتماعي)
اقامة الحديقة عين السبع)))))))))))))))))))) (،(3 رقم)

الدار البيضاء.
را4 املال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة الى)1000)حصة بثمن)

100)درهم للحصة في ملكية):

 500 (: الحسين) وتميغت  السيد 

حصة.

للمنارم) املغربية  الشركة 

والتصنيع)500)حصة.

وتميغت)) السيد  عين  (: التسيير)

الحسين والسيد زهو يوفينغ مسير ان)

للشركة ملدة غير محدودة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السنة االرتماعية من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر))من كل سنة.)

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ثم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير) (13 ( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)730625.
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STE GLOBAL SERVICE 

DE BATIRE
SARL

قرر بمور  رمع منعقد بتاريخ)

تأسيس شركة ذات) (2020 فبراير) (5

الخصائص التالية):

التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)

ذات) شركة  بتير«) سغفيس  »كلبال 

املسؤولية املحدودة.

مقر):)مقر الشركة رقم)30)تجزئة)

لركو)2)طريق سدي افني تزنيت).

 100.000 :)حدد في) رؤو4 أموال)

1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)

100)درهم للواحد وموزعة كالتالي):))

ادحال)))))))))))))))))) العزيز  عبد  السيد 

500)حصة.

السيد سعيد مخزور)500)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

األشغال) أهداف  من  (: املوضوع)

املختلفة والبناء.

:)يعتبر السيد ادحال عبد) التسيير)

العزيز املسير لشركة)»كلبال سغفيس)

بتير))»)ملدة غير محدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حس  املحضر التأسي�سي.)

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

2020)تحت) بتزنيت بتاريخ)17)فبراير)
رقم)67))السجل التجاري رقم))255).
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FARACHA SPA
S.A.R.L

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

26)ديسمبر)2019،)تم وضع القوانين)

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املميزات التالية):

.FARACHA SPA((:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودية)

املسؤولية.

 SOINS DE BEAUTE (: الهدف)

 (TENANT UN ETABLISSEMENT

.(DE

 APP( N( 71 (: االرتماعي) املقر 

 IMM AL QABAJ ETAGE 1 CITE

  INDUSTRIEL AGADIR

في) حدد  االرتماعي:) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم).

التسيير):)السيد أعبوش الصويني)

مسير للشركة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
رقم) (.13/02/2020 بتاريخ) بأكادير 

وتم) (،42457 التجاري) السجل 

بتاريخ) (89577 رقم) تحت  اإليداع 

13)فبراير)2020.
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 ECOTECH «

»ENVIRONMENT sarl
رأ4 مالها 100.000 درهم

املقر االرتماعي : رقم 122 شارع 

عالل الفا�سي اغرا4 بواركان اكادير.  

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

تم إحداث) (،2020 فبراير) (11 بتاريخ)

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

طرف) من  املحدودة  املسؤولية 

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتالي):

 ECOTECH ( (: التسمية) (-

ENVIRONMENT SARL
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-املقر اإلرتماعي))):)رقم)122)شارع)

عالل الفا�سي اغرا4 بواركان اكادير.

-)الهدف اإلرتماعي):)

وإصالح) وتركي   تسويق  (-

واآلالت) املعدات  رميع  واستغالل 

املياه:) ملعالجة  املخصصة  واألرهزة 

مياه الصرف الصحي ومياه األمطار)

والصناعية) املنزلية  العادمة  واملياه 

ومياه الشرب.

رميع) وتصدير  استيراد  (-

املعدات واملواد واألرهزة املخصصة)

الصرف) مياه  املياه:) ملعالجة 

واملياه) (، األمطار) ومياه  الصحي 

ومياه) والصناعية  املنزلية  العادمة 

الشرب)))))))))))))))))
(: في) حدد  الشركة  مال  رأ4  (-

ألف) إلى  مقسم  درهم  (100000.00

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها كل من):

  500 (: رشيد) العالم  ( السيد) (-

حصة)،)أي))50.000.00))))درهم.

-)السيد))بن يطو سعيد)))))):)500           

حصة)،)أي))50.000.00))))درهم.

أي) حصة  (1.000 (: املجموع)

((((((((( ((((( 100.000.00)درهم):)

العالم) السيد  عين  (: التسيير) (-
رشيد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.

-)السنة املالية:)من فاتح يناير إلى)

31)درنبر).

-)املدة):)99)سنة.

  2-)لقد تم اإليداع القانوني لدى)

بتاريخ) باكادير  التجارية  املحكمة 

  89558 رقم) تحت  12/02/2020م 

السجل التجاري:)39)2)
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 STE IBE GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
يناير) (3 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (2020

املسؤولية بالخصائص التالية):)

.IBE GESTION(:(االسم

االستشارة و التدري  في) (: الهدف)

مجال اإلدارة)

رأسمال املجموع):)100000.00

الحسين) السيد  التسيير):)

اخصا�سي

املقر االرتماعي):)شقة))10)عمارة)

2)إقامة اكدال حي تيليال اكادير)

املدة):)99)سنة)

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ (89575 رقم) تحت   بأكادير 

13)فبراير)2020.

306 P

 STE HALA«

»CONSTRUCTION
اإلشهار القانوني

قرر بمور  رمع منعقد بتاريخ)

تأسيس شركة ذات) (2020 يناير) (28

الخصائص التالية):

التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)

ذات) شركة  كونستروكسيون«) »هال 

املسؤولية املحدودة.

مقر):)مقر الشركة تجزئة مسكينة)

رقم)81)الدراركة اكادير.

في) حدد  (: أموال) رؤو4 

إلى) مقسومة  درهم  (100.000.00

100)درهم للواحد) 1000)حصة من)

وموزعة كالتالي.

 750 ألعسري احمد) ايت  السيد 

حصة)

هللا) عبد  ألعسري  ايت  السيد  (-

250)حصة)

املجموع):)1000)حصة

الشركة) أهداف  من  (: املوضوع)

بالتقسيط واألشغال) بيع مواد البناء)

البناء)املختلفة).

ايت) السيد  يعتبر  (: التسيير)

هال) (« ألعسري احمد املسير لشركة)

كونستروكسيون)«)ملدة غير محدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حس  املحضر التأسي�سي)

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

2020)تحت) 12)فبراير) باكادير بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (،89555 رقم)

42437)اكادير.
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STE H.A TRAV
SARL

 AU(CAPITAL(DE 100.000,00

Dhs

التأسيس
 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

.تم تأسيس شركة ذات) (2020 يناير)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):)

 STE H.A TRAV SARL(:(التسمية

 (( املقر االرتماعي):)بلوك ن رقم)

الحي الجديد طانطان.)

درهم) (100.000 (: الرأسمــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

األشغال) في  مقاول  (: الهـــــــــــــــدف)

املختلفة

الحسين) السيد  (: الشركاء)

لبطاقة) الحامل  اكوركال،)

JA1((6( رقم) الوطنية   التعريف 

عبال) السيد  و  حصة)) (500  (

لبطاقة) الحامل  اكوركال 

JA37889 رقم) الوطنية   التعريف 

)500)حصة)

الحسين) السيد  (: التسيير) (-

السيد) للشركة،و  كمسير  اكوركال 

مسير) كمساعد  اكوركال  عبال 

وسيتم اعتماد إمضاء)كل من املسير)

للوثائق) بالنسبة  املسير  مساعد  أو 

وشبه) العمومية  باإلدارات  املتعلقة 

الوحيد للمسير) العمومية واإلمضاء)

باإلدارات) املتعلقة  للوثائق  بالنسبة 

املالية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطان بتاريخ)11)فبراير)

2020)تحت رقم)9/2020).
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MEG CARS

شركة محدودة املسؤولية 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

القانون) وضع  تم  (2020 فبراير) (6

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

لها املميزات التالية):)

MEG CARS(:(االسم

السيارات) كراء) (: الشركة) هدف 

بدون سائق.

م) ((5 رقم) محل  (: الشركة) مقر 

بلوك))2)البحارة أكادير.

املدة):)محدودة في)99)سنة.

الرأسمال محدد في):)00.000,00) 

درهم مقسم إلى)000))حصة من فئة)

100)درهم للحصة الواحدة.

ياسين) املكدار  (: السيد)

2000)حصة) 200.000,00)درهم أي)

ارتماعية).

السيد املكدار سعيد)200.000,00 

درهم أي)2000)حصة ارتماعية).

التسيير):)تم تعيين السيدة املكدار)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ياسين 

محددة.

املكدار) السيد  تعيين  (: اإلمضاء))

ياسين أو املكدار سعيد مسؤولين عن)

االمضاء)البنكي).

لتكوين) (5% تم اقتطاع) (: األرباح)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير بتاريخ):))1)فبراير)2020

تجاري) سجل  (89587 تحت رقم)

رقم):)65)2).

الخالصة اإلشهار)

309 P
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 CABINET COMPTABLE  JCE

 MAROC NEGOCE 
FOURNITURE SERICE

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يناير) (27 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

تم تأسيس شركة املسؤولية) (2020

محدودة بالخصائص التالية)):)

 MAROC NEGOCE (: االسم))

FOURNITURE SERICE SARL AU

DROGUISTE / (: الهدف)

.NEGOCIANT/IMPORT EXPORT
 100000 (: املجموعة)) رأسمال 

)مائة الف)درهم).

التسيير):)ايوب احمد.
بلوك) (67 رقم) (: االرتماعي) املقر 

الهدى تمديد ايت ملول).

املدة)):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

 286 رقم) تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ)17)فبراير)2020.
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KELOWNA شركة
رأسمالها : 100.000,00 درهم

محل تجاري كائن برقم 153 

الحي املحمدي اكادير 

تـــأسـيــس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير)

بتاريخ)07)ديسمبر)2019،)تم تأسيس)

صفاتها) املسؤولية  محدودة  شركة 

كما يلي)):)

 KELOWNA(:(التسمية

أساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

إلى):)

في) متنوعة  إنشاءات  أو  أعمال 

مجال البناء).

وعموما رميع العمليات التجارية)

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة)

األنشطة) وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه) من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االرتماعي.

املقر االرتماعي):)محل تجاري كائن)

برقم)153)الحي املحمدي اكادير

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة))

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد أو الفسخ املسبق.

الرأسمال)):)حدد رأسمال الشركة)

إلى) مقسم  درهم  (100.000,00 في)

1000)حصة)

السيد عبد هللا بغور)500)حصة

السيد عبدهللا بدوح)500)حصة
بغور) السيد عبد هللا  (: التسيير))

مسير للشركة و ذلك ملدة غير محدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير يوم)18)فبراير)2020 

تحت رقم)89630.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.11.82.(6.25 / FIX  :

05.28.23.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE JETKRI CARS
بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،2020 يناير) (28

باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

(:(
ُ
التالية

شركة ريتكري كار4) (: التسمية)

. STE JETKRI CARS
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق)
مكرر) (11 رقم) (: االرتماعي) املقر 

شارع شنقيط حي تالبررت اكادير.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس
رأسمالها):)100.000)درهم

التسيير و اإلمضاء):)للسيد الحسن)

الدسر).)

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

فبراير) (13 بتاريخ) الكادير  التجارية 

2020)تحت رقم)89571. 
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 STE ID-MA TRANS
SARL 

شركة محدودة املسؤولية

ICE : 002402295000092

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))))))

شركة) تأسيس  تم  ( 22يناير2020)

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

. ID-MA(TRANS(Sarl(:(التسمية

زنقة) ملر4  حي  االرتماعي:) املقر 

216)رقم)09)الدشيرة الجهادية.

لحساب) البضائع  نقل  الهدف:)

الغير.

 100.000 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم.

:لحسن مخلوف و ايوب) التسيير)

ايد صالح.

املدة:)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح يناير حتى31 

درنبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

  274 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 

بتاريخ)))1)))فبراير))2020)رقم السجل)

التجاري)19871.
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حسابات ادميم ش.م.م

336)شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف))000)05282الفاكس)9216)05282

  STE ICONCIERGE.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

الشريك الوحيد 

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي محرر بتاريخ)

القانون) وضع  ثم  (2020 فبراير) (11

محدودة) شركة  لتأسيس  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية:

 ICONCIERGE.MA.((:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  الشكل:)

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

رأسمال) حدد  الشركة:) رأسمال 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 إلى)

في) كلها  هي  و  للواحدة  دراهم  (100

ملكية السيد انشيشيطة اشرف.)

مقر الشركة:)الطابق السفلي رقم)

36)بلوك))0)تجزئة الفتح ايت ملول.)))))))))))))

(, نشاط الشركة:)التجارة الرقمية)

الوساطة في رميع أشكالها.)

عين السيد انشيشيطة) التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  اشرف 

محدودة.

الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع:)

انشيشيطة) السيد  للمسير  الوحيد 

اشرف.

السنة املالية:)من)01)يناير إلى)31 

ديسمبر.)

املدة):))مدة الشركة محددة في)99 

سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)

يوم)17)فبراير)2020،)تحت رقم)282 

ورقم السجل التجاري)19883.
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 STE NODAF
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DH 

 Siège(:(AV.LMASSIRA(N°456

RUE DAR BEN CHEIKH TEMS-

SIA-AIT(MELLOUL

تأسيس شركة
في:) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

13)يناير)2020)بأنزكان،)والتي تحمل)

الخصائص التالية:

وتوزيع) تجارة  االرتماعي:) الهدف 

التنطيف) ومنتجات  مواد  رميع 

بالتقسيط.
درهم)) (10.000 الشركـة:) رأسمال 

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.)

لفقيه) ( مخصص بالكامل للسيد)

محمد.)
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املسيرة) شارع  (: االرتماعي) املقر 
الشيخ) بن  دار  ((56 5رقم) زنقة)

التمسية أيت ملول.

التسيير):)عين السيد لفقيه محمد))

بصفته مسير الوحيد للشركة كما في)

القانون األسا�سي للشركة).))

التجاري:) بالسجل  التقييد  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

2020،)تحت) بانزكان بتاريخ)7)فبراير)
رقم)236.   
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)مكتـــ  حسابــات ســروا ش.)م.م.
عمــارة دامو شــارع محمد الساد4 ايت ملــول

الفاكس:)028-24-22-65

)))الهاتف:)028-24-72-46

STE NOAB ELEC
SARL 

رأسمالها: 100.000 درهم 

تأسيس شركة
وبمور ) (،2020 فبراير) (6 بتاريخ)

ذات) شركة  تأسست  عرفي  عقد 

إسم) تحت  املحدودة  املسؤولية 

.NOAB ELEC  SARL

هدفها):)التجارة في املواد املعدنية.

التجارة في مواد البناء.

متجر العقاقير.
العنوان التجاري):رقم)475)تجزئة)

الصفاء)ايت ملول.))))
رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)

الى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم موزعة كما يلي):

السيد عبد هللا نور الدين)....)800 

حصة.

 100 (.... تمجيس) أمينة  السيدة 

حصة.

(.... الدين) نور  ياسمينة  السيدة 

100)حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  تسيير 

الشركة) مسير  نورالدين  عبدهللا 

كامل) تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حس  القانون األسا�سي)

للشركة.

املدة:)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكت ) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط لدى االبتدائية بانزكان تحت)

رقم))28))بتاريخ)17)فبراير)2020.

 NOAB ELEC الشركة) سجلت 

بانزكان) التجاري  بالسجل  (SARL

فبراير) بتاريخ)17) ( (19885 تحت رقم)

.2020
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 STE NEW MAROC

 TRAVAUX DIVERS
S.A.R.L

تأسيس الشركة
بمور  عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2020،)تم تأسيس الشركة) 29)يناير)

ذات املميزات التالية:

  STE ( (: ( ( االرتماعية) التسمية  (

 NEW MAROC TRAVAUX

. DIVERS sarl

الهدف االرتماعي)):)أشغال البناء)

و أعمال عامة.

26،)رقم) :)عمارة) ( املقر االرتماعي)

103سثيليا))2)بنسركاو أكادير.

 100.000 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم مجزأة إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة الواحدة.

أحمد) السيد  تعين  تم  التسيير:)

أبعقيل) عادل  والسيد  مايدين 

كمسيرين للشركة ملدة))غير محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

أكادير بــتاريخ)13)فبراير)2020،)تحت)

رقم))89574.
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 CABINET COMPTABLE

JCE  

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

  NATURA MAROC
SARL AU

طبقا للعقد املؤرخ في)31)ديسمبر)

تم تأسيس شركة املسؤولية) (،2019

محدودة))بالخصائص التالية):))

 N A T U R A االسم):))

.MAROC SARL AU

 MARCHANT DE (: الهدف)

PRODUITS AGRICOLES/

.IMPORT EXPORT

(: املجموعة) رأسمال 

100.000درهم.))

التسيير))):اعرور بشرى.

 5 بلوك) (20 )رقم) املقر االرتماعي:)

اكدال)2.

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

 285 رقم) تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ)17)فبراير)2020.
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STE MSQ3D
شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد

تأسيس شركة
)فبراير) (18 طبقا للعقد املؤرخ في)

تأسيس شركة) اكادير تم  في  (،2020

واحد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

بالخصائص التالية):

.MSQ3D((:(االسم

خدمات) تقديم  (: الهدف)

تكنولوريا املعلومات.

 10.000 ( (: املجموعة) رأسمال 

درهم.

التسير:)صباح لحبابي.

اكادير) فونتي  ( ( االرتماعي:) املقر 

  .P3(

املدة):))99)سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

2020)تحت) 18)فبراير) ألكادير بتاريخ)
رقم)89621 .
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STE SONALBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

ببيوكرا) املسجل  يناير2020،) (23

بتاريخ)03)فبراير2020)تكونت شركة)

مسماة:) املحدودة  املسؤولية  ذات 

.SONALBA
500.000)درهم،)مقرها) رأسمالها)

بيبي) سيدي  تكاد  طريق  االرتماعي،)

اشتوكة ايت باها.

وبيع) شراء) االرتماعي:) الهدف 

رميع انواع مواد البناء.

شراء)وبيع رميع انواع التجهيزات)

واالليات.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

العقارية،) التجارية،) الصناعية،)

أو) مباشرة  بصفة  املتعلقة  املالية،)

غير مباشرة كلها أو رلها بالعمليات)

أن) شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.

تكاد) طريق  االرتماعي:) املقر  (

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تسجيلها بالسجل التجاري.
)رأسمال الشركة:)500.000)درهم)

درهم) (100 حصة) (5000 إلى) مقسم 

لكل حصة مقسمة كما يلي):

السيد بنعدي محمد).........)2500 

حصة.

 2500 (....... السيد بنعدي حسن)

حصة

السيد) طرف  من  الشركة:) تسير 

بنعدي محمد،)بصفته املسيرالوحيد)

بإمضاء) محدودة  غير  ملدة  لشركة 

البنكية) املعامالت  لجميع  فردي 

واإلدارية))للشركة.

من) تبتدئ  ( االرتماعية:) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
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بمكتبة) تم  القانوني:) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  فبراير2020) (17 بتاريخ)

.280

التقيد))بالسجل التجاري:

باملحكمة) الضبط  بمكتبة  تم 

 17 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

فبراير2020)تحت رقم)19881.                                                         
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STE SHIMOU LOGISTIQUE

SARL AU

اإلشهار القانوني
طرف) من  القرار  بمقت�سى 

 SHIMOU الشريك الوحيد للشركة)

(-LOGISTIQUE-( SARL( -A.U

املنعقد) درهم  (100.000 رأسمالها)

باملقر االرتماعي للشركة))قرر مايلي:

حي) ((52 ا) رقم  (: ( ( الشركة) مقر 

الوفاق بنسركاو اكادير.

 :  100.000 في) حدد  املال  رأ4 

درهم مقسومة إلى))1000)حصة من)

وموزعة) الواحدة  100درهم  ( ( فئة)

كتالي):

سحيمو عثمان))))1000)حصة)

الشركة:) أهداف  من  املوضوع:)

تصدير و االستيراد الخضر والفواكه.

أن) العام  الجمع  قرر  ( التسيير:)

 SHIMOU LOGISTIQUE شركة)

SARL-A.U-))سيسرها السيد سحيمو)

عثمان ملدة غير محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل بالسجل التجاري.

اإليداع القانوني) ( تم) (: ( ( ( ( اإليداع)

بمدينة) التجارية  املحكمة  لدى 

اكادير بتاريخ)18)فبراير)2020،)تحت)

رقم) التجاري  السجل  (89616 ( رقم)

.(2(91
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   STE SAFALU
S.A.R.L   

 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمور  

ذات) شركة  تأسيس  (،2020 فبراير)

املسؤولية املحدودة و مميزاتها كالتالي:

التسمية)):)صفالو ش.م.م))

STE  SAFALU    S.A.R.L

نجارة) ( لوازم) :بيع  الهدف)

األلومنيوم)؛)أعمال نجارة األلومنيوم

بن) رابر  شارع  ( االرتماعي:) املقر 

حي الهدى) (21( رقم) (B بلوك) ( حيان)

أكادير).

الرأسمال:)500.000)درهم مقسم)

درهم) (100 حصة بقيمة) (5.000 إلى)

للحصة الواحدة)،)مقسمة كاالتي):)

السيد السناح العيا�سي).....)1667       

حصة).)))

       1667( (....... السيد لبيض محمد)

حصة.

((..... العزيز) عبد  النجار  السيد 

1666)حصة.

:تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد السيد السناح العيا�سي)

والسيد لبيض محمد.))))))

)السجل التجاري:

باملحكمة)) القانوني  أإليداع  تم 

عدد)8960      تحت  أكادير  التجارية 

بتاريخ)17)فبراير)2020.
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 STE PEPINIERE BAB

 ASSAHRA
                 SARL AU

اعالن قانوني 
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سي 

باكادير)) ( (2019 ديسمبر) (23 ( بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

تحمل الخصائص التالية):

 STE PEPINIERE BAB التسمية:)

. ASSAHRA SARL AU

املقر االرتماعي):)املستودع الكائن)

بامللك املسمى اكي البور بمزارع اخليج)

تيكوين).
رأ4 املال))):)))100.000)درهم.

)املدة)):)99))))))سنة.

املسير:))السيد التهامي مفهوم.

التجارة،) مستنبت،) ( (: النشاط) (

أشغال مختلفة.)))))))))))))))))))))

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة)

التجارية باكادير))في)2)ديسمبر)2020،))

تحت رقم))89561 .
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 STE P F M
  ش.ذ.م.م

 رأسمالهـا : 100.000درهم

  املقر االرتماعي:  شتوكة أيت 

باها،املنطقة املسقية أوخري  

C.M.V. 806 طريق تزنيت أحد 

بلفاع

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تـم  ( (2020 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة لها املميزات التالية:)

التسمية):)P F M)»)ش.ذ.م.م«).)

 100.000 ( (: الرأسمال االرتماعي)

درهم.

املقر االرتماعي):)شتوكة أيت باها،)

 C.M.V. أوخري ) املسقية  املنطقة 

806)طريق تزنيت أحد بلفاع.

الهدف):)االستغالل الفالحي).

بوزومة:)) إليا4  السيد  الشركاء:)

500)حصة،)السيد مراد ربري):))500   

حصة).

من) كل  الشركة  يسير  (: التسيير)

كمسيير) بوزومة  إليا4  ( السيد)

في) كمساعد  ربري  مراد  والسيد 

التسيير ملدة غير محدودة.)

مدة الشركة):)99))))سنة ابتداء)من)

تاريخ تأسيسها األولي.

تبتدئ السنة) (: السنة اإلرماعية)

)اكتوبر و تنتهي) االرتماعية من فاتح)

في)30))شتنبر.

الصافية) األرباح  من  (: األرباح)
تؤخذ)%5)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع على الشركاء.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية إلنزكان)
يوم))13)فبراير2020))تحت رقم)268 .
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
رقم)) تحت  ( إنزكان) ملدينة  التجاري 

19865))بتاريخ)13)فبراير2020.
من أرل االستخالص والبيان)

املسيرين
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NUTRALIM SUD
S.A.R.L 

 شركة محدودة املسؤولية 
 رأسمالها:  100.000 درهم

املقر االرتماعي: شقة رقم 157 
النجاح 2 عمارة 15 طابق االول حي 

سالم اكادير. 
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)2)يناير)
األسا�سي) القانون  وضع  ثم  (،2020
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املميزات التالية):
 NUTRALIM SUD (: االسم)

.S.A.R.L
)هدف الشركة):

استيراد وتصدير املواد الغدائية).
)علف املاشية.

املدة محددة في)99)سنة)
مبلغ) في  محدد  (: الراسمال)
  1000 الى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
الواحدة قد تم اكتتابها للسيد موالي)
يوسف سكراتي)500)حصة و للسيد)

رشيد اكرزي)500)حصة.
تعيين كل من السيد) ( :تم) التسير)
والسيد) سكراتي  يوسف  موالي 
رشيد اكرزي كمسيرين للشركة ملدة)
صالحية) إعطائهما  مع  محدودة  غير 

اإلمضاء)اإلداري و البنكي مزدورا.
لتكوين) (5% -األرباح يتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
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اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

باكادير تحت رقم)) التجاري  املحكمة 

)8930)بتاريخ)22)يناير)2020.
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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  STE SYM CONSEIL
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : عمارة 21 رقم ) 

تكمي حي تدارت اكادير

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير)

تم تأسيس) (،2020 يناير) (31 بتاريخ)

صفاتها))) ( املسؤولية) محدودة  شركة 

كما يلي):)

.STE SYM CONSEIL(:(التسمية

أساسا) الشركة  تهدف  ( الهــدف:)

إلى):

ومكت ) الفني  التصميم 

االستشارات في نظام الكمبيوتر.

وعموما رميع العمليات التجارية)

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة)

األنشطة) وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه) من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االرتماعي.
املقر االرتماعي):)عمارة)21)رقم)) 

تكمي حي تدارت اكادير.

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) ( (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد أو الفسخ املسبق.

الرأسمال):))حدد رأسمال الشركة))

في)100.000)درهم))مقسم))إلى)1000 

حصة.)

ورميض)))))))))))))) ايت  هيشام  السيد 

1000)حصة.

ايت) عيماد  السيد  (: التسيير) ( (

ورميض مسير للشركة و ذلك ملدة)

غير محدودة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية اكادير يوم)17)فبراير)2020 

تحت رقم)89601.
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حسابات ادميم ش.م.م

336)شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف))000)05282

الفاكس)9216)05282

 STE  SOUSS FRIGO

شركة ذات مسؤولية محدودة

 وذات الشريك الوحيد 

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي محرر بتاريخ)

القانون) وضع  ثم  (2020 فبراير) (10

محدودة) شركة  لتأسيس  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية:

 .SOUSS FRIGO(:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  الشكل:)

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 إلى)

في) كلها  هي  و  للواحدة  دراهم  (100

ملكية السيد كورتا حسن.)

مقر الشركة):)الطابق السفلي رقم)

ايت) تمزارت  اقا  شارع  (2 بلوك) (56

املول.

صيانة وإصالح) (: الشركة) نشاط 

بيع املواد واملعدات) التبريد,) معدات 

الزراعية,)استيراد وتصدير.

))التسيير:)عين السيد كورتا حسن)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع:)

الوحيد للمسير السيد كورتا حسن.

السنة املالية):)من)01)يناير))إلى)31 

ديسمبر.)

في الشركة محددة  مدة  ( (:  املدة)

 99)سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)

يوم))1)فبراير)2020،)تحت رقم)276  

ورقم السجل التجاري هو))19875.
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STE VOICE OF AGADIR
Sarl 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 تأسيس شركة
عرفي) عقد  ملقتضيات  طبقا  (

محرر باكادير يوم)28)يناير)2020)تم)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

)ذات املواصفات) مسؤولية محدودة)

التالية):

 VOICE OF شركة) (: التسمية)

مسؤولية) ذات  شركة  (،AGADIR

محدودة.

الشبكات واالتصاالت) (: املوضوع)

 Réseaux ( البيني)) الربط  )مكاملات 

 et( communication( (Appels

 .(Interconnections

املنتجات) وتصدير  استيراد 

الغذائية.

 6 رقم) شقة  (: االرتماعي) املقر 

  (8A(عمارة صالح الطابق الثاني رقم

حي الزيتون تكوين اكادير.

املدة):)تسعة وتسعون)»99«)سنة)

من تاريخ تسجيل الشركة في) ابتداء)

السجل التجاري.

رأسمال الشركة حدد) الرأسمال:)

في مبلغ)100.000))درهم موزعة على)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

كلها مكتتبة عينيا)) للحصة الواحدة،)

ومحررة عند االكتتاب.

 %  5 بنسبة) يحتفظ  (: األرباح) (

من األرباح الصافية لتكوين االدخار)

الفائض،) من  القانوني  االحتياطي 

العام) الجمع  إشارة  رهن  والباقي 

للشركة.

رشيد) بعيز  السيد  عين  التسيير:)

مسيرا))للشركة ملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير) التجارية  املحكمة  ضبط 

عدد) تحت  (2020 فبراير) (12 بتاريخ)

.89553
مقتطف للنشر و البيان
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STE TRANSAPLUS
ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

السجل التجاري):)6563)تارودانت

تاسيس شركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تايمة،) بأوالد  (،2020 فبراير) (25 في)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

مميزاتها) وحيد  بشريك  (  محدودة)

كما يلي):)

 TRANSAPLUS((:(التسمية

نقل املستخدمين للغير،) الهدف:)

نقل) واألسفار  الرحالت  تنظيم 

مختلفة.) إشغال  للغير.) البضائع 

وكيل) وتصدير.) استيراد  التجارة.)

واألدوات) اآلالت  ايجار  مبيعات.)

واملعدات العامة.)الوساطة.

:)شارع عالل بن) املقر االرتماعي)

عبد هللا،)كمال الدين)2،)أوالد تايمة.

 1 0 0 . 0 0 0 : رأسمال الشركة)

درهــم.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

الشريك) يسيير الشركة،) التسيير:)

السيد بوشعي  املهداوي،) الوحيد،)

ملدة غير محدودة.)

رأسمال) وزع  الحصص:) توزيع 

فئة) من  حصة  (1000 على) الشركة 

لفائدة) بكاملها  محررة  100درهم،)

السيد بوشعي  املهداوي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

((،2020 فبراير) (13 بتارودانت بتاريخ)

تحت رقم)86.
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STE TOUTANROU CONST
»SNC « 

تأسيس شركة
 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2020 يناير)

تضامنية التالية):
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 TOUTANROU (: التسمية)

.CONST » SNC«
ساحة املسيرة) ( (: املقر االرتماعي)

الخضراء)حي عين الرحمة،))طانطان.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة من فئة) ( (1000 مقسمة على)

100)دراهم.

الهدف):)رميع أشغال البناء.

كراء)معدات و أدوات البناء.

الدين) محي  زكرياء) (: الشركاء)

بتاريخ) مزداد  مغربي،) الروحي،)

.JF28(30(1982/10/26،)ب.ت.و

مزدادة) مغربية،) الروحي،) صفية 

ب.ت.و) (،1977/08/10 بتاريخ)

.JF25099

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير و تنتهي في)31)درنبر من كل سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف زكرياء)محي الدين الروحي ملدة)

غير محددة.

باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)

االبتدائية بطانطان بتاريخ)18)فبراير)

2020،)تحت رقم)5329.
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STE TIROL JANATE
بمقت�سى))عقد))عرفي))مؤرخ))يوم)

شركة)) إنشاء) تم  (،2020 يناير) (16

ذات الخصائص التالية):

 STE  TIROL JANATE (: التسمية)

  . SARL

املقر):)تجزئة التيسير رقم)32)ايت)

ملول انزكان.

الهدف:))بيع الرخام و مواد البناء

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

مقسمة كاآلتي):))

السيد حمزة حار4:)500)حصة

 500 السعودي:) محمد  السيد 

حصة.

حار4) حمزة  السيد  (: التسيير)

والسيد محمد السعودي.

اإليداع القانوني وضع في املحكمة)

فبراير) (5 يوم) بانزكان  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)230.

السجل التجاري رقم):))19833 .
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS(JURIDIQUE

ET FISCAL

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

6( 08 / 06 22 16 99 8(

TIMA TRANS
شركة مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
يناير) (20 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2020

املسؤولية بالخصائص التالية:)

.TIMA TRANS((:(االسم

وطنيا) البضائع  نقل  الهدف:)

ودوليا))لحساب الغير.)

 200.000 ( ( املجموعة:) رأسمال 

درهم.

)التسيير:)عائشة ربران.

رقم) (535 شارع) االرتماعي:) املقر 

5))تافوكت ايراك بواركان)،)أكادير.

املدة:)99)عام.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 1( بتاريخ) (89589 باكادير تحت رقم)

فبراير)2020.
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مكتـــ  حسابــات اكادير فيسك))ش.)م.م.

بلوك 4 رقم)215))حي اسكا تكوين اكادير

الفاكس):05 57-47-28-28)))الهاتف):)05 

28-28-47-57

TEKOAL
  SARL

رأسمالها 100.000  درهم 

إعالن بتأسيس شركة
وبمور ) (2020/01/01 ( بتاريخ) (

ذات) شركة  تأسست  عرفي  عقد 

اسم)))) تحت  املحدودة  املسؤولية 

TEKOAL«(SARL«

هدفها):))اعمال مختلفة او البناء.

الهناء) حي  (: التجاري) العنوان 

الدراركة) ب  بلوك  مكرر  رقم137)

اكادير.)))))

رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)

إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100  

دراهم،)موزعة كما يلي):

محمد عاللي)250))حصة.

محمد الترحي)250)حصة.

عبد هللا الكبو4)250)حصة.

املختار كوتري)250))حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

محمد عاللي مسير للشركة ملدة غير)

محدودة مع تخويله كامل الصالحيات)

حس  القانون االسا�سي للشركة

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكت ) تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (89329 رقم) تحت  ( باكادير)

.23/01/2020

 TEKOAL«(SARL«(سجلت شركة

باكادير تحت رقم) التجاري  بالسجل 

2225))بتاريخ)2020/01/23.
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(67,(RUE(AL(WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

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

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE ZMG COMPANY   

 SARL
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (

والذي) (20/01/2020 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بموربه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):))))))))))))))))

 STE ZMG COMPANY((((:((االسم

. SARL

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

الرأسمال):)100.000))درهم.

الهدف)))))):)))))-)استغالل مقهى.

98)زنقة الليمون) العنوان):)الرقم)

املدينة الجديدة))اكادير.

))لتبدأ من فاتح) ( ( ( ( السنة املالية:)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

الشركة من) ( تسير) ( (: ( ( ( التسيير)

طرف السيد غالل مصطفى والسيد)

غالل زهير.)

باملحكمة)) القانوني  ( االيداع) ( تم)

 1(/02/2020 في) اكادير  التجارية 

السجل التجاري) (89595 ( تحت رقم)

رقم)39)38.
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STE  YOFADIS

SARL A.U

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد 

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القانون) وضع  تم  (2020 فبراير) (6

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

املميزات) لها  الوحيد  الشريك  ذات 

التالية):)

 STE  YOFADIS(:(االسم

وتوزيع) بيع  (: الشركة) هدف 

العقاقير واألرهزة الكهربائية.

مقر الشركة):))زنقة النيل رقم)20 

أغرا4 بواركان أكادير.

))املدة)):)محدودة في)99)سنة)

  10.000 (: في) محدد  الرأسمـال 

100)حصة من فئة) درهم مقسم إلى)

100)درهم للحصة الواحدة).

 10.000 ( ( السيد بوسعيد خالد)

درهم أي)100)حصة ارتماعية.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

بوسعيد خالد كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محددة.

لتكوين) (5% تم اقتطاع) (: األرباح)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2020 فبراير) (1( بتاريخ) ألكادير 
تجاري) بسجل  ( (8958( رقم) تحت 

رقم63)2). 
الخالصة اإلشهار
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YASSIM OPTIC
رأسمالها 100.000 درهم

بلوك M3 املجموعة 8 رقم 59 

مشروع الوفاق بنسركاو اكادير

تـــأسـيــس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير)

تم تأسيس) (،2020 يناير) (16 بتاريخ)

صفاتها))) ( املسؤولية) محدودة  شركة 

كما يلي):)

       .YASSIM OPTIC(:(التسمية

تهدف الشركة أساسا) ( (: الهــدف)

إلى):

نظاراتي وبيع منتجات البصريات.

وعموما رميع العمليات التجارية)

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة)

األنشطة) وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه) من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االرتماعي.

 M3 بلوك) (: االرتماعي) املقر 
59)مشروع الوفاق) 8)رقم) املجموعة)

بنسركاو اكادير.)

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) ( (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد أو الفسخ املسبق.

الرأسمال):))حدد رأسمال الشركة))

في)100.000)درهم))مقسم))إلى)1000 

حصة)

 1000 (: نطيق) عائشة  السيدة 

حصة.

نطيق) عائشة  السيدة  (: التسيير)

غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيرة 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12/02/2020 ( االبتدائية اكادير يوم)

تحت رقم)89551.
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AMLAK SERVICES
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)6)يناير)

2020,)تم تأسيس شركة باملواصفات)

التالية):

   .AMLAK SERVICES(:(التسمية

601)تجزئة) :)رقم) املقر االرتماعي)

بئر انزران))طانطان.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد))

النظافة) (: االرتماعي) الهدف 

وأشغال مختلفة.

املدة):)تسعة وتسعون سنة.

درهم) (100.000 (: املال) الرأ4 

ارتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

من فئة)100)درهم للواحدة))مملوكة)

كاملة من طر ف السيد شوكي محمد.

التسيير):)السيد شوكي محمد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  (1 ( بطانطان تحت رقم) ( االبتدائية)

والتقييد بالسجل التجاري تحت رقم):)

5307)بتاريخ))02/05/ 2020.
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Sté BLAST’NA
 SARL

محرر) عرفي  عقد  بمور   (- (1

تأسيس) تم  (0(/02/2020 بتاريخ)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد املميزات التالية):

    BLAST’NA ( شركة) (: التسمية)

ش.م.م ذات شريك وحيد

الهدف):)مقهى))قاعة شاي.

اسالن) اقامة  (: االرتماعي) املقر 

املجموعة السكنية)16)الحي املحمدي)

اكادير).)

املدة):)))99)سنة.

 100.000 (: رأ4 املال االرتماعي)

1000حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)أحمد باستا.

السنة االرتماعية)):)تبتدئ السنة)

االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

تحت) بأكادير  التجارية  املحكمة 
التجاري) والسجل  (89599 رقم)

رقم42471)بتاريخ)17/02/2020)م.
من ارل النسخة والبيان
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CONVIU
أكتوبر) (19 بتاريخ) عقد  بمور  

2019)قرر الباز هشام تأسيس شركة)

CONVIU)شركة محدودة املسؤولية)

من) يتكون  درهم  (90.000 رأسمالها)

الباز) لفائدة  (% (100 حصة) (900

هشام.

التكوين) هو  التجاري  نشاطها 

مقر) الباز هشام.) (: مسيرها) املستمر.)

الطابق الرابع) (16 رقم) (: الشركة ب)

عمارة)1896)ب املسيرة اكادير.

الشركة) ملف  إيداع  تم  لقد 

بتاريخ باكادير  التجارية   باملحكمة 

11)فبراير)2020)تحت رقم)875.
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 SOCIETE BEAUTIFUL

MASSAGE
SARL

شركـة ذات املسؤولية املحدودة

 15 طبقا للعقد العرفي املؤرخ في)

أكتوبر)2019)تأسيس شركة محدودة)

املسؤولية بالخصائص التالية):

 SOCIETE BEAUTIFUL (: االسم)

.MASSAGE SARL

الغير  للتدليك  مركز   : الهدف 

الريا�سي - التجميل.

رأسمال الشركة : 20.000 درهم

التسيير : العسريفي سعاد.

بيهي  ايت  دوار   : االرتماعي  املقر 

تاغزوت اكادير.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 
الشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بتاريخ (89189 رقم) تحت   ألكادير 

10)يناير)2020.
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ل)اب ترافو 
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
تم وضع القانون األسا�سي لشركة)
محدودة املسؤولية بعقد عرفي مؤرخ)
خصائصها) (2019 نوفمبر) (30 بتاريخ)

كالتالي):
التسمية):)ل2اب ترافو.

عبد) ادامجوض  (: الشركاء)
الرحمان وامهايدي ليلى.

اعمال متنوعة) (: اهداف الشركة)
واعمال البناء.

الطابق) (8 رقم) (: االرتماعي) املقر 
الكبير.) املسجد  فرع  (16 فم) الرابع 

داخلة.)اكادير.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.
عبد) ادامجوض  (: التسيير)

الرحمان وامهايدي ليلى.
السنة االرتماعي):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
املدة):)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية باكادير في)
13)ديسمبر)2019)تحت رقم)88925.
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 CABINET IDEHLI D›EXPERTISE ET DE
CONSEIL

شارع موالي اسماعيل عمارة دار ايليغ الطابق)
الثالث رقم))31)حي النهضة)-)اكادير

MEEDY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2020 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مميزاتها كالتالي):
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 MEEDY MAROC (: التسمية)

ش.م.م

وشراء) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

قطع غيار اآلالت الفالحية والصناعية)

و قطع غيار السيارات)؛

نيكوص)؛

خدمات الشحن لآلالت الفالحية،)

واألشغال العمومية)؛

أشغال متعددة.

املقر االرتماعي):)بلوك)9،)رقم)74،)

الحي الصناعي اكادير.

99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: (: املدة)

تأسيسها.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

ويتكون من)1000)حصة من فئة)100 

درهم))مدفوعة بكاملها من طرف):

 500 (: السيد عبد هللا الحسيني)

حصة أي)50.000)درهم)؛

السيد محمد عسري):)500)حصة)

أي)50.000)درهم.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد محمد عسري ملدة غير)

محدودة.

:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)

املزدوج للسيدين محمد عسري وعبد)

هللا الحسيني.

السنة الحسابية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

اإليداع):)تم إيداع امللف القانوني)

للشركة لدى كتابة الضبط باملحكمة)

فبراير) (12 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2020)تحت رقم)8)895.

التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

فبراير) (12 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2020)تحت رقم)25)2).
للخالصة والبيان

الحسين اد حلي
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سو تو بو نيكوص
شركة ذات مسؤولية محدودة 

يناير) (9 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة) تأسيس شركة  تم  ( (2020

املسؤولية بالخصائص التالية):

اإلسم):)سو تو بو نيكوص.

الهدف):)إتجار وطني ودولي.

 100.000 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.

:)سعيد بوزري الحامل) املسيرون)

(: رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JB53590)والقاطن بحي الزناكي اورير)

أكادير.

بيك�سي) دوار  (: االرتماعي) املقر 

تمراغت أورير أكادير.

الحامل) بوسكسو  الرحيم  عبد 

(: رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بيك�سي) بحي  والقاطن  (JB3822(9

تمراغت أكادير.

بيك�سي) دوار  (: االرتماعي) املقر 

تمراغت أورير أكادير.

املدة)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 31 بتاريخ) ((2309 بأكادير تحت رقم)

يناير)2020.
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العشران لالشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة 

)1)أكتوبر) طبقا للعقد املؤرخ في)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (2019

املسؤولية بالخصائص التالية):

االسم):)العشران لالشغال.

الهدف):)أشغال البناء.

 100.000 (: املجموع) رأسمال 

درهم.

.SAID JEDDOR(:(التسيير

 AV NOUR (: االرتماعي) املقر 

Q.LABDOUAA TEMSIA

املدة):)99.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ (198(1 رقم) تحت   بأكادير 

10)فبراير)2020.
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 Top(compta

شركة يااام لوجيستيك 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 500.000 درهم 

املقر االرتماعي : مقيمة لدى/ شقة 

118 اقامة الذه  شارع غاندي حي 

الداخلة اكادير  

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

07/01/2020)املسجل باكادير بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،28/01/2020

باملواصفات التالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

يامام) شركة  (: التسمية)

لوريستيك.

الغرض االرتماعي)):

التخزين البارد.

التجمد.

املعالجة.

نقل البضائع.

لدى/) مقيمة  (: االرتماعي) املقر 

شقة)118)اقامة الذه  شارع غاندي)

حي الداخلة اكادير.

املدة)):)99))سنة.

رأسمال الشركة):)500.000))درهم)

مقسمة))إلى)5000))حصة ارتماعية)

من فئة)100)درهم للواحدة.

السنة املالية):)من)01))يناير إلى)31  

درنبر من كل سنة.)

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد ابن بال محمد.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 89(99 رقم) تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ)07/02/2020.
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شركة اوكتراف
ش.م.م.

رقم 70 حي الدخلة الطابق الثاني 

الشقة رقم 10 شارع غاندي اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القانون) إحداث  تم  (03/02/2020

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

االسم):)شركة اوكتراف))ش.م.م.

أو) متنوعة  أعمال  (: املوضوع)

أشغال البناء.

حي) (70 رقم) (: الشركة) مقر 

رقم)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الشقة  الثاني  الطابق  الدخلة 

10)شارع غاندي اكادير.

مدة الشركة):))))99)سنة ابتدءا من)

يوم تأسيسها.

الف) مائة  في  حدد  (: رأسمالها) (

درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

درهم و موزعة) (100 كل واحدة منها)

على الطريقة التالية):

 1000 (: حميدو) العربي  السيد 

حصة.

)تسيير وإدارة الشركة):)عين السيد)

العربي حميدو))مسيرا وحيدا للشركة)

ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل) (89568/2020 ( رقم) تحت 

التجاري)5))2).
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شركة هانيك طرافو
ش.م.م 

برأسمال ارتماعي قدره 100.000 

درهم

دوار درايد سيدي بيبي بيوكرى 

اشتوكة ايت باها

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تمت صياغة القانون) (18/02/2020

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
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الغرض االرتماعي):)

))-)مقاول في أشغال البناء.)

-)دراسة وأشغال مختلفة.

))التسمية):))شركة هانيك طرافو))

ش.م.م.

درايد) دوار  (: االرتماعي) املقر  (

سيدي بيبي بيوكرى اشتوكة ايت باها

)املدة):)حددت في)99)سنة.

(: الرأسمال والحصص االرتماعية)

درهم) (100.000 في) الرأسمال  حدد 

ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

موزعة) درهم للواحدة،) (100 بقيمة)

كاألتي):)

الغراب الحسين):)))33)حصة.

حنين محمد):)333)حصة.

الغراب خالد):)333حصة.)))

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

وذلك ملدة) ( السيد الغراب الحسين)

غير محدودة حيث يعود إليه التوقيع)

االرتماعي.)أما التوقيع البنكي فيعود)

إلى كل من السيدين الغراب الحسين)

و حنين محمد).

 37 توزع حس  الفصل) األرباح:)

من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

(: بانزكان تحت عدد رقم) االبتدائية 

293/2020.بتاريخ)18/02/2020.
مقتطف قصد اإلشهار)
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شركة فجيرا ترونس أنتير
ش.م.م

تأسيس
املؤرخ) العرفي  العقد  بمور  

تم) (2019 ديسمبر) (2 يوم) بأكادير 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة وباملواصفات التالية):

ترونس) فجيرا  شركة  (: التسمية)

أنتير ش.م.م.
 10 رقم) (1 زنقة) (21 بلوك) ( (: املقر)

الفرح بنسركاو أكادير.

والدولي) الوطني  النقل  (: الهدف)

للبضائع.

 100.000 (: الشركة) مال  رأ4 

درهم))مكون من)1000)سهم ب)100 

درهم للسهم الواحد.

تم تعيين السيد عمر) ( (: ( التسيير)

غير) ملدة  شريك  كمسير  البوحيدي 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2020 فبراير) (10 ( بأكادير يوم)

نفس) في  والتسجيل  (8950( رقم)

رقم) تحت  التجاري  بالسجل  اليوم 

.42375
مقتطف من أرل اإلشهار
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شركة اكروروسطيمار

ش.م.م بشريك وحيد

رأسمال ارتماعي 100.000 درهم

عمارة لفصال شارع الحسن الثاني 

لشالي بيوكرى

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

صياغة) تمت  (13/02/2020 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة   املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):)

الغرض االرتماعي):)

االستيراد و التصدير.)

الفالحية،) املنتجات  تصدير 

الخضر والحوامض.

))التسمية):))شركة اكروروسطيمار))

ش.م.م بشريك وحيد.

لفصال) عمارة  االرتماعي:) املقر  (

شارع الحسن الثاني لشالي بيوكرى.

املدة):)حددت في)99)سنة.

(: االرتماعية) والحصص  الرأسمال 

درهم) (100.000 في) الرأسمال  حدد 

ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

موزعة) (، درهم للواحدة) (100 بقيمة)

كاألتي):)

انجيل)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ميكيل  رودريكيز  كوريا 

1000)حصة.)

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير) (
طرف السيد كوريا رودريكيز ميكيل)
انجيل وذلك ملدة غير محدودة حيث)
يعود إليه كل من التوقيعين البنكي)

واالرتماعي.
 16 توزع حس  الفصل) (: األرباح)

من القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
(: تحت عدد رقم) ( االبتدائية بانزكان)

270/2020))بتاريخ)13/02/2020.
مقتطف قصد اإلشهار)
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SOCIETE TAOUIL FRERES
رأسمالها  100.000 درهم

املقر االرتماعي : بلوك 105 رقم 122 
حي الشرف - أكادير

التصفيـة النهائية للشركـة
للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
 26/12/2019 العام غير العادي يوم)
 TAOUIL FRERES(((قرر شركاء)شركة

ما يلي):
التصفيـة النهائية للشركـة بمقرها)
حي) (122 رقم) (105 بلوك) الرئي�سي 
السيد) وتعيين  أكادير،) الشرف 
الطويل) والسيد  التيجاني  الطويل 
إرراءات) بجميع  للقيام  ( بورمعة)

التصفية.
 2)-)تـم اإليـداع الـقـانوني باملحكمة)
التجارية بأكادير تحـت)))))رقم)89598 

بتاريخ)17/02/2020.   
االقتطاف والبيان

))))احمد زهور
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SKYRIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك الوحيد
رأسمالها 0.000) درهم

الكائن مقرها بلوك د رقم 6)3 حي 
الهدى اكادير

السجل التجاري رقم 29533
الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي  العام 

30يناير2020,)قرر الشركاء)ما يلي):

املوافقة على الحسابات الختامية)
بإقفال) املتعلقين  امليزانية  وعلى 

تصفية الشركة.
إبرام ذمة مصفي الشركة السيدة)

ضيف وليد.
لتصفية) النهائي  اإلقفال  معاينة 

الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ)02/2020/)1 

تحت رقم)89583.
352 P

املركز الجهــوي للخدمــات
الهاتف:)10.)05.28.60.2

FIKRAKO 
ش.م.م

التصفية والحل النهائي
))بناء)على الجمع العام االستثنائي)
املنعقد بتاريخ)07/02/2020)تقرر ما)

يلي):)
للشركة) النهائي  والحل  التصفية 
والتي يورد مقرها ب بلوك د رقم)2) 

شاطئ اكلو تيزنيت).
باملقر) التصفية  مكان  تحديد 

االرتماعي املذكور أعاله.))))
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (18/02/2020 بتاريخ) بتيزنيت 

رقم)76/2020.
353 P

STE ARAUCARIA MARBRE
SARL

حل الشركة - اعتماد التصفية 
الودية - تعيين مصف

بتاريخ) مداوالتها  إثر  على  (: أوال)
الجمعية) قررت  (31/12/2019
لشركة)))))))))))))))))))))))))))))) العادية  غير  العامة 
 »ARAUCARIA( MARBRE«( SARL
محدودة) ( مسؤولية) ذات  شركة 
املورود) درهم  (100.000 برأسمال)
شارع) (3( رقم) ب  االرتماعي  مقرها 
املسيرة) الحودايكي  عبدالرحمان 
التجاري) بالسجل  مسجلة  ( أكادير.)
لدى املحكمة التجارية بأكادير تحت)

رقم)12203)ما يلي):)
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حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء)

من))31/12/2019)،)وضع الشركة في)

طور التصفية الودية.

محمد) موسعيد  السيد  تعيين 

الحبي  كمصفي للشركة.

تم إنجاز اإليداع القانوني) (: ثانيا)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) (89(53 رقم) تحت  بأكادير 

.05/02/2020

354 P

ARGA WAM MAROC
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر) (16 في) املؤرخ  االستثناء)

2019،)قرر الجمع العام غير العادي)

 ARGA WAM MAROC للشركة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

(: مقرها) درهم  (100.000 الرأسمال)

دوار تماللت اوالد داحو عمالة انزكان)

ايت ملول.)حيت تقرر ما يلي):

التصفية النهائية للشركة.

بمكتبة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

بتاريخ)))فبراير)2020)تحت رقم))21.

355 P

TARIDLA
شركة ذات مسؤولية محدودة.

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار اڭلي 

سوق تنين اڭيدي تلوين تارودانت 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

3829

تفويت حصص
تعيين مسير رديد للشركة
تحيين ا لنظام األسا�سي

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

فنقال) الحسين  السيد  تفويت 

500)حصة ارتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة السيد عبد هللا كدي)

بتاريخ)03)من يناير)2020.

كدي) هللا  عبد  السيد  تعيين 

كمسيران رديدان)) ( وإبراهيم فنقال)

للشركة تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)28)يناير)

2019)تحت رقم47 .
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 SERSIC
شركة مجهولة اإلسم
رأسمالها : 300.000

املقر اإلرتماعي: أكادير، وارهة 

البحر
بيع األسهم و الحساب الجاري

التبرع باألسهم
تعيين مجلس إدارة رديد

تعيين مدقق حسابات قانوني
تحيين القانون األسا�سي

بمور  محضر الجمع اإلستثنائي)

ملساهمي))) (2019 يونيو) (2( بتاريخ)

برأسمال قدره) (»SERSIC SA«(شركة

300.000)درهم،)قرروا وصادقوا على)

ما يلي):
الجاري) والحساب  األسهم  نقل 

من قبل السيد آالن))سيك�سي دحان))

لصالح) كوهين  ميريام  والسيدة 

املساهمين الجدد.

)سهم من السيدة) (596 التبرع ب)

السيد) ابنها  لصالح  كوهين  مريم 

مايكل سيكسو.

الدين أوزيدي) تعيين السيد نور 

قانونيا) مدققا  ( قانوني)) )محاس  

للشركة.

الجمع) محضر  وبمور  

 2( اإلستثنائي ملجلس اإلدارة بتاريخ)

في) املساهمون  قرر  (،2019 يونيو)

شركة))»SERSIC SA«)برأسمال قدره)

300.000)درهم ما يلي):

ملدة) رديد  إدارة  مجلس  تعيين 

عامين.

منح التوقيع االرتماعي واملصرفي)

بن) رشيدة  للسيدة  منفصل  بشكل 

ملدة) سيكسو  مايكل  والسيد  عال 

واليتهما.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة التجارية ألكادير تحت رقم)

89582)بتاريخ)))1)فبراير)2020.
من أرل اإلستخالص والبيان):

رئيس مجلس اإلدارة
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SOURCE DE MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 10.000 درهم

بلوك 11، رقم 11 حي بيرأنزران 

تيكوين -أكادير- 

تفويت الحصص
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمور  

2)يوليو)2019)بأكادير تم التوقيع على)

عقد تفويت الحصص كل من):

بشير) رمضان  األسطى  السيد 

أنس) األسطى  السيد  إلى  حصة  (79

رمضان.

رمضان) محمد  األسطى  السيد 

أنس) األسطى  السيد  إلى  حصة  (11

رمضان.

أنس) األسطى  السيد  تعيين  تم 

رمضان مسيرا ملدة غير محدودة.

من) (7 و) (6 (،1 رقم) املواد  تغيير 

القانون األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب اكادير يوم)3)فبراير)2020 

تحت رقم)30)89.
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STE INOVWAYS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000.00 درهم 

تغيير ))))))))))))))))))))
املنعقد) العام  للجمع  وفقا  ((1(

بتاريخ)28)نوفمبر)2019))قرر املساهم)

الوحيد لشركة اينوفوايس ما يلي):

)))العناصر املضافة أو املحذوفة:

ببيع) حصال  حميد  السيد  -قام 

السيد) صالح  هل  أسهم  %من  (50

الحسين اتركي.

التقسيم كالتالي):
حصال500   حميد  السيد 
واحد) لكل  درهم  سهم100.00)

50000.00درهم.
))السيد الحسين اتركي)500))سهم)
واحد) لكل  درهم  (100.00 بقيمة)

50000.00درهم.
يعلن) حصال  حميد  السيد  (- (

استقالته من مهمة التسيير.
-تم تعيين السيد ابراهيم اعشاري)

مسيرا للشركة لفترة غيرمحدودة.
التوقيع االرتماعي على الوثائق) (-
املفعول) ساري  واملصرفية  اإلدارية 

من قبل السيد ابراهيم اعشاري.
-)تحد يث القوانين.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  ((2  (
بأكادير) ( الضبط باملحكمة التجارية)
تحت رقم))))) ( ( فبراير2020) (11 بتاريخ)

    .895((
359 P

STE MAXIMUS INGENIERIE 
الهندسة املدنية و 

الطبوغرافيةالتقنية مكت  
الدراسات

تعديل شركة محدودة املسؤولية
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
22/01/2020.)تم تعديل الخصائص)

التالية)
املوافقات على عمليات نقل) (- (1
ويصرح) االرتماع  يقبل  األسهم:)
 700 بنقل) (NBAB AICHA للسيدة)
مائة) قدرها  اسمية  بقيمة  أسهم 
بالل.-2الزيادة) الربان  للسيد  درهم 
زيادة) الشركاء) يقرر  املال:) رأ4  في 
حتى) درهم،) (100000.00 رأ4 املال)
درهم) (764000.00 إلى) املبلغ  يصل 
سهم) (66(0 إنشاء) طريق  عن  (،
درهم) (664،000.00 بقيمة) رديد 
السيد) الشركاء) قبل  من  مشترك  (،
الربان بالل والسيدة نباب عائشة.-3 
تعيين املسير:)استقالة السيدة نباب)
عائشة من منصبها كمسيرة وتعيين)
املقر) حسن.-4نقل  برسيس  السيد 
نقل املقر االرتماعي إلى) (: االرتماعي)
 27 عمارة) (9(8 التالي زنقة) العنوان 
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الطابق الثاني شقة رقم)3)حي السالم)

أكادير.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

باكادير تحت رقم)9)382.

360 P

  FIRST ECOLO CLEAN شركة

ش.م.م
رأسمالها :100.000,00 درهم

املقر االرتماعي: رقم 32 زنقة 320 

حي رياض السالم أكادير

تفويت حصص ارتماعية
 وتعيين مسير رديد

العام) الجمع  محضر  بمور  

 13 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

فبراير2020)واملسجل بأكادير يوم))1 

 FIRST(فبراير2020)قرر شركاء)شركة

ECOLO CLEAN)ش.م.م ما يلي:

-1تفويت500حصة ارتماعيةمن)

درهم للحصة الواحدة) (100.00 فئة)

التي في ملك السيد مقريش إسماعيل)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

السيدة) لفائدة  (,J  497531 رقم)

لبطاقة) الحاملة  سومية,) إحيحي 

.JB(9(0(التعريف الوطنية رقم

مقريش) السيد  -2إستقالة 

سومية) إحيحي  والسيدة  إسماعيل 

للشركة) كمسيرين  منصبهما  من 

سومية) إحيحي  السيدة  وتعيين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم)JB(9(0)مسيرة رديدة ملدة غير)

محدودة.

7-)و19)من)  6 -3تـعديل الفصول)

القانون األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  فبراير2020) (17 يوم)

.89602
بمثابة مقتطف وبيان
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.(6.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE  GOLDEN SPA
 3 بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

يناير2020،)تم إقرار ما يلي:

السيدة) حصة من  (100 -تفويت)

عواطف علمي بدوي إلى السيد حمزة)

الجديدي.

-تغيير املقر االرتماعي للشركة من)

املحل الكائن بحي سيدي سعيد بلوك)

الدراركة اكادير الى املحل) (191 أ رقم)

متارر القصبة الحي) (6 الكائن برقم)

السياحي اكادير.

-استقالة السيدة عواطف علمي)

بدوي من تسيير الشركة.

للسيد حمزة) والتوقيع  التسيير  (-

الجديدي.

باملحكمة) تم  القانوني  -اإليداع 

 1( بتاريخ) بأكادير  ( التجارية)

فبراير2020))تحت رقم89593.      
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 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT

 TEL: 05.28.60.2(.10

H N YASSINE NEGOCE
العام) الجمع  محضر  على  بناء)

 10 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 H N(((فبراير2020)قرر شركاء)شركة

YASSINE NEGOCEذات املسؤولية)

املحدودة ما يلي):

-)نقل)500)حصة من طرف حسن)

حيماد))إلى عالي لبكم.

)))))-)نقل)250)حصة من طرف عبد)

هللا اإلدري�سي))إلى عالي لبكم.

)))))-)نقل)250)حصة من طرف عبد)

العزيز اد الطال ))إلى عالي لبكم.

كمسير) ( استقالة حسن حيماد) (-
للشركة

-)تعيين السيد عالي لبكم كمسير)
للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 (: بتاريخ) بتيزنت  االبتدائية 
فبراير2020)تحت رقم):)75/2020.    
363 P

STE  UCIO SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد
رأسمالها : 50.000.00 درهم 

تغيير ))
املنعقد) العام  للجمع  وفقا  ((1(
قرر املساهم) فبراير2020) (11 بتاريخ)

الوحيد لشركة اسيو شوب ما يلي:
)))العناصر املضافة أو املحذوفة):

-تم تعيين السيد رشيد ادوعمار)
مسيرا للشركة لفترة غير محدودة.

التوقيع االرتماعي على الوثائق) (-
املفعول) ساري  واملصرفية  اإلدارية 

من قبل السيد رشيد ادوعمار.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم  ((2  (
بأكادير) ( الضبط باملحكمة التجارية)
تحت رقم))))) ( ( فبراير2020) (1( بتاريخ)

.89592
364 P

 GRAND POIDS شركة
LOURD MAROC

زنقة رقم 112 الحي الصناعي 1 
ايت ملول انزكان

تغيير
العادي) غير  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم)17)يناير)2019)تم اتخاذ)
القرار بشان التغييرات التالية):))))))))))

-1إضافة اختصار التسمية.
 GRAND POIDS شركة:)
اختصارها:) (LOURD MAROC

.G.P.L.M
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) فبراير2020) (6 يوم) االبتدائية 

رقم)233.
365 P

  Société ONRI TRANS
S.A.R.L

Au(capital(de  : 500.000,00 DH
 SIEGE(SOCIALE :  RDC(HAY

 ADMNINE(C53 AIT  MELLOUL
الزيادة في رأسمال الشركة وتحيين 

القانون األسا�سي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي بين الشركاء))
االتفاق) تم  فبراير2020) (10 بتاريخ)

على مايلي):
الشركة) رأسمال  في  الزيادة  (
درهم) (50.000.00 بمبلغ)
درهم) (500.000.00 من) ونقله 
طريق) عن  درهم  إلى1.000.000.00)
الشخ�سي) الحساب  طريق  عن 

للشركاء)).
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية)
بمدينة أكادير تحث رقم)))279))بتاريخ))

)1)فبراير2020.
من أرل النسخة والبيان)

عـن الـمسـيـر

366 P

 CHEMS’Y  MARKET
ش.ذ.م.م

 رأسمالها   :  100.000,00درهم .
    املقر االرتماعي  : أكادير، شارع بئر 
أنزران محل رقم 1 و2 عمارة إفران 

مجمع 33 أمسرنات
الزيادة في الرأسمال اإلرتماعي

النقص من الرأسمال اإلرتماعي 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 25 بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 
 CHEMS’Y لشركة) ( (2019 ديسمبر)
مسؤولية) ذات  شركة  ( ( (MARKET
  100.000,00 رأسمالها) ( محدودة)
درهم،))مقرها))))))اإلرتماعي)))بأكادير،)
و2  (1 رقم) محل  أنزران  بئر  شارع 
أمسرنات) (33 مجمع) إفران  عمارة 
الرأسمال) في  الزيادة  الشركاء) قرر 
إلى)) (100.000,00 ( من) اإلرتماعي 
درهم و دلك بإحداث)) (958.000,00
 100 )حصة رديدة من فئة) (8.580

درهم للحصة موزعة كالتالي:
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حصة) ((.290 نيني) رشيد  السيد 

والسيد عماد نيني)290.))حصة.

كما))تم تعديل البندين))6)و7))من)

القانون األسا�سي للشركة.وبمقت�سى)

اإلستثنائي) العام  الجمع  محضر 

  2019 ديسمبر) (25 بتاريخ) املنعقد 

   CHEMS’Y MARKET لشركة)

محدودة«)) مسؤولية  ذات  شركة 

درهم)) ( (958.000,00 رأسمالها مالها)

الراسمال) من  النقص  الشركاء) قرر 

 100.000,00 اإلرتماعي للشركة إلى)

حصة)) ( (8.580 بحذف) ودلك  درهم 

100)درهم للحصة) ارتماعية بقيمة)

الخسائر) إمتصاص  أرل  ودلك من 

 31 غاية) إلى  بالشركة  املتراكمة 

ديسمبر))2018.

كما))تم تعديل البندين))6)و7))من)

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ألكادير)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

)يناير) (09 )بتاريخ) ( تحت رقم)89170)

.2020
من أرل اإلستخالص والبيان

))التسيير

367 P

MAROCAINE MINIERE
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 MAROCAINE: الشركة) تسمية 

 MINIERE

للشركة) القانوني  الشكل 

شركةدات مسؤولية محدودة)

من:شقة) الشركة  مقر  تحويل 

رقم د29)طابق)3)بوركان)3)اكادير الى)

املقر الجديد للشركة:عمارة تيفاوين)

الطابق التاني بلوك و2)مكت  رقم)3 

اكادير).)

كما انه تم تعديل البند رقم))من)

القانون األسا�سي).

تاريخ القرار:30)ديسمبر2019.

رقم التقييد في السجل التجاري:)

.28307

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير)) بتاريخ12) بأكادير  التجارية 

2020تحت رقم))8956.
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  HLBC
ش.ذ.م.م

رأسمالهـا  :    100.000,00درهم

املقر االرتماعي : أكادير، شقة  286 

عمارة 22  أمال 2 

تغيير  املقر اإلرتماعي
تحيين القانون األسا�سي 

الشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 

   2020 فبراير) (21 ( بتاريخ) الوحيد 

لشركة))HLBC)شركة ذات مسؤولية)

 100.000,00 رأسمالها) (، محدودة)

بأكادير،)) اإلرتماعي  مقرها  (، درهم)

،)قرر) (2 أمال) ( (22 286)عمارة) ( شقة)

الشريك الوحيد تغيير املقر اإلرتماعي)

العنوان) إلى  بنقله  ودلك  للشركة 

زنقة) بوركان  إيراك  أكادير،) التالي:)

)50)رقم)12)،)كما تم تعديل البند)) 

من القانون األسا�سي للشركة وتحيين)

القانون األسا�سي.)

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)89591))))))بتاريخ))1)فبراير)

. 2020
من أرل اإلستخالص والبيان)

)املسير
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QAQUA PUMPING SYSTEM
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثناء)املؤرخ في03)ديسمبر)2019،)

قرر الجمع العام غير العادي للشركة)

AQUA PUMPING SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

100.000.00)درهم مقرها) الرأسمال)

ادميم) طريق  (793 ب) تجزئة  عند 

املنطقة الصناعية ايت ملول حيت)

تقرر مايلي:

للشركة) االرتماعي  املقر  تحويل 
 BOULVERAD BA HMAD 152(:الى
 QUARTIER BELVEDERE 20000

.CASABLANCA
استقالة السيدة مسعودي امينة)

كمسيرة لشركة وإبراء)ذمتها.
عبد) مسعودي  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الرحمان 
محدودة مع أهليته لتسيير املعامالت)

البنكية للشركة.
امينة) مسعودي  السيدة  تعيين 

كمديرة للشركة.
القانون) و11من  (( البند) تغيير 

األسا�سي للشركة.
بمكتبة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

بتاريخ)10)يناير)2020)تحت رقم)52.
370 P

MADI PUB شركة
شارع بير انزران تجزئة )0 رقم 01 

حي امسرنات اكادير
العادي) غير  العام  الجمع  خالل 
تم) (2020 فبراير) (20 يوم) املنعقد 
اتخاذ القرار بشان التغييرات التالية:)
على) للشركة  ملحق  تأسيس  (- (1

العنوان اآلتي):
رقم)36)شارع مو�سى بن نسير زاوية)

زنقة طهران الحي الصناعي))اكادير).
السيد) تعيين  تم  ( ( (: -التسيير)
ما�سي الحسن مسير للملحق و ذلك)

ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) باكادير  التجارية 

فبراير2020))تحت رقم)89628.
371 P

شركة املزايا نيكوص
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

رقم 57 تجزئة  السالم  قرب البرنامج  
االرتماعي-تزنيت 

رأسمالها : 250.000,00 درهم
 11 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
اساكتي) ( السيد) قرر  (،2020 فبراير)
لشركة) الوحيد  الشريك  هللا  عبد 
محدودة) شركة  نيكوص  املزايا 

الوحيد) الشريك  ( ذات) املسؤولية 

مايلــي):
التجاري) السجل  من  التشطي  

على فرع شركة املزايا نيكوص ش.م.م)

ذات))الشريك الوحيد))املسجل لدى)

تحت) (، بأكادير) التجارية  محكمة 

عنوانه) ( واملتوارد) (361(5 ( الرقم)

بمركز التسوق)H299)،)املتجر رقم)7 

و8)حي الهدى))اكادير).)))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) بتزنيت  االبتدائية 

2020))تحت رقم)68/2020.
لالستخالص والبيان

املسير
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 Ste  ETABLISSEMENT LE

  SAVOIR ACADEMY PRIVE
Sarl Au 

1–)بـمور  محضر قرار الشريك)

أغسطس2019  (31 بـتـاريـخ) الوحيد 

تم االتفاق على ما يلي):))))))

املالية) السنة  إغالق  تاريخ  تغيير 

للشركة إلى)31)أغسطس ليصبح:)من)

9)يناير الى)31)أغسطس.)
القانون) من  (1( الفصل) تعديل 

االسا�سي.

القانوني) اإليداع  تم  وقد  (2-

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

  263 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

وذلك بتاريخ)12)ديسمبر2020.
من ارل النسخة والبيان
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 شركة كولدن سبا
STE GOLDEN SPA

محل رقم 6 متارر القصبة الحي 

السياحي اكادير

عقد التسيير الحر
املؤرخ) العرفي  للعقد  تبعا 

2019 أبريل) (12 في)  باكادير 

 OR2020/6((و املسجل تحت رقم

 7 في) (RE2020000068512067

يناير)2020)تقرر ما يلي):



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3668

مغربي) الصديق  احمد  السيد 

الوطنية) للبطاقة  حامل  الجنسية 

زنقة) (74 الساكن برقم) رقم ج8588)

الفرابي حي الداخلة اكادير.)

منح التسيير الحر لألصل التجاري)

فاتح) من  ابتداء) سنوات  (3 ملدة)

31)ماي2022  وتنتهي في) يونيو2019)

حس ) واحدة  مرة  لتجديد  قابل 

شركة) الى  عليها  املتفق  الشروط 

كولدن سبا).

ممثلتها القانونية السيدةعواطف)

بدوي علمي مغربية الجنسية الحاملة)

 5457674 رقم  الوطنية  للبطاقة 

اسماعيل) موالي  بشارع  الساكنة 

التجاري) االصل  قبلت  التي  ارفود 

والتدليك) للتجميل  بمحل  املتعلق 

وبيع لوازم التجميل املتوارد بمحل)

6)متارر القصبة الحي السياحي) رقم)

لنفس) الستغالله  ودلك  اكادير 

الغرض.)

374 P

تسيير حر
املوقع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

(،2019 ديسمبر) (13 بتاريخ) باكادير 

يناير) (22 بتاريخ) باكادير  واملسجل 

 OR( :1722( RE تحت الرقم) (،2020

.:195(

الخصائص) ذو  العقد  ابرام  تم 

التالية):

اسم الكاري):)سعيدة مغاري.

(: التجاري رقم) بالسجل  املسجل 

.(1(5

الساكن ب):)املرك  التجاري ايت)

سو4 اكادير.

اسم املكتري):)لعيلي محمد.

(: الوطنية) التعريف  بطاقة 

.j403327

االصل التجاري الكائن ب املرك )

التجاري ايت سو4 اكادير.

مدة الكراء):)2)سنوات.

سيقوم) العقد  هذا  بمور  

محمد،) لعيلي  السيد  املكتري 

باستغالل املحل موضوع الكراء)تحت)

(: كما أن الكاري السيدة) مسؤوليته.)

سعيدة مغاري.

اليتحمل مسؤولية االلتزامات أو)

الديون املترتبة عن تسيير من طرف)

الكاري لالصل التجاري الذي ال يمكن)

أن يكون موضوع ضمانة أو رهن.

375 P

تسيير حر

فسخ عقد

املوقع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

(،2019 أكتوبر) (1 بتاريخ) باكادير 

نونبر) فاتح  بتاريخ  باكادير  واملسجل 

 RE : 30661   OR(2019،)تحت الرقم

.: 28015

تم فسخ العقد تسيير حر املسجل)

باكادير بتاريخ)19)أبريل)2019،)تحت)

 RE : 116(6  RF : 10693 OR((الرقم

.: 10693

بين الطرف االول):

مغاري) سعيدة  (: الكاري) اسم 

باعتبارها رئيسة مجلس ادارة شركة)

الترويت.

(: التجاري) بالسجل  املسجل 

.(1(5

الساكن ب):)املرك  التجاري ايت)

سو4 اكادير.

الطرف الثاني):

اسم املكتري):)الحسين بوفتي.

(: الوطنية) التعريف  بطاقة 

.JB187390

:)زنقة القا�سي عياظ) الساكن ب)

الدشيرة انزكان.
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 STE EXPRESS BAHSSINE

LINE
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس شركة
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر)2019)باكادير حررت قوانين)

شركة محدودة املسؤولية خصائصها)

كالتالي)):

 STE EXPRESS (: االسم)

.BAHASSINE LINE

لحساب) السلع  نقل  (: الهدف)

الغير.

مكت ) عند  (: االرتماعي) املقر 

السعدي) الشيخ  شارع  انجكوفسك 

 ( الطابق) مرحبا  عمارة  فبراير  (29

تالبوررت اكادير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

الى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للواحدة موزعة على الشركاء):

 500 باحسين) الدين  عز  السيد 

حصة بمبلغ)50.000)درهم.

500)حصة) السيد رمال الكرش)

بمبلغ)50.000)درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة ماعدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

وملدة غير محدودة للسيدين عز الدين)

باحسين ورمال الكرش.

التوقيع) حق  اسناد  (: االمضاء)

للسيدين عز الدين باحسين ورمال)

الكرش.

االرباح):)يتم اقتطاع)5)%)لتكوين)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

بخصص) أو  يوزع  والصافي  قانونيا 

رديد) من  مرحل  مبلغ  أو  احتياطا 

برمته أو رزئيا.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2020 فبراير) (5 بتاريخ)

.89(59
للخالصة والتذكير

377 P

STE FMAS NEGOCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسست  (،2019 ديسمبر)

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

.STE FMAS NEGOCE(:(التسمية

املوضوع):)التموين واملطعمة.

الشارع) ملتقى  (: االرتماعي) املقر 

اوحدة) وزنقة  الحاتمي  العربي 

االفريقية بطانطان.
املبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1000 الى) مجزأ  درهم  (100.000 في)

حصص من فئة)100)درهم للواحدة.

التسيير):)أسند التسيير الى السيد)

محدودة،) غير  ملدة  محمد  فتحي 

تلتزم) البنكي،) للتوقيع  بالنسبة  أما 

للسيد) الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

فتحي محمد.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة) (

الشركة.

باملحكمة) وضع  القانوني  االيداع 

يناير) (16 يوم) بطانطان  االبتدائية 

والسجل) ((9 رقم) تحت  (،2020

التجاري تحت رقم)5255.
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STE FAMIMED NEGOS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
فبراير) (3 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2020

املسؤولية بالخصائص التالية):

 STE FAMIMED (: االسم)

.NEGOS



3669 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

الهدف):)بيع لوازم املكت .

 100.000 (: املجموع) رأسمال 

درهم.

محمد) لكتيف  السيد  (: التسيير)

علي.

املقر االرتماعي):)مجمع سكني رقم)

296)الحي املحمدي أكادير.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم  (

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

باكادير تحت رقم))8961،)بتاريخ)18  

فبراير)2020.

379 P

STE MOGADOR SILVER
شركة محدودة مسؤولية

ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  فبراير2020،) (3 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة))محدودة)

ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية:

 STE MOGADOR (: التسمية)

.SILVER

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

مسؤولية ذات شريك وحيد.

(/ واستيراد) تصدير  (: الهدف)

مجوهراتي.)

قيسارية الصفا) (: املقر االرتماعي)

واملروة رقم)5)مكرر في الطابق السفلي)

شارع موالي علي الشريف املسدورة)

الجرف انزكان.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

 1000 الى) مقسم  درهم  (100.000

املمثلة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية.

السيد محمد صبري.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)عين محمد صبري مسير)

للشركة ملدة غير محددة.

لدى) القانوني  االيداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

(،2020 فبراير) (1( بتاريخ) بانزكان 

تحت رقم)277.

املسير
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  GOUT DU SUD

إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) وضع  تم  (2020 فبراير) (1

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

املميزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية:

. GOUT DU SUD(التسمية(-

)-)الشكل القانوني:)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد).)

)-)الهدف:)

استيراد وتصدير.)

رقم) (01 بلوك) االرتماعي  -املقر  (

113)أكدال)01)ايت ملول.)

في) حدد  االرتماعي  -الرأسمال 

00, 100000)درهم مقسم إلى)1000 

)در هم املمثلة) ( ( (100 حصة من فئة)

للحصة الواحدة في ملكية):

-)السيد))يوسف زغبوش).

زغبوش)) يوسف  عين  -التسيير:)

مسير))للشركة ملدة غير محددة.

-)املدة:)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

)1)فبراير2020)تحت) بإنزكان بتاريخ)

رقم)278.

املسير
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 SOCIETE LOTISSEMENT

 GOJAD KHEIR

 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 17300.000.00  درهم

رياض السالم )D 31أكادير

أكادير 787 1) 4.ت

الزيادة في رأسمال الشركة
تحديت القانون األسا�سي

بمقت�سى قرار غير عادي للشركاء)

لقد تقرر مايلي):

بواسطة) الشركة  رأسمال  -رفع 

 100.000,00 ( ( مساهمة عينية من)

إلى)))))))300.000,00 .17)))درهم.

األسا�سي) القانون  تحديت  (-

للشركة.

-)تخويل صالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ألكادير يوم)19)فبراير2020 

تحت عدد)89633.
بيان مختصر

382 P

IMAGE COM

STE EN NOM COLLECTIF

حل الشركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

للجمع) (2019 ديسمبر) (30 بتاريخ)

 IMAGE لشركة) االستثنائي  العام 

رأسمالها) التضامن  شركة  (COM

35.000)درهم.

 16 زنقة) (28 (: االرتماعي) مقرها 

أكدال الرباط،) (13 نوفمبر شقة رقم)

تم اإلقرار) (5(125 سجلها التجاري،)

على ما يلي):

حل الشركة وديا.

منياري) ياسين  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.

كمحل) الشركة  مقر  تحديد 

للتصفية.

مكت ) لدى  القانوني  إيداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط)
تحت رقم) (،2020 فبراير) (12 بتاريخ)

.104374
383 P

CM HOLDING
SARL

العام) الجمع  بمقت�سى 
االستثنائي لشركة 4 م هولدينغ،)
2020،)قرر) 5)فبراير) املنعقد بتاريخ)

: الشركاء)باإلرماع على ما يلي)
املتعلقة) املعلومات  تصحيح 
بهوية املسير الوحيد للشركة السيد)

: محمد الشامي كالتالي)
املزداد) الشامي،) محمد  السيد 
بتاريخ)12)ديسمبر)1955)بالكريفات)
بالدار) والقاطن  الفقيه بن صالح،)
البيضاء)زنقة أبو املحاسن الروياني)
ش) (5 زاوية زنقة القا�سي ايا4 ط)
للبطاقة) والحامل  املعاريف،) (13

.I893( التعريف الوطنية رقم)
القانون) صياغة  وإعادة  تعديل 

للشركة. األسا�سي 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم) البيضاء) بالدار  التجارية 
وتعديل السجل التجاري) (730282
فبراير) (11 بتاريخ) ((559 تحت رقم)

.2020
384 P

 CABINET COMPTABLE BOUBNAD
SARL

 BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1 210
-(NADOR

TEL(:(0536333977
FAX : 0536333995

KHEINETTE FARIDA
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : ONDA(ILOT

36 LOT(N°85 NADOR
العام) الجمع  محضر  إثر  على 
(،2020 فبراير) (7 بتاريخ) املنعقد 
الشركة) اسم  تغيير  الشريك  قرر 
 KHEINETTE FARIDA SARL من)
 KHEINETTE SHIPPING إلى) (AU
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القانون) تعديل  وبالتالي  (SARL AU
للشركة. األسا�سي 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
)1)فبراير) االبتدائية بالناظور بتاريخ)

2020)تحت رقم)223.
نسخة للبيان

385 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL
 BD(YOUSSEF(IBN(TACHFINE(N°1(- 210

NADOR
TEL(:(0536333977
FAX : 0536333995

STE TRANS LAKHSSIM
SARL

AU(CAPITAL(DE 800.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : BENI(ENSAR

(CENTRE (CAFE(MIRAMAR
P/ NADOR

العام) الجمع  محضر  إثر  على 
املنعقد بتاريخ))1)يناير)2020،)قرروا)

ما يلي):
العمراني) حياة  حصة  تفويت 
من) واستقالتها  كروم  يمينة  لفائدة 

التسيير.
األسا�سي) القانون  تعديل  مع 

للشركة.
التسيير):)سفيان واغريدو وميمون)

واغريدو ويمينة كروم.
أو) واغريدو  سفيان  (: اإلمضاء)

ميمون واغريدو أو يمينة كروم.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
يناير) (28 بتاريخ) بالناظور  التجارية 

2020،)تحت رقم)119.
نسخة للبيان

386 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL
 BD(YOUSSEF(IBN(TACHFINE(N°1(- 210

NADOR
TEL(:(0536333977
FAX : 0536333995

BOULAKHRIF CARS
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تكونت شركة ذات) (2020 يناير) (15

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):

 BOULAKHRIF CARS(:(التسمية

.SARL

الصفة القانونية):)ش م م.
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

 500.000 في) حدد  (: الرأسمال)

سهم بقيمة) (5000 درهم مقسم إلى)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):

محمد بلخريف)2500)سهم.

عمر بلخريف)2500)سهم.

التسيير):)محمد بلخريف.

اإلمضاء):)محمد بلخريف.

املدة):)99)سنة.

:)تجزئة الدريوش) املقر االرتماعي)

الجديد رقم)138،)الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

فبراير) (7 االبتدائية بالدريوش بتاريخ)

تحت رقم)08.

387 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 BD(YOUSSEF(IBN(TACHFINE(N°1(- 210

NADOR

TEL(:(0536333977

FAX : 0536333995

 IMPORTAR PIEZA DE
AUTOMOVILES

SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT

 AL(HANAA(N°227 2E(ETAGE -

DRIOUCH

العام) الجمع  محضر  إثر  على 

املنعقد بتاريخ)28)يناير)2020،)قرروا)

ما يلي):

السيد) حصة  من  رزء) تفويت  (

السيد) لفائدة  الشرقاوي  الخضير 

السيد) بقاء) مع  الشرقاوي  زكرياء)

وحيدا) مسيرا  الشرقاوي  الخضير 

للشركة.

وذلك) الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة.

قطع) واالستيراد،) التصدير 

الجديدة) السيارات  أرزاء) غيار 

واملستخدمة.

السيراميك،)سنيطر.

(: من) الشركة  اسم  تغيير 

 IMPORTAR PIEZAS DE

إلى) (AUTOMOBILES SARL

.ALIMENCERA SARL

األسا�سي) القانون  تعديل  مع 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)11)فبراير)

2020،)تحت رقم)11.
نسخة للبيان

388 P

أنترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس،)الدار البيضاء

 DILAM RESORT

PROMOTION
S A S

رأسمالها : 300.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء شارع 

محمد الخامس رقم 273

4 ت رقم 174.669

قرر) (،2019 يونيو) (28 بتاريخ)

الجمع العام العادي تسجيل تجديد)

وكالة املتصرفين املباشرين لوظائفهم)

وهم):

والسيد) (DAVID BARRY السيد)

والسيد) (MICHAEL BARRY

ألبير) والسيد  (STEPHAN RAHIER

مايس)ALBERT MAES)والسيد محمد)

 MOHAMED لزرق) نفاخ  العلمي 

وذلك) (ALAMI NAFAKH LAZRAQ

3)سنوات وستنتهي وكالتهم يوم) ملدة)

انعقاد الجمع العام العادي املصادق)

على الحسابات املقفلة في)31)ديسمبر)

.2021

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)في)8)أغسطس)2019،)تحت)

رقم)711218.

قرر) (،2019 يونيو) (28 بتاريخ)

مجلس اإلدارة تسجيل ما يلي):

 DAVID السيد) وكالة  تجديد 

BARRY)في مهامه كرئيس املجلس.

 ALBERT السيد) وكالة  تجديد 

رايي) استيفان  والسيد  (MAES

كمديرين عامين.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)في)8)أغسطس)2019،)تحت)

رقم)711219.
عن مورز وبيان

389 P

أنترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس،)الدار البيضاء

EPC EXPLO MAROC
S A

رأسمالها : 11.700.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء زاوية 

زنقة فاكر وزنقة كمال

4 ت رقم 20.059

قرر) (،2019 سبتمبر) (23 بتاريخ)

الجمع العام العادي املنعقد بصفة)

استثنائية تسجيل):

السيد) متصرف  استقالة 

.OLIVIER VANDENABELLE

السيد) رديد  متصرف  تعيين 

الساكن باإلمارات) (،LOUIS CALVO

(- (2 رانش) أرابيان  املتحدة،) العربية 

دبي.

وذلك إلى غاية الجمع العام العادي)

الذي سيصادق على حسابات السنة)

املالية املقفلة في)31)ديسمبر)2023.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،2019 نوفمبر) (26 في) البيضاء)

رقم)721410.

قرر) (،2019 سبتمبر) (23 بتاريخ)

مجلس اإلدارة تسجيل):

أوليفيي) السيد  استقالة 

فاندينابيل في مهامه كرئيس املجلس.

 LOUIS CALVO السيد) تعيين 

كرئيس املجلس.



3679 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

تأكيد السيد فرانك موبو في مهامه)

كمدير عام.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،2019 نوفمبر) (26 في) البيضاء)

رقم)721409.
عن مورز وبيان

390 P

أنترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس،)الدار البيضاء

 MAROC DYNAMITE -

MARODYN

S A S

رأسمالها : 000.000.) درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء عمارة 

البيراميد شارع محمد الخامس

رقم 625

4 ت رقم 39.749

قرر) (،2019 سبتمبر) (23 بتاريخ)

الجمع العام العادي املنعقد بصفة)

استثنائية تسجيل):

السيد) متصرف  استقالة 

.OLIVIER VANDENABELLE

تعيين متصرف رديد):

LOUIS CALVO،)الساكن) السيد)

أرابيان) املتحدة  العربية  باإلمارات 

رانش)2)-)دبي.

وذلك إلى غاية الجمع العام العادي)

الذي سيصادق على حسابات السنة)

املالية املقفلة في)31)ديسمبر)2023.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،2019 نوفمبر) (19 في) البيضاء)

رقم)720515.
ملخص للنشر

391 P

 QUALICONSULT
CONSTRUCTION MAROC

SARL
رأسمالها : 800.000 درهم

املقر االرتماعي : 20190

 الدار البيضاء

تجزئة منظرنا، التجزئة رقم 2، 300 

سيدي معروف

السجل التجاري رقم 92.201

قرر الجمع العام العادي املجتمع)

 2019 فبراير) (18 بتاريخ) استثنائيا 

ما يلي):

غير) رديد  شريك  مسير  تعيين 

الصالحيات) رميع  مع  شريك،)

سنتين) ملدة  وذلك  (: القانونية)

فرن�سي) بلونديل،) كريستيان  السيد 

الجنسية،)قاطن في)29)شارع المارن،)

68200)ميلهوز.

الشركة) تسير  لذلك  نتيجة 

املسيرين) طرف  من  منفصل  بشكل 

بيرودان) دانييل  السيد  الشريكين 

والسيد كريستيان بلونديل.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2019 مار4) (18 بتاريخ)

.696759
نسخة مورزة لإلشارة

392 P

األوروبية للمراجعة وخربة املغرب

شارع عبد املومن

إقامة وليلي مكت  رقم)10

الهافت):)0522862830

دوراليفش
م م

الولجة 2 مجمع رقم 9 ممر مموزا 

عين السبع الدار البيضاء : 280863

نقل املقر االرتماعي للشركة
تفويت حصص الشركة
عضوية شريك رديد
إستقالة مسير الشركة

تعين مسير رديد
تحديث النظام األسا�سي

العادي قرر) الغير  القرار  بمور  

شركاء)شركة دواليف ش م م ما يلي):

نقل املقر االرتماعي للشركة.
العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 

التالي):
ممر ميموزا رقم)30)الطابق األول)

عين السبع الدار البيضاء.
تفويت حصص الشركة):

ينقل) سليك  لوز  محمد  السيد 
من حصصه للفائدة السيدة) (2700

نزهة العمراوي.
عضوية شريك رديد.

الحاملة) العمراوي  نزهة  السيدة 
.A6(3192(للبطاقة الوطنية رقم

استقالة مسير الشركة.
يقرر) أوزسليك  محمد  السيد 
مسير) منص   من  استقالته  تقديم 

الشركة.
للشركة) رديد  مسير  تعيين 
حسين) السيد  مع  منفصل  بإمضاء)
يلدز السيدة نزهة العمراوي الحاملة)

.A6(3192(للبطاقة الوطنية رقم
تحديث النظام األسا�سي):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بمدينة الدار البيضاء)بتاريخ))2)يناير)

2020،)تحت الرقم)728268.
نسخة مع اإلشارة

393 P

األوروبية للمراجعة وخربة املغرب

شارع عبد املومن

إقامة وليلي مكت  رقم)10
الهافت):)0522862830

فيب ليفت
ش م م

الطابق السفلي رقم 155 مكرر ممر 
ميال4 عين السبع، الدار البيضاء

السجل التجاري : 400607
نقل املقر االرتماعي للشركة

تحديث النظام األسا�سي
العام) الجمع  قرارات  بمور  
االستثنائي،)قرر الشركاء)بشركة في )

ليفت ش م م،)قررت بتاريخ ما يلي):
العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 

التالي):
ممر ميموزا رقم)30)الطابق األول)

عين السبع الدار البيضاء.
تحديث النظام األسا�سي للشركة):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،2020 )فبراير) (3 بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)729224.
نسخة مع اإلشارة

394 P

األوروبية للمراجعة وخربة املغرب

شارع عبد املومن

إقامة وليلي مكت  رقم)10

الهافت):)0522862830

اليانس سنط
ش م م

املقر االرتماعي : 1)) شارع 
بانوراميك، الدار البيضاء

السجل التجاري : 1)285)
الزيادة في رأسمال

التعديل القانوني للنظام األسا�سي 
للشركة

العادي) الغير  القرار  بمور  
للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

اورنيمونطاليس ش م م ما يلي):
الزيادة في رأسمال):

 100.000 في) حاليا  املحدد 
بمبلغ) فيه  الزيادة  ستتم  درهم 
الرأسمال) ليصل  درهم  (1.600.000

إلى)1.700.000)درهم.
التعديل القانوني للنظام األسا�سي)

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
6)يناير) بتاريخ) بمدينة الدار البيضاء)

2020،)تحت الرقم)726023.
نسخة مع اإلشارة

395 P

األوروبية للمراجعة وخربة املغرب

187 شارع عبد املومن الدار البيضاء

الهافت):)0522862830

ااكرو بيرو
ش م م

23 زنقة عبد السالم الخطابي مر4 
السلطان، الدار البيضاء

السجل التجاري : 159151
هبة بين أفراد العائلة الواحدة
التقسيم الجديد للرأسمال

تحديث النظام األسا�سي للشركة
بمور  القرار الغير العادي بتاريخ)
23)ديسمبر)2019،)قرر شركاء)شركة)

ماكرو بيرو ش م م ما يلي):
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هبة بين أفراد العائلة الواحدة):

السيد ر�سى الودغيري السفياني)

املالك ل)00)2)حصة ارتماعية يه )

مقدار من حصصه االرتماعية كما)

يلي):

إلى) ارتماعية  حصة  (1200

السيدة سلمى الودغيري السفياني.

إلى) ارتماعية  حصة  (1200

السيدة هدى الودغيري السفياني.

الجديد) التقسيم  يكون  وبذلك 

للرأسمال كما يلي):
الودغيري) الرفيع  عبد  السيد 

السفياني)12600)حصة.

 6000 لحري�سي) وفاء) السيدة 

حصة.

السيدة سلمى الودغيري السفياني)

5700)حصة.

السيدة هدى الودغيري السفياني)

5700)حصة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة):

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بمدينة الدار)

(،2020 )1)فبراير) بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)726828.
نسخة مع اإلشارة
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األوروبية للمراجعة وخربة املغرب

شارع عبد املومن

إقامة وليلي مكت  رقم)10

الهافت):)0522862830

دفلوبمنت
ش م م

75 شارع انفا زاوية زنقة كلود 

بروفانس الطابق التاسع الرقم 108 

الدار البيضاء

الخاص) العرفي  العقد  بمور  

لشركة) األساسية  القوانين  حددت 

خصائصها) املسؤولية،) محدودة 

كالتالي):

التسمية):)IZY)دفلوبمنت ش م م.

أنفا) شارع  (75 (: االرتماعي) املقر 
الطابق) بروفانس  كلود  زنقة  زاوية 

التاسع الرقم)108،)الدار البيضاء.

الهدف):)تهدف الشركة إلى ما يلي):

خدمات الشركة املصدرة.

استشارات النظام والبرمجيات.

تشغيل،) تطوير،) إنتاد،) تصميم،)

مساعدة تسويق و/أو صيانة) إدارة،)

ومعلومات،) دعم  أنظمة  شبكات،)

أو) تطبيقات  أو  برامج  حزم  برامج،)

بكافة) األخرى  الكمبيوتر  أدوات 

الدراسات) رميع النصائح،) أنواعها،)

تكنولوريا) في  التحليل  و/أو 

املعلومات أو التكنولوريا أو اإلدارة أو)

االستراتيجية التنظيمية أو استيراد أو)

تصدير أو شراء)أو تأرير و/أو استئجار)

اقتناء) أرهزة وبرمجيات الكمبيوتر،)

وتنازل ونقل أو منح رميع العمليات)

وبراءات االختراع والسلع واملواد من)

رميع املصادر أو الورهات.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

درهم مقسمة على) (10.000 في مبلغ)

 100 منها) واحدة  لكل  حصة  (100

100)مسندة) 1)إلى) درهم،)مرقمة من)

ليلى) السيدة  الوحيد  الشريك  إلى 

بريري.

مدة الشركة):)99)سنة.

محددة) غير  ملدة  الشركة  ستدار 

من طرف):

الجنسية) بريري  ليلى  السيدة 

يوليو) (5 بتاريخ) املزدادة  فرنسية 

رقم) السفر  للجواز  الحاملة  (198

.CY1677708

السنة املالية للشركة):)فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) التجاري  السجل  البيضاء،)

يناير) (23 بتاريخ) ((5(001 الرقم)

.2020
نسخة مع اإلشارة

397 P

األوروبية للمراجعة وخربة املغرب

شارع عبد املومن

إقامة وليلي مكت  رقم)10

الهافت):)0522862830

ريا بارتنر كونساي

ش م م

زنقة مامون محمد معاريف 108 106 

 الدار البيضاء 

السجل التجاري : 151)226

إنشاء فرع في مدينة الدار البيضاء
بارتنر) ريا  شركة  شركاء) عقد 

وقررت) رديد  إيجار  عقد  كونساي 

الدار) بمدينة  فرع  إنشاء) بالتالي،)

البيضاء)في العنوان التالي):

إقامة النور4 رقم)150)دار بوعزة)

الدار البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 12 بتاريخ) البيضاء) الدار  بمدينة 

فبراير)2020،)تحت الرقم)730539.
نسخة مع اإلشارة
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SUMAHAN SUITES & SPA

SARL AU

 PROVINCE EL HAOUZ CERCLE

 TAHANAOUT COMMUNE

 TAMASLOUHT DR OUED

EDDIK(LOT 5

رقم السجل التجاري : 75925

رفع رأسمال الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم) (،2020 فبراير) (6 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

500.000.))درهم أي من)1.000.000 

درهم إلى)5.500.000)درهم عن طريق)

تقديم حصص عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 في) بمراكش  التجارية 

2020،)تحت رقم)1718.

399 P

تريهوت كونسيلتين
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
الرأسمال االرتماعي : 10.000 درهم

املقر االرتماعي : هاليبوليس 1 
تجزئة رقم 317، رماعة الدراركة 

أكادير
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (،2020 يناير) (27 في) املؤرخ 

ما يلي):
دا) برو  ل  الشركة  اسم  تغيير 

نديستغي إدو سيرفيس.
(: االرتماعي) املوضوع  تحديد 
الصناعية،) اللوازم  وتوزيع  التجارة 

املعدات الصناعية،)قطع الغيار.
الصيانة الصناعية واملكانيكية.

لوازم) رميع  وتجارة  استيراد 
الحماية الفردية واألمن.

 159 رقم) (: تغيير املقر االرتماعي)
إقامة دار األمان)1)حي الهدى أكادير.

قدرها) املال  رأسمال  في  زيادة 
 10.000 من) لجعلها  درهم  ((0.000
طريق) عن  درهم  (50.000 إلى) درهم 
في) النقدية  املساهمة  مبلغ  حظر 

حساب الشركة.
من) (3 (،2 (،( (،6 (،7 تعديل النود)

القانون األسا�سي.
أسئلة مختلفة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
2020،)تحت الرقم) 18)فبراير) بتاريخ)

.89623
400 P

 COMPETENCE
DISTRIBUTION

SARL
تأسيس رشكة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2020 يناير) (20 بتاريخ) بمكنا4 
لشركة) أسا�سي  قانون  وضع  تم 
 COMPETENCE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):



3673 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

 COMPETENCE (: التسمية)

.DISTRIBUTION SARL

املواد) تجارة  (: االرتماعي) الهدف 

الغذائية بنصف الجملة.

رأ4 املال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم موزعة كالتالي):

 500 السيد عبد املجيد بنبراهيم)

حصة.

السيد محمد زريوح)500)حصة.

الطابق السفلي) (: املقر االرتماعي)

حي) (7 البساتين) تجزئة  (1355 رقم)

البساتين مكنا4.

املجيد) عبد  السيد  (: املسيران)

التعريف) لبطاقة  الحامل  بنبراهيم 

.V1126(8(الوطنية رقم

الحامل) زريوح  محمد  والسيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

غير) وملدة  مسيران  (CD1(015(

محدودة.

الشركة) فإن  لإلمضاء) بالنسبة 

املشترك) بالتوقيع  ممثلة  ستكون 

للسيد عبد املجيد بنبراهيم الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

زريوح) محمد  والسيد  (V1126(8

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD1(015((رقم

مدة الشركة):)99)سنة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر من كل)

سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة التجارية بمكنا4)

تحت رقم) (،2020 فبراير) (13 بتاريخ)

السجل التجاري)49357.
املسيران

401 P

شركة سنبار
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 10.000 درهم

الرباط، حسان، 29، زنقة موالي 
علي الشريف

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

بناءا على العقدالعرفي املؤرخ في)
بالرباط) واملسجل  (2020 يناير) (29
وضع) تم  (،2020 فبراير) (16 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  النظام 
تحدد) واحد  بشريك  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):
شركة) سنبار  شركة  (: التسمية)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.
السيد الروكي املامون،) (: الشريك)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A692333(رقم
الهدف):)تهدف الشركة إلى):

استشارة في التدبير.
تنمية النشاط الصحي مع الطابع)

شبه طبي.
املقر) حدد  (: االرتماعي) املقر 
الرباط،) في  للشركة  االرتماعي 
حسان،)29)زنقة موالي علي الشريف.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تقييدها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري
الرأسمال):)حدد في مبلغ)10.000 
حصة) (100 إلى) مقسما  درهم 
100)درهم للحصة) ارتماعية قيمتها)

الواحدة.
الروكي) السيد  يعين  (: التسيير)
املزداد) الجنسية  املغربي  املامون،)
بالرباط،) (،1991 نوفمبر) (13 بتاريخ)
 17 السوي�سي،) بالرباط،) الساكن 
لبطاقة) الحامل  بوعياش  بني  زنقة 
(،A69233 رقم) الوطنية  التعريف 
منحه) مع  محددة  غير  ملدة  مسيرا 
باسم) لتصرف  الصالحيات  أشمل 
من النظام) (16 الشركة طبقا للمادة)

األسا�سي.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

الربح) من  (5% يقتطع) (: األرباح)
الصافي في كل سنة من أرل تكوين)

االحتياط القانوني.
قيدت الشركة بالسجل التجاري)
تحت) (،2020 فبراير) (18 في) بالرباط 

رقم)143187.
لالستخالص والبيان
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NEGOTRAL
رأسمال الشركة : 100.000 درهم
الشكل القانوني : شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد
املقر االرتماعي : 108-106 شارع واد 

تانسيفت االلفة الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 142575

بالدار البيضاء
االستثنائي) القرار  بمقت�سى 
بالدار) املؤرخ  الوحيد  للشريك 

البيضاء)بتاريخ)28)يناير)2020.
للشركة) االرتماعي  املقر  تغير  تم 
واد) شارع  (106-108 العنوان) من 
إلى) البيضاء) الدار  اآللفة  تانسيفت 
العنوان التالي):)املجموعة 4 زنقة)88 

الرقم)6)األلفة الدار البيضاء.
1)و)  وتبعا لذلك تم تغيير البنود)
مع تحيين القانون األسا�سي للشركة.

 730501 رقم) (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) (2020 فبراير) (12 بتاريخ)

التجارية بالدار البيضاء.
403 P

STE ISKAMINE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : الدار البيضاء، حي موالي 

عبد هللا، زنقة 162، رقم 27
السجل التجاري : 21)166

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
السيد) وه   (،2019 ديسمبر) (2(
محمد أمين)167)حصة ارتماعية في)
لفائدة) (ISKAMINE SARL الشركة)
السادة أمين أيمن،)أمين أمجد وأمين)

أحمد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،2020 يناير) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)726959.

تم تعديل السجل التجاري بتاريخ)

.1285
بمثابة مقتطف وبيان

ذ عادل العمراني الجوطي

موثق

404 P

ASMAA PROMOTION 

ET INVESTISSEMENT

SARL

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الجوطي،) العمراني  عادل  األستاذ 

))فبراير) بتاريخ) موثق بالدار البيضاء)

تحمل) شركة  تأسست  (،2020

الخصائص التالية):

 ASMAA (: التسمية)

 PROMOTION ET

INVESTISSEMENT)شركة محدودة)

املسؤولية.

مؤسسة) كل  تشغيل  (: املوضوع)

تعليمية خاصة.

اإلنعاش العقاري بكل أنواعه.

البناء)من أرل الكراء)وبيع رميع)

املباني لجميع االستخدامات.

كراء،) تبادل،) تجزيئ،) بيع،) شراء،)

بناء)وإعادة ترميم كل األمالك.

أوراش) رميع  وتشغيل  إنشاء)

العمل مهما كان الغرض منها.

املالية) العمليات  رميع  وعموما 

بهاته) عالقة  لها  التي  والتجارية 

األنشطة والقادرة على املساهمة في)

تطوير الشركة واملساهمة في شركات)

لها نفس النشاط.

البيضاء،) الدار  (: املقر االرتماعي)

إقامة) املجاطي،) أحمد  زنقة  (13

حي) (،8 رقم) األول،) الطابق  األل ،)

املعاريف.



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   367(

رأسمال الشركة):)10.000)درهم.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التقييد بالسجل التجاري.

االحتياط القانوني):)تخصم)20% 

من األرباح السنوية لتكوين االحتياط)

القانوني.

:)تسيير الشركة ملدة غير) التسيير)

محددة من طرف):

السيدة أسماء)برادة.

األغيار) تجاه  الشركة  وتلزم 

بإمضاءها.

املركز الجهوي) (: اإليداع القانوني)

لالستثمار بالدار البيضاء.

تقييد) تم  (: التجاري) السجل 

التابع) التجاري  بالسجل  الشركة 

البيضاء) بالدار  التجارية  للمحكمة 

تحت رقم)456789.
بمثابة مقتطف وبيان

ذ عادل العمراني الجوطي

موثق
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A M PROMOTION
SARL

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها : الدار البيضاء، حي الصفاء 

ن أو 2)، ليساسفة، شقة رقم 1

السجل التجاري : 531)25

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

ديسمبر) (2( بتاريخ) االستثنائية 

2019،)قرر الشركاء)ما يلي):

الوحيد) الشريك  وفاة  مالحظة 

واملسير مروان أمين.

حصصه) قسمة  مالحظة 

االرتماعية بين ورثته.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

 SARL إلى) ذات شريك وحيد  (SARL

متعددة الشركاء.

تعيين السيدة لشكر عزيزة مسيرة)

ملدة غير محددة.

رديد) أسا�سي  قانون  اعتماد 

للشركة.

بتاريخ) توثيقي  عقد  وبمقت�سى 

السيد) وه   (،2019 ديسمبر) (2(

محمد أمين)167)حصة ارتماعية في)

 A M PROMOTION SARL(الشركة

أمين) أيمن،) أمين  السادة  لفائدة 

أمجد وأمين أحمد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،2020 يناير) (13 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)726732.

تم تعديل السجل التجاري بتاريخ)

.1025
بمثابة مقتطف وبيان

ذ عادل العمراني الجوطي

موثق
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STE ACTILIA
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) قد  بالرباط  (2020 ))فبراير) في)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات شريك واحد تحمل الخصائص)

التالية):

.ACTILIA SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

استشارات) (: االرتماعي) الهدف 

قانونية ومالية.

تكوين.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

عبد) شارع  (: االرتماعي) املقر 

الكريم الخطابي وزنقة اوسلو،)إقامة)

الثالث،) الطابق  (12 رقم) املحيط 

الشقة)19،)املحيط،)الرباط.

التسيير):)ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
بتاريخ) (87964 تحت رقم) (،143071

13)فبراير)2020.
407 P

أكراكو ترانس
ش ذ م م

تأسيس رشكة محدودة املسؤولية
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
30)يناير)2020)بالخصائص التالية):

أكراكو) (: االرتماعية) التسمية 
ترانس ش ذ م م.

مقاومة) شارع  (: االرتماعي) املقر 
 6( املقر) رقم  ستوكهولم  لوندر 

بالرباط.
الهدف):)نقل البضائع.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
إحداثها الفعلي.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
 1000 درهم مقسمة على) (100.000
100)درهم للسيد عبد) حصة بقيمة)

الإلله العكراط.
من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
31)من ديسمبر) فاتح يناير وتنتهي في)

من كل سنة.
اإلله)) عبد  السيد  (: التسيير)

العكراط ملدة غير محدودة.
رقم التقييد بالسجل)143227.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي االستثمار بالرباط.

408 P

SOCIETE A.B CAR
SARL AU

 AU(CAPITAL(DE : 500.000.00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 27 RUE(JABBEL
TOUBKAL(APPT 7 AGDAL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2020 فبراير) (12 في) بالرباط 
 A.B(الجمع العام الغير العادي لشركة
CAR)ش.م.م ذات الشريك الوحيد،)

وتقرر ما يلي):

تغيير املقر اإلرتماعي للشركة) ((1

 27 من العنوان الكائن بالرباط رقم)

أكدال) (7 الشقة) توبقال  ربل  زنقة 

الجديد) اإلرتماعي  املقر  إلى  الرباط 

املقاومة،) شارع  (11 رقم) الكائن 

املحيط.

األسا�سي) القانون  مالئمة  ((2

خصوصا) التغيير  لهذا  للشركة 

التأسي�سي) القانون  من  (( الفصل)

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ((3

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 يوم)

.10((8(
بمثابة مقتطف وبيان

SOCIETE A.B CAR

SARL AU

409 P

شركة مغادور منجمة سستيم

ش.م.م ذات شريك واحد

رأ4 مالها):)10.000.00)درهم

مقرها اإلرتماعي):)رقم))))زنقة العيون،)

الصويرة

ااجيوليني
 ش.م.م. 

MAGGIOLINI

S.A.R.L 

راسمالها : 10.000 درهم

تأسيس شركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 يناير) (21 بتاريخ) بالصويرة 

لشركة) األسا�سي  النظام  وضع  تم 

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

ش.م.م.) ماريوليني  (: التسمية)

.MAGGIOLINI S.A.R.L

الكائن) املحل  (: اإلرتماعي) املقر 

بالطابق األر�سي تجزئة املستقبل)57 

الصويرة.

ماريوليني) بيير  السيد  (: الشركاء)

 PIERNICOLA MAGGIOLINI

رقم) السفر  لجواز  الحامل 

.YB1559239
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نيكولة) بيير  ماكس  والسيد 

 MAX PIERRE ماريوليني)

MAGGIOLINI)الحامل لجواز السفر)

.YB620290((رقم

الهدف):

كراء)شقق.

وبصفة عامة اإلستغالل املرتبطة)

بصفة مباشرة وغير مباشرة بإحدى)

في) يساهم  والذي  العمليات  هاته 

ازدهار وتنمية الشركة.

املدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

رأ4) إن  (: واإلدارة) املال  رأ4 

مبلغ) في  تحدد  قد  الشركة  مال 

 3000 300.000.00)درهم وقسم إلى)

حصة حررت كالتالي):

ماريوليني) ( نيكولة) بيير  السيد 

 PIERNICOLA MAGGIOLINI

1530)حصة.

ماريوليني) بيير  ماكس  السيد 

 MAX PIERRE MAGGIOLINI

1470)حصة.

غير) ملدة  الشركة  يدير  (: اإلدرة)

ماريوليني) بيير  السيد  محدودة 

 PIERNICOLA MAGGIOLINI

رقم) السفر  لجواز  الحامل 

.YB1559239

ماريوليني) بيير  ماكس  والسيد 

 MAX PIERRE MAGGIOLINI

رقم) السفر  لجواز  الحامل 

.YB620290(

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 17 في) الصويرة  بمدينة  اإلبتدائية 

السجل) (51 تحت عدد) (2020 فبراير)

التجاري رقم)5215.
املسير

410 P

شركة مغادور منجمة سستيم
ش.م.م ذات شريك واحد

رأ4 مالها):)10.000.00)درهم
مقرها اإلرتماعي):)رقم))))زنقة العيون،)

الصويرة

إتنا ڤور ااسيو بريڤي
 ش.م.م

ETNA FORMATION PRIVEE
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بمراكش)
تم وضع) (2020 أغسطس) (27 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات التالية):
إتنا ڤور ماسيو بريڤي) (: التسمية)
 ETNA FORMATION.ش.م.م

.PRIVEE
الكائنة) :الشقة  اإلرتماعي) املقر 
بشارع الحسن الثاني إقامة حمدان)

رقم)33)الطابق)))مراكش.
)االشركاء):)

السيد نورالدين الخليفي الحامل)
.EE374928(للبطاقة الوطنية رقم

السيد السعيد الشنفري الحامل)
.EE2058(9(للبطاقة الوطنية رقم

السيد عبد اللطيف اعفير الحامل)
.EE3(8683(للبطاقة الوطنية رقم

الهدف):
والدعم) اإلمتحانات  إعداد  مركز 

املدر�سي.
وبصفة عامة اإلستغالل املرتبطة)
بصفة مباشرة وغير مباشرة بإحدى)
في) يساهم  والذي  العمليات  هاته 

ازدهار وتنمية الشركة.
املدة):)99)سنة.

:)تبتدئ بفاتح يناير) السنة املالية)
وتنتهي في)31)ديسمبر.

إن رأ4 مال) (: رأ4 املال واإلدارة)
 10000 مبلغ) في  تحدد  قد  الشركة 
حصة حررت) (100 درهم وقسم إلى)

كالتالي):
 3( الخليفي) نورالدين  السيد 

حصة.
 33 الشنفري) السعيد  السيد 

حصة.
 33 اعفير) اللطيف  عبد  السيد 

حصة.

غير) ملدة  الشركة  يدير  (: اإلدرة)

الحفيان) نورة  السيدة  محدودة 
رقم) ( الوطنية) للبطاقة  الحاملة 

.EE8(3556

القانوني) اإليداع  تم  وقد 

بمدينة) اإلبتدائية  باملحكمة 

 2020 5سبتمبر) في) الصويرة 

 M09191983813 عدد) تحت 

لسجل) 1ا 9 2 8 / 2 0 1 9 / D . A . C . E

التجاري رقم)98757.
املسير

411 P

FELLAH EL BEIDA ETOILE
SARL

العادي) الغير  العام  للجمع  تبعا  (

تمت) (2019 ديسمبر) (30 بتاريخ)

املوافقة على):

إلى) للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

شارع عبد) (198-196 الدارالبيضاء،)

هللا بن ياسين.

إلى) الشركة  تسمية  تغيير 

.DOUTAGRI

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت عدد)731495.

412 P

 IMMADER
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

العادي) الغير  العام  للجمع  تبعا 

2020)تمت املوافقة) )1)يناير) بتاريخ)

على):

إلى) للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
زنقة ليبورن الطابق) ( الدارالبيضاء،)

12)القسمة املفرزة رقم) 6)شقة رقم)

.25

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت عدد)730998.

413 P

SANIRAMAR
SARL AU

تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)

 2019 ديسمبر) (23 بتاريخ) العادي 

تمت املوافقة على):

الشركة) مال  رأ4  زيادة 

إلى) درهم  (500.000.00 من)

1.800.000.00)درهم.

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)9)يناير)

2020)تحت عدد)726505.

414 P

OMAGHI TRADING
SARL AU

تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)

 2019 ديسمبر) (12 بتاريخ) العادي 

تمت املوافقة على):

الشركة) مال  رأ4  زيادة 

إلى) درهم  (800.000.00 من)

1.360.000.00)درهم.

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت عدد)727578.

415 P

POLYVALENT ENNAJEH
SARL

تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)

 2019 ديسمبر) (17 بتاريخ) العادي 

تمت املوافقة على):

800)حصة في) املصادقة على بيع)

ملك السيد أحمد الناجح والسيدة)

محسن) السيد  لفائدة  واحد  نزهة 

الناجح والسيدة حسناء)الناجح.

من) و7) (6 رقم) الفصل  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)6)يناير)

2020)تحت عدد)726044.

416 P

PANTHEALEO

SARL AU

تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)

تمت) (2020 يناير) (( بتاريخ) العادي 

املوافقة على):

وقف نشاط الشركة.

حجامة) أميمة  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  تحديد 

الرئي�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 6 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت عدد)729807.

417 P

 IMMADER

SARL

تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)

 2019 ديسمبر) (2( بتاريخ) العادي 

تمت املوافقة على):

املصادقة على بيع)73760)حصة)

لفائدة) ادراز  سعيد  السيد  ملك  في 

السيد حسن ادراز.

السيد) الشركة  مسير  استقالة 

سعيد ادراز.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

محدودة املسؤولية بمساهمم واحد.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)9)يناير)

2020)تحت عدد)726519.

418 P

ADERCYCLE

SARL

تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)

 2019 ديسمبر) (2( بتاريخ) العادي 

تمت املوافقة على):

)23)5)حصة) املصادقة على بيع)

لفائدة) ادراز  حسن  السيد  ملك  في 

السيد سعيد ادراز.

السيد) الشركة  مسير  استقالة 

حسن ادراز.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

محدودة املسؤولية بمساهم واحد.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت عدد)728665.

419 P

BFZCONSULTING

زقة دكار عمارة)5)رقم)6)الحيط الرباط

 TRAITEMENT PAR شركة

 OZONE DES DECHETS

 D’ACTIVITES DES SOINS

 A RISQUES INFECTIEUX T

OZONE DASRI

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000.000.00 درهم 

مقرها اإلرتماعي : املنطقة 

الصناعية عين عتيق الطريق 

الشاطئية تمارة

رقم السجل التجاري : 65973

الرفع من رأسمال الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

شركة) شركاء) قرر  اإلستثنائي،)

ذات) شركة  (T OZONE DASRI

مسؤولية محدودة،)مقرها اإلرتماعي)

املنطقة الصناعية عين عتيق الطريق)

الشاطئية تمارة واملسجلة في السجل)

التجاري تحت رقم)65973)ما يلي):

(: الشركة) رأسمال  من  الرفع 

بقيمة) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

درهم ليصبح رأ4 مال) (5.000.000

الشركة)15.000.000.00)درهم).

تعديل التظام األسا�سي للشركة.

في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 19 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

فبراير)2020)تحت عدد)90))1.
للنشر واالعالن

420 P

شركة اإلثارة ااروك سارلو
التجاري) بالسجل  املسجلة 

 2(2981 رقم) تحت  للدارالبيضاء)

ومقرها الرئي�سي بتقاطع شارع املحيط)

موروكومول،) الكورنيش،) وشارع 

الطابق األول الدارالبيضاء.

 2020 21يناير) وفقا لقرار بتاريخ)

السيد) تعيين  الوحيد  املساهم  قرر 

اكرم ابو عامر كمدير مشارك ملدة غير)

محدودة.

قلم) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

عدد) تحت  (2020 فبراير) (18 بتاريخ)

.731277

421 P

CARSTORE
SARL AU

بمقت�سى رمع عام إستثنائي حرر)

في الرباط)7)فبراير)2020)قرر الشريك)

الوحيد للشركة)CARSTORE)ش.م.م)

ذات الشريك الوحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (1000 تفويت)

حسين الزهر محمد إلى السيد رهاد)

واكريم.

استقالة السيد حسين الزهر من)

منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد رهاد واكريم كمسير)

وحيد للشركة.

تعديل املواد)13.7.6)من القانون)

األسا�سي للشرك

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

 731534 رقم) تحت  الدارالبيضاء)

بتاريخ)19)فبراير)2020 .

422 P

ANNA AUTO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر)6)يناير)

2020)تم تكوين نظام أسا�سي لشركة)

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد خصائصها كالتالي):

.ANNA AUTO(:(التسمية

الهدف):)تمار4 الشركة األهداف)

التالية:

الجديدة) السيارات  إستيراد 

واملستعملة.

اإلستيراد والتصدير.

استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.)

الشقة بالطابق) (: املقر اإلرتماعي)

األول الواقع برقم)5)العمارة))9)زنقة)

نابولي املحيط الرباط.

رأ4 املال اإلرتماعي):)10.000.00 

درهم مقسم إلى)100)حصة قيمة كل)

واحدة)100.00)درهم.

التسيير):)تم تعيين السيد لحسن)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ابانة 

الوطنية رقم)FL46736)كمسير وحيد)

للشركة وملد غير محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)143277.

423 P

AL AREEN TOURS
SARL AU

استثنائي) عام  رمع  بمقت�سى  (

2020)قرر) 18)فبراير) حرر في الرباط)

 AL AREEN(الشريك الوحيد للشركة

الشريك) ذات  ش.م.م  (TOURS

الوحيد ما يلي):
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طرف) من  حصة  (100 تفويت)
السيد بلمعطي نزار إلى السيد صالح)

الدين خدير.
استقالة السيد بلمعطي نزار من)

منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد))صالح الدين خدير)

كمسير وحيد للشركة.
تعديل املواد)7.6. 13)من القانون)

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم)85))10)بتاريخ)19)فبراير)

.2020
424 P

 CABINET BENMOUSSA &
ASSOCIES
تعيين مسير

الجمعية) مداوالت  إثر  على 
املنعقدة) اإلستثنائية  العامة 
لشركة) (2019 أغسطس) (5 بتاريخ)
 CABINET حاليا) املسماة  ارفيس 
 BENMOUSSA( &( ASSOCIES
فقد تقرر تعيين السيد محمد كريم)
تصبح) حيث  ثاني،) كمسير  بنمو�سى 
الشركة ممثلة بمسيرين مع اإلمضاء)

املستقل.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  للمحكمة  الضبط 
3)سبتمبر)2019)تحت عدد)101910. 

من أرل اإلستخالص والبيان

425 P

VIGEO GROUP SUCCURSAL
تغيير التسمية اإلرتماعية

 وهيئة التسيير
اإلدارة) مجلس  مداوالت  إثر  على 
لشركة)VIGEO EIRIS)املنعقد بتاريخ)
القيام) تقرر  فقد  (2020 يناير) (6
املغربي) بفرعها  املتعلقة  بالتغيرات 
 VIGEO GROUP SUCCURSAL

كالتالي):
اإلرتماعية) ( التسمية) تغيير 
 VIGEO EIRIS (: الجديدة) بالتسمية 

.MAROC

خلفا) رددتين  مسيرتين  تسمية 
بن) فؤاد  السيد  الحالي  للمسير 

الصديق.
عنوانها) العمراني  مريم  السيدة 
عمارة) القصبة  بتعاضدية  الكائن 
الشق) عين  تدارت  طريق   4
للبطاقة) الحاملة  الدارالبيضاء،)

.IB144067(الوطنية
عنوانها) بنكيران  صوفيا  السيدة 
عمارة) سيتي  رولف  ب  الكائن 
بوسكورة) الخضراء) املدينة  6ب 
الحاملة للبطاقة الوطنية) النواصر،)

.BE831083
القانوني) اإليداع  تم  وقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
فبراير) (18 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2020)تحت رقم)731246.
من أرل اإلستخالص والبيان

مجلس اإلدارة

426 P

DIGITAL FARMS
إقامة روموندي ا زاوية شارع بئر 

انزران وشارع حدو موموح شقة )11 
الطابق 8 ا،أنفا الدارالبيضاء

الجمع) محضر  في  الشركاء) قرر 
يناير) (30 بتاريخ) اإلستثنائي  العام 
لشركة ديجتال فارم ش.م.م) (2020
ومقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)
ا) روموندي  إقامة  اإلرتماعي 
حدو) وشارع  انزران  بئر  شارع  زاوية 
أنفا) (8 الطابق) (11( شقة) موموح 

الدارالبيضاء)ما يلي):
استقالة السيد الشرقاوي محمد)

من منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد محيي محمد خليل)
كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.
5))من) وبذلك تم تعديل الفصل)

القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 18 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731282.
للبيان والنشر

427 P

 MULTI CHANGE

TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال قدره : 100.000.00 درهم

إعالن عن نقل الحصص 

اإلرتماعية

تعديل الشكل القانوني

تعيين مدير للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي العرفي بالرباط بتاريخ)6 

يناير)2020،)وقرر ما يلي:

نقل الحصص اإلرتماعية السيد)

حصة) (300 يبيع) عزمي محمد أنور،)

إرتماعية من)300)حصة التي يملكها)

محمد. العلوي  للسيد  الشركة  في 

بعد هذا) ( (: القانوني) تعديل الشكل 

القانوني) الشكل  تغيير  تقرر  النقل،)

على النحو التالي):

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مسؤولية) ذات  واحدة  شركة  إلى 

ومن) واحد  شريك  وذات  محدودة 

في) إليها  باإلشارة  اإللتزام  راء) هنا 

القوانين الجديدة وفي رميع الوثائق)

اإلرتماعية.

تعيين مسير وحيد للشركة):

الغير) العام  الجمع  محضر  قرر 

العادي تعيين السيد العلوي محمد)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشركة،) وحيد  كمسير  (A324740

 62 للمادة) محددة،وفقا  غير  لفترة 

له) سيكون  (،96-5 القانون رقم) من 

عن) نيابة  التصرف  صالحيات  أكبر 

الشركة،)وبالتالي تلتزم الشركة بشكل)

والعمليات) األعمال  بجميع  صحيح 

بها من خالل توقيع املدير) ( املتعلقة)

كما هو موضح أعاله.

صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 

بجميع األعمال املتعلقة بها):

محمد) العلوي  السيد  بتوقيع 

على) الصالحيات  بأكتر  يتمتع  والذي 

لكن) نطاق واسع نيابة عن الشركة،)

التي) األعمال  أداء) بالطبع،) بإمكانه 

تدخل في نطاق الشركة.

املواد) تعديالت  راءت  وبالتالي 

القانوني،) الشكل  (1(  7-6-2-1

التسيير،) اإلرتماعية،) الحصص 

للمحضر) وفقا  ذلك  كل  التوقيع،)

املنعقد بتاريخ)6)يناير)2020.  

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ)10)فبراير)2020)تحت)

رقم)2)3)10.
بمثابة مقتطف وبيان

التسيير

428 P

كونسطركسيون إي نكو4 

كرونتي
ش.ذ.م.م

لشريك وحيد

شارع محمد الساد4، إقامة غوايل 

أوف شور، الطابق الثاني رقم )2 

طنجة

السجل التجاري رقم 99)58

فسخ الشركة
للشركة) الوحيد  الشريك  إن  (/1

نكو4) إي  كونسطركسيون  املسماة 

وحيد،) لشريك  ش.ذ.م.م  كرونتي 

درهم) (100.000 رأسمال قدره) ذات 

شارع  بطنجة،  اإلرتماعي  ومقرها 

محمد الساد4، إقامة غوايل أوف 

شور، الطابق الثاني رقم )2 بتاريخ 9 

أغسطس 2018 ما يلي :

سابقة  بصفة  الشركة  فسخ 

ألونها.

مصفي  الضرورة،  عند  تعيين 

عثمان. بوحديد  السيد  للشركة 

تحديد مقر التصفية بطنجة، شارع 

محمد الساد4، إقامة غوايل أوف 

شور، الطابق الثاني رقم )2.
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إنجازه) تم  (: القانوني) اإليداع   /2

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

 2020 يناير) (2 التجارية بطنجة يوم)

رقم اإليداع)06.
)مستخلص مطابق لألصل

املصفي

429 P

STE FAL MOHAMED FISH

SARL

RC : 30863

تأسيس شركة
فبراير) (13 بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2020

املحدودة بالخصائص التالية):

 FAL MOHAMED (: التسمية)

.FISH

النشاط):)

بالجملة) األسماك  وشراء) بيع 

وبالتقسيط.

شارع مزوار حي) (: املقر اإلرتماعي)

الفتح بدون رقم العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

درهم) (100000.00 (: املال) رأ4 

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

السيد فال عياش)500)حصة.

السيد محمد عياش)500)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  عياش  فال 

إمضائه) اعتماد  مع  محدودة  غير 

للعمليات) وبالنسبة  املغرب  داخل 

فالشركة) املغرب  خارج  والتحويالت 

تعتمد إمضاء)السيدمحد عياش.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 فبراير) (13 بتاريخ)

.2020/379

430 P

STE. NOUH PESCA
SARL AU

RC : 28287
تأسيس شركة

ماي) (2( بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2019
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 NOUH PESCA SARL(:(التسمية

.AU
النشاط):

تجارة األسماك.
محمد) شارع  (: اإلرتماعي) املقر 

اليزيدي بدون رقم املر�سى العيون.
تاريخ) من  ابتدء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس).
درهم) (100000.00 (: املال) رأ4 
موزعة) حصة  (1000 على) مقسم 

كالتالي):
السيد نوح غريش)1000)حصة.

نوح) ( السيد) تم تعيين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  غريش 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 
تحت) (2019 ماي) (2( بالعيون بتاريخ)

رقم6)2019/12.
431 P

 EL HOUDA
DEVELOPPEMENT

رأسمالها : 192.000.00 درهم
املقر اإلرتماعي : الدارالبيضاء 3) 
زنقة الجياللي تاردين، املعاريف 

RC /241651
شركة محدودة املسؤولية

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي رسمي بتاريخ)6)و19)أكتوبر)
2017)ومحرر من طرف األستاذ كمال)
تمت) بالدارالبيضاء) موثق  اوتاغني 

التغييرات التالية):
املوافقة على كافة التفويتات التي)
السيد) وخاصة  املسيرين  بها  قاموا 
واملتعلقة) بحمادن  نيت  ابراهيم 
العقارية) الرسوم  ذات  باألمالك 

التالية):
(،28395/60 (،28357/60
(،5897/60 (،28355/60
،28374/60 (،5896/60 
(،28338/60 (،5899/60
(،28370/60 (،2838(/60
(،28385/60 (،28381/60
(،49007/09 (،28399/60
(،28369/60 (،28328/60
(،28326/60 (،28397/60
(،28330/60 (،28361/60
(،28363/60 (،283(8/60
(،28332/60 (،5898/60
(،27337/60 (،28383/60
(،283(9/60 (،28356/60
(،28327/60 (،36519/60
(،28387/60 (،28380/60
((،28373/60    28362/60
(،283(3/60 (،2839(/60
(،28392/60 (،2835(/90
(،28360/60 (،28(0(/0
(،((022/60 (،((030/60
((((((((((((((((((،28335/60 (،((051/60
(،28331/60 ( (،28396/60
(،((023/60 (،((018/60
(،((020/60 (،28391/60
(،((019/60 (،28378/60
(،((025/60 (،28377/60
(،((031/60 (،((055/60
(،((03(/60 (،28359/60
(،((033/60 (،((02(/60
(،44017/60 (،44027/60
 28393/60 (،((032/60
(،((021/60 (،((0(8/60
(،44037/60 (،((05(/60
توقيع) بعد  وذلك  (،((026/60
املحضر أعاله،)وقبل إنتهاء)صالحيات)
إعطائهم) مع  لهم  املخولة  السلطات 

إبراء)تاما بخصوص ذلك.
الصالحيات) إنتهاء) بعد  تقرر 
تعيين) القدامى،) للمسيرين  املخولة 
في) تنتهي  مسيرين ردد ملدة رديدة 
على) ذلك  وتم  (2021 ديسمبر) (31

مجموعتين):
املجموع األولى):

)السيد يونس بحمادن.

ابراهيم نيت بحمادن.
املجموعة الثانية):

عثمان نيت بحمادن.
ابراهيم نيت بحمادن.

والذين قبلوا املهام املوكلة لهم).
الشركة) تصرفات  فإن  ثم  ومن  (
مشترك) توقيع  عبر  صحيحة  تقع 
املجموعة) مسيرين  ألحد  وروبا 
املجموعة) مسيرين  أحد  مع  األولى 
الثانية لجميع أعمال اإلدارة وأعمال)

التصرف.
الشركة) لتصرفات  بالنسبة  أما 
تقع) (10000.00 تتجاوز) ال  التي 
للسيد) منفرد  بإمضاء) صحيحة 
ابراهيم نيت بحمادن أو السيد حمزة)

نيت بحمادن.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت عدد)730716.
للنسخة واإلشارة

432 P

EL WAFA DEVELOPPEMENT
رأسمالها : 192.000.00 درهم

املقر اإلرتماعي : الدارالبيضاء 3) 
زنقة الجياللي تاردين، املعاريف 

RC /241651
شركة محدودة املسؤولية

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي رسمي بتاريخ)6)و19)أكتوبر)
2017)ومحرر من طرف األستاذ كمال)
تمت) بالدارالبيضاء) موثق  اوتاغني 

التغييرات التالية):
املوافقة على كافة التفويتات التي)
السيد) وخاصة  املسيرين  بها  قاموا 
واملتعلقة) بحمادن  نيت  ابراهيم 
العقارية) الرسوم  ذات  باألمالك 

التالية:
(،28395/60 (،28357/60
(،5897/60 (،28355/60
(،5899/60(،28374/60(،5896/60
(،2838(/60 (،28338/60
(،28381/60 (،28370/60
(،28399/60 (،28385/60
(،28328/60 (،49007/09
(،28397/60 (،28369/60
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(،28361/60 (،28326/60
(،283(8/60 (،28330/60
(،5898/60 (،28363/60
(،28383/60 (،28332/60
(،28356/60 (،28337/60
(،36519/60 (،283(9/60
(،28380/60 (،28327/60
((،28373/60 (،28387/60
(،2839(/60 (،28362/60
(،2835(/60 (،283(3/90
(،28(0(/60 (،28392/60
(،((030/60 ( (،28360/60
((،((051/60 (،((022/60

28335/60
(،28331/60 (،28396/60
(،((023/60 (،((018/60
(،((020/60 (،28391/60
(،((019/60 (،28378/60
(،((025/60 (،28377/60
(،((031/60 (،((055/60
(،((03(/60 (،28359/60
(،((033/60 (،((02(/60
(،44017/60 (،44027/60
 ET  28393/60 (،((032/60
 44054/60،( 44048/60،
 44026/60،( 44021/60،
توقيع) بعد  وذلك  (،44037/60
املحضر أعاله،)وقبل إنتهاء)صالحيات)
إعطائهم) مع  لهم  املخولة  السلطات 

إبراء)تاما بخصوص ذلك.
الصالحيات) إنتهاء) بعد  تقرر 
تعيين) القدامى،) للمسيرين  املخولة 
في) تنتهي  مسيرين ردد ملدة رديدة 
على) ذلك  وتم  (2021 ديسمبر) (31

مجموعتين):
املجموع األولى):

)السيد يونس بحمادن.
ابراهيم نيت بحمادن.

املجموعة الثانية):
عثمان نيت بحمادن.

ابراهيم نيت بجمادن.
والذين قبلوا املهام املوكلة لهم).

الشركة) تصرفات  فإن  ثم  ومن  (
مشترك) توقيع  عبر  صحيحة  تقع 
املجموعة) مسيرين  ألحد  وروبا 
املجموعة) مسيرين  أحد  مع  األولى 

الثانية لجميع أعمال اإلدارة وأعمال)
التصرف.

الشركة) لتصرفات  بالنسبة  أما 
تقع) (10000.00 تتجاوز) ال  التي 
للسيد) منفرد  بإمضاء) صحيحة 
ابراهيم نيت بحمادن أو السيد حمزة)

نيت بحمادن.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت عدد)730701.
للنسخة واإلشارة

433 P

EL FATH DEVELOPPEMENT
رأسمالها : 192.000.00 درهم

املقر اإلرتماعي : الدارالبيضاء 3) 
زنقة الجياللي تاردين، املعاريف 

RC /241651
شركة محدودة املسؤولية

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي رسمي بتاريخ)6)و19)أكتوبر)
2017)ومحرر من طرف األستاذ كمال)
تمت) بالدارالبيضاء) موثق  اوتاغني 

التغييرات التالية):
املوافقة على كافة التفويتات التي)
السيد) وخاصة  املسيرين  بها  قاموا 
واملتعلقة) بحمادن  نيت  ابراهيم 
العقارية) الرسوم  ذات  باألمالك 

التالية):
(،28395/60 (،28357/60
(،5897/60 (،28355/60
(،28374/60 (،5896/60
(،28338/60 (،5899/60
(،28370/60 (،2838(/60
(،28385/60 (،28381/60
(،49007/09 (،28399/60
(،28369/60 (،28328/60
(،28326/60 (،28397/60
(،28330/60 (،28361/60
(،28363/60 (،283(8/60
(،28332/60 (،5898/60
(،28337/60 (،28383/60
(،283(9/60 (،28356/60
(،28327/60 (،36519/60
(،28387/60 (،28380/60 
(،28362/60 (،28373/60

(،283(3/60 (،2839(/60
((،28392/60 (،2835(/60

(،((030/60 ( (،28360/60

(،((051/60 ( (،((022/60

(،28396/60 (،28335/60

(،((018/60 (،28331/60

(،28391/60 (،((023/60

(،28378/60 (،((020/60

(،28377/60 (،((019/60

(،((055/60 (،((025/60

(،28359/60 (،((031/60

(،((02(/60 (،((03(/60

(،44027/60 (،((033/60

(،((032/60 (،44017/60

 ET( 44048/60،  28393/60

  44021/60،( ( 44054/60،

توقيع) بعد  وذلك  (44037/60

املحضر أعاله،)وقبل إنتهاء)صالحيات)

إعطائهم) مع  لهم  املخولة  السلطات 

إبراء)تاما بخصوص ذلك.

الصالحيات) إنتهاء) بعد  تقرر 

تعيين) القدامى،) للمسيرين  املخولة 

في) تنتهي  مسيرين ردد ملدة رديدة 

على) ذلك  وتم  (2021 ديسمبر) (31

مجموعتين):

املجموع األولى):

)السيد يونس بحمادن.

ابراهيم نيت بحمادن.

املجموعة الثانية):

عثمان نيت بحمادن.

ابراهيم نيت بجمادن.

والذين قبلوا املهام املوكلة لهم).

الشركة) تصرفات  فإن  ثم  ومن  (

مشترك) توقيع  عبر  صحيحة  تقع 

املجموعة) مسيرين  ألحد  وروبا 

املجموعة) مسيرين  أحد  مع  األولى 

الثانية لجميع أعمال اإلدارة وأعمال)

التصرف.

الشركة) لتصرفات  بالنسبة  أما 

تقع) (10000.00 تتجاوز) ال  التي 

للسيد) منفرد  بإمضاء) صحيحة 

ابراهيم نيت بحمادن أو السيد حمزة)

نيت بحمادن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت عدد)730716.
للنسخة واإلشارة

434 P

ENNASSR NBBT
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 192.000 درهم

املقر االرتماعي الدار البيضاء 3) 
زنقة الجياللي تاردين، املعاريف

RC 241641
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 19 و) (6 بتاريخ) رسمي  االستثنائي 
طرف) من  ومحرر  (2017 أكتوبر)
بالدار) موثق  اوتاغني  كمال  األستاذ 

البيضاء)تمت التغييرات التالية):
املوافقة على كافة التفويتات التي)
السيد) وخاصة  املسيرين  بها  قاموا 
واملتعلقة) بحمادن  نيت  ابراهيم 
العقارية) الرسوم  ذات  باألمالك 

التالية):
(،28395/60 (،28357/60
(،5897/60 (،28355/60
(،5899/60(،28374/60(،5896/60
(،2838(/60 (،28338/60
(،28381/60 (،28370/60
(،28399/60 (،28385/60
(،28328/60 (،49007/09
(،28397/60 (،28369/60
(،28361/60 (،28326/60
(،283(8/60 (،28330/60
(،5898/60 (،28363/60
(،28383/60 (،28332/60
(،28356/60 (،28337/60
(،36519/60 (،283(9/60
(،28380/60 (،28327/60
(،28373/60 (،28387/60
(،2839(/60 (،28362/60
(،2835(/60 (،283(3/60
(،28(0(/60 (،28392/60
(،((030/60 (،28360/60
(،((051/60 (،((022/60
(،28396/60 (،28335/60
(،((018/60 (،28331/60
(،28391/60 (،((023/60
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(،28378/60 (،((020/60

(،28377/60 (،((019/60

(،((055/60 (،((025/60

(،28359/60 (،((031/60

(،((02(/60 (،((03(/60

(،44027/60 (،((033/60

(،((032/60 (،44017/60

(،((0(8/60 (،28393/60

(،((021/60 (،((05(/60

وذلك) (،44037/60 و) (((026/60

أعاله،) املذكور  املحضر  توقيع  بعد 

السلطات) صالحيات  انتهاء) وقبل 

تاما) ابراء) إعطائهم  مع  لهم  املخولة 

بخصوص ذلك.

الصالحيات) انتهاء) بعد  تقرر 

تعيين) القدامى،) للمسيرين  املخولة 

في) تنتهي  مسيرين ردد ملدة رديدة 

على) ذلك  وتم  (2021 ديسمبر) (31

مجموعتين):

املجموعة األولى):

السيد يونس بحمادن.

ابراهيم نيت بحمادن.

املجموعة الثانية):

عثمان نيت بحمادن.

ابراهيم نيت بحمادن.

والذين قبلوا املهام املوكل لهم.

ومن ثم فإن تصرفات الشركة تقع)

وروبا) مشترك  توقيع  عبر  صحيحة 

مع) األولى  املجموعة  مسيرين  ألحد 

أحد مسيرين املجموعة الثانية لجميع)

أعمال اإلدارة وأعمال التصرف.

الشركة) لتصرفات  بالنسبة  أما 

تقع صحيح) (10.000 التي ال تتجاوز)

ابراهيم) للسيد  منفرد  بإمضاء)

نيت) حمزة  السيد  أو  بحمادن  نيت 

بحمادن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730699.
للنسخة واإلشارة

435 P

MEHDIA DEVELOPPEMENT
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 192.000 درهم

املقر االرتماعي الدار البيضاء 3) 
زنقة الجياللي تاردين، املعاريف

RC 241639
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 19 و) (6 بتاريخ) رسمي  االستثنائي 
طرف) من  ومحرر  (2017 أكتوبر)
بالدار) موثق  اوتاغني  كمال  األستاذ 

البيضاء)تمت التغييرات التالية):
املوافقة على كافة التفويتات التي)
السيد) وخاصة  املسيرين  بها  قاموا 
واملتعلقة) بحمادن  نيت  ابراهيم 
العقارية) الرسوم  ذات  باألمالك 

التالية):
(،28395/60 (،28357/60
(،5897/60 (،28355/60
(،5899/60(،28374/60(،5896/60
(،2838(/60 (،28338/60
(،28381/60 (،28370/60
(،28399/60 (،28385/60
(،28328/60 (،49007/09
(،28397/60 (،28369/60
(،28361/60 (،28326/60
(،283(8/60 (،28330/60
(،5898/60 (،28363/60
(،28383/60 (،28332/60
(،28356/60 (،28337/60
(،36519/60 (،283(9/60
(،28380/60 (،28327/60
(،28373/60 (،28387/60
(،2839(/60 (،28362/60
(،2835(/60 (،283(3/60
(،28(0(/60 (،28392/60
(،((030/60 (،28360/60
(،((051/60 (،((022/60
(،28396/60 (،28335/60
(،((018/60 (،28331/60
(،28391/60 (،((023/60
(،28378/60 (،((020/60
(،28377/60 (،((019/60
(،((055/60 (،((025/60
(،28359/60 (،((031/60
(،((02(/60 (،((03(/60
(،44027/60 (،((033/60

(،((032/60 (،44017/60
(،((0(8/60 (،28393/60
(،((021/60 (،((05(/60
وذلك) (،44037/60 و) (((026/60
أعاله،) املذكور  املحضر  توقيع  بعد 
السلطات) صالحيات  انتهاء) وقبل 
تاما) ابراء) إعطائهم  مع  لهم  املخولة 

بخصوص ذلك.
الصالحيات) انتهاء) بعد  تقرر 
تعيين) القدامى،) للمسيرين  املخولة 
في) تنتهي  مسيرين ردد ملدة رديدة 
على) ذلك  وتم  (2021 ديسمبر) (31

مجموعتين):
املجموعة األولى):

السيد يونس بحمادن.
ابراهيم نيت بحمادن.

املجموعة الثانية):
عثمان نيت بحمادن.

ابراهيم نيت بحمادن.
والذين قبلوا املهام املوكل لهم.

ومن ثم فإن تصرفات الشركة تقع)
وروبا) مشترك  توقيع  عبر  صحيحة 
مع) األولى  املجموعة  مسيرين  ألحد 
أحد مسيرين املجموعة الثانية لجميع)

أعمال اإلدارة وأعمال التصرف.
الشركة) لتصرفات  بالنسبة  أما 
تقع صحيح) (10.000 التي ال تتجاوز)
ابراهيم) للسيد  منفرد  بإمضاء)
نيت) حمزة  السيد  أو  بحمادن  نيت 

بحمادن.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730717.
للنسخة واإلشارة

436 P

EL AMAL NBBT
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 192.000 درهم

املقر االرتماعي الدار البيضاء 3) 
زنقة الجياللي تاردين، املعاريف

RC 241643
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 19 و) (6 بتاريخ) رسمي  االستثنائي 
طرف) من  ومحرر  (2017 أكتوبر)
بالدار) موثق  اوتاغني  كمال  األستاذ 

البيضاء)تمت التغييرات التالية):

املوافقة على كافة التفويتات التي)

السيد) وخاصة  املسيرين  بها  قاموا 

واملتعلقة) بحمادن  نيت  ابراهيم 

العقارية) الرسوم  ذات  باألمالك 

التالية):

(،28395/60 (،28357/60

(،5897/60 (،28355/60

(،5899/60(،28374/60(،5896/60

(،2838(/60 (،28338/60

(،28381/60 (،28370/60

(،28399/60 (،28385/60

(،28328/60 (،49007/09

(،28397/60 (،28369/60

(،28361/60 (،28326/60

(،283(8/60 (،28330/60

(،5898/60 (،28363/60

(،28383/60 (،28332/60

(،28356/60 (،28337/60

(،36519/60 (،283(9/60

(،28380/60 (،28327/60

(،28373/60 (،28387/60

(،2839(/60 (،28362/60

(،2835(/60 (،283(3/60

(،28(0(/60 (،28392/60

(،((030/60 (،28360/60

(،((051/60 (،((022/60

(،28396/60 (،28335/60

(،((018/60 (،28331/60

(،28391/60 (،((023/60

(،28378/60 (،((020/60

(،28377/60 (،((019/60

(،((055/60 (،((025/60

(،28359/60 (،((031/60

(،((02(/60 (،((03(/60

(،44027/60 (،((033/60

(،((032/60 (،44017/60

(،((0(8/60 (،28393/60

(،((021/60 (،((05(/60

وذلك) (،44037/60 و) (((026/60

أعاله،) املذكور  املحضر  توقيع  بعد 

السلطات) صالحيات  انتهاء) وقبل 

تاما) ابراء) إعطائهم  مع  لهم  املخولة 

بخصوص ذلك.
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الصالحيات) انتهاء) بعد  تقرر 

تعيين) القدامى،) للمسيرين  املخولة 

في) تنتهي  مسيرين ردد ملدة رديدة 

على) ذلك  وتم  (2021 ديسمبر) (31

مجموعتين):

املجموعة األولى):

السيد يونس بحمادن.

ابراهيم نيت بحمادن.

املجموعة الثانية):

عثمان نيت بحمادن.

ابراهيم نيت بحمادن.

والذين قبلوا املهام املوكل لهم.

ومن ثم فإن تصرفات الشركة تقع)

وروبا) مشترك  توقيع  عبر  صحيحة 

مع) األولى  املجموعة  مسيرين  ألحد 

أحد مسيرين املجموعة الثانية لجميع)

أعمال اإلدارة وأعمال التصرف.

الشركة) لتصرفات  بالنسبة  أما 

تقع صحيح) (10.000 التي ال تتجاوز)

ابراهيم) للسيد  منفرد  بإمضاء)

نيت) حمزة  السيد  أو  بحمادن  نيت 

بحمادن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730714.
للنسخة واإلشارة

437 P

SCARLET EVENT
مؤرخ) عرفي  عقد  بمور   (- (1

الدار) في  (2019 يناير) (7 بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  البيضاء،)

وتتمتع) محدودة،) مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية):

 SCARLET« (: الشركة) اسم 

.»EVENT

درهم،) (100.000 (: رأسمالها)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم مقسمة على الشكل التالي):

 (00 رياض) اإلدري�سي  السيد 

حصة.

 (00 حسناء) العمراني  السيدة 

حصة.

 200 رميل) سيغروشني  السيد 

حصة.

 CASA TWIN (: االرتماعي) املقر 

 TOWER CENTER 2, TWIN

 CENTER-TOUR( OUEST-ANGLE

 BDS EZRKTOUNI ET EL

.MASSIRA 20100 CASABLANCA

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

الغرض):)وكالة الوثائق التجارية أو)

الفنية.

الشركة) مدة  تحديد  يتم  (: املدة)

في) تسجيلها  تاريخ  من  سنة  (99 في)

السجل التجاري.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

غير) ملدة  مسيرا  رميل  سيغروشني 

محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  نفد 

يناير) (29 في) التجارية بالدار البيضاء)

2019)تحت رقم)22831).

438 P

 VILLA NAWAL

HOSPITALITY
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشركة وحيد

رأسمالها 10.000 درهم

مقرها االرتماعي : 2 زنقة مضيق 

باناما - الدار البيضاء

سجل تجاري رقم 179903

العام) الجمع  محضر  بمور  

(،2020 فبراير) (10 االستثنائي بتاريخ)

السيد) إقالة  الوحيد  الشريك  قرر 

وند أكسل ليدو4 ميشيل من مهامه)

كمسير للشركة وتعيين السيد باتريك)

الريفي كمسير رديد للشركة.

2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)في)13)فبراير)

2020)تحت الرقم)730871.
بيان مختصر

439 P

HICHAM SOUFI
SARL AU

رأسمالها 10.000 درهم
مقرها االرتماعي : 67 زنقة عزيز 

بالل، الطابق الثاني، رقم 3، 
املعاريف - الدار البيضاء

بمور  عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
البيضاء،) الدار  في  (2020 فبراير) (6
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
وتتمتع) محدودة ذات شريك وحيد،)

بالخصائص التالية):
صوفي«) »هشام  (: الشركة) اسم 

.HICHAM SOUFI SARL AU
درهم،) (10.000 (: رأسمالها)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 
مدفوعة بالكامل ومخصصة) درهم،)
وهو السيد هشام) للشريك الوحيد،)

صوفي.
زنقة   67 (: االرتماعي) املقر 
 ،3 رقم  الثاني،  الطابق  بالل،  عزيز 

املعاريف - الدار البيضاء.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
الغرض):)استشارات إدارة األعمال)
خدمات) والتدري ،) املساعدة 

مختلفة.
الشركة) مدة  تحديد  يتم  (: املدة)
في) تسجيلها  تاريخ  من  سنة  (99 في)

السجل التجاري.
تم تعيين السيد هشام) (: التسيير)

صوفي مسيرا ملدة غير محددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  نفد 
التجارية بالدار البيضاء)في)12)فبراير)

2020)تحت رقم)456373.
440 P

L’ATELIER DE COIFFURE
Siège(social(:(279,(Bd(Bir(Anza-

 rane,(Mag(10,(Imm(Farah(5,
Casablanca

R.C.(n°(368307
العام) الجمع  محضر  بمور  
(،2020 فبراير) (10 االستثنائي بتاريخ)

قرر ما يلي):

يوسف) السيد  كشريك  املوافقة 

دريزي.
دريزي) يوسف  السيد  تعيين 

كمسير رديد للشركة.

الجديد) األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (5 في) التجارية بالدار البيضاء)

2020)تحت الرقم)729653.

441 P

POLYMEDIC
 Siège(social(:(Rue(Amyot

 d’Inville, Quartier Arsalane, Ain

Borja,(Casablanca

R.C.(n°(29277

العام) الجمع  محضر  بمور  

 28 بتاريخ) العادي  وغير  العادي 

نوفمبر)2019،)قرر ما يلي):

التعديل املترابط للنظام األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 في) التجارية بالدار البيضاء)

2020)تحت الرقم)728537.

442 P

WOOD HOLDING
S.A

 Siège(social(:(Angle(rue(Ahmed

 Charci(et(Rue(Ali(Abderrazak,

 2éme(étage(-(Quartier(Racine,

Casablanca

R.C.(n°(171607

بمور  محضر الجمع العام) (- (1

غير العادي بتاريخ)30)ديسمبر)2019،)

تقرر ما يلي):

بمبلغ) املال  رأ4  تخفيض 

رأ4) لتخفيض  درهم  (28.9(9.100

املال إلى)300.000)درهم.
للشركة) األسا�سي  النظام  ربط 

واعتماد القوانين الجديدة.

ملجلس) الصالحيات  رميع  منح 

تحقيق) إلى  اإلشارة  لغرض  اإلدارة 

التخفيض املذكور،)وكذلك بدء)نفاذ)

تعديالت النظام األسا�سي.
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مداوالت) محاضر  بمور   (- (2
مجلس اإلدارة بتاريخ)23)يناير)2020،)
تخفيض) من  االنتهاء) مالحظة  تقرر 
التعديالت) نفاذ  وبدء) املال  رأ4 

املقابلة على النظام األسا�سي.
3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
فبراير) (7 في) التجارية بالدار البيضاء)

2020)تحت الرقم)729916.
443 P

 CORPORATE INVESTMENT
HOLDING

 Siège(social : Angle(rue(Ahmed
 Charci(et(Rue(Ali(Abderrazak,
 2éme(étage - Quartier(Racine,

Casablanca
R.C. n° 189919

بمور  محضر الجمع العام غير)
العادي بتاريخ)28)نوفمبر)2019،)قرر)

الشركاء):
قرر تحويل مقر الشركة املسجل)
أميوت) شارع  (: التالي) العنوان  إلى 
البرجى،) عين  أرسالن،) حي  دينفيل،)

الدار البيضاء.
التعديل املقابل للنظام األسا�سي)

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)في)13)فبراير)

2020)تحت الرقم)730780.
444 P

الشركة الجديدة ملؤسسات 
أرفنيطاكيس

ش.ذ.م.م
نقص مبلغ 15.000.000 درهم من 
رأسمال الشركة ليصبح 5.000.000 

درهم
بواسطة القرارات الجماعية) (- (1
 17 بتاريخ) املؤرخة  االستثنائية 
املنفرد) املسير  قرر  (،2019 ديسمبر)
املسماة) للشركة  شريك  وأكبر 
ملؤسسات) الجديدة  »الشركة 
رأسمالها) ش.ذ.م.م«) (- أرفنيطاكيس)
20.000.000)درهم،)مقرها األسا�سي)
بالدار البيضاء):)2)/50)شارع لحسن)

في) ومسجلة  البيضاء،) الدار  ويدار 

 31(19 السجل التجاري تحت رقم)

من) درهم  (15.000.000 نقص)
 5.000.000 رأسمال الشركة ليصبح)

درهم):)أوال،)بنقص مبلغ)3.950.000 

من الخسائر) درهم المتصاص رزء)

تعويض) بواسطة  وثانيا،) املتراكمة،)

للشركاء،) درهم  (11.050.000 مبلغ)

دائن) في  املبلغ  هذا  بتقييد  وذلك 

تم تعديل) وبالتالي،) الجاري.) حسابه 

البند الساد4 من نظام الشركة.

2)-)نفد اإليداع القانوني باملحكمة)

فبراير) (6 في) التجارية بالدار البيضاء)

2020)تحت رقم)729857.
اإلدارة

445 P

كلثواة
ش.ذ.م.م

اإلعالن عن وفاة شريك ومسير 
الشركة

زيادة  3.800 درهم في رأسمال 
الشركة

تعيين مسيرين آخرين
1)-)تبعا للجمع االستثنائي املنعقد)

شركاء)) قرر  (،2019 ديسمبر) (5 في)

الشركة املسماة)»كلثومة)-)ش.ذ.م.م«)
مقرها) درهم،) (100.000 رأسمالها)
زنقة) (31 (: البيضاء) بالدار  الرئي�سي 

مقيدة في السجل) مصطفى املعاني،)

التجاري تحت رقم)366227،)اإلعالن)

عن وفاة أكبر شريك ومسير الشركة):)

السيد عبد الكريم بنجلون وذلك في)

20)سبتمبر)2018،)وبالنسبة ل)380 

حصة التي كانت لديه فقد أسندت)

لورثته الشرعيين وفقا لعقد اإلراثة)

املنجز بتاريخ)27)سبتمبر)2018.

مبلغ) زيادة  تقررت  ذلك  بعد  ثم 

الشركة) رأسمال  في  درهم  (3.800

وذلك عن) درهم،) (103.800 لتصبح)

طريق خلق)38)حصة رديدة من فئة)

100)درهم للواحدة،)كلها مكتتبة عن)

طريق إدماج ديون الشركاء)املحققة،)

الجارية واملؤكدة.

عبد) السيد  تعيين  كذلك  وتم 

بنجلون،) ويوسف  بنجلون  العزيز 
زنقة) (،31 القاطنان بالدار البيضاء،)

آخرين) كمسيرين  املعاني،) مصطفى 

والسيدة) العلمي  أسماء) السيدة  مع 

ازدواريا مع) يوقعان  العلمي،) حنان 

واحدة من املسيرتين السابقتين.

وبالتالي تمت إعادة نظام الشركة.

2)-)نفد اإليداع القانوني باملحكمة)

فبراير) (5 في) التجارية بالدار البيضاء)

2020)تحت رقم)729634.

نبذة قصد اإلشهار

446 P

W.E.C LINES MAROC
S.A

شركة املساهمة
رأسمالها 1.000.000 درهم

املقر االرتماعي للشركة 17 شارع 

عبد هللا بن ياسين الدار البيضاء
رقم السجل التجاري 197265

الحل املسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام غير العادي)

يناير) (15 للمساهمين املنعقد بتاريخ)

2020،)فقد تقرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

بنشقرون) املهدي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

باملقر) التصفية  محل  تعيين 

االرتماعي للشركة الكائن ب)17)شارع)

عبد هللا بن ياسين الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

11)فبراير)2020)تحت رقم)730271.

للخالصة والنشر

447 P

ANB CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : 160 شارع محمد 

ديوري مكت  رقم 1 القنيطرة

الجمعية) قرار  بمقت�سى 

 ANB« لشركة) االستثنائية  العامة 

ذات  شركة   »CONSULTING
املسؤولية املحدودة املنعقد بتاريخ 6 

يناير 2020 تقرر ما يلي :
املوافقة على تقرير املصفي وعلى 

الشركة.
إبراء ذمة مسير الشركة.

إغالق عمليات التصفية.
صالحيات اإلرراءات القانونية.

تم التقييد بالسجل التجاري لدى 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 

رقم 74156 بتاريخ 5 فبراير 2020.
للخالصة والتذكير

التسيير

448 P

STE BLISSFUL & BEAUTIFUL
SARL

انحالل مسبق وتصفية لشركة
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
 31 االستثنائي املؤرخ بأكادير بتاريخ)
لشركة) قرر الشركاء) (2019 ديسمبر)
ش.م.م) بيوتيفل«) اند  »بليسفل 
درهم) (90.000 ذات رأسمال يساوي)
32)حي) مقرها زنقة طاهر افراني رقم)

املوظفين أكادير،)قرر املجلس):
انحالل مسبق وتصفية الشركة.

للشركة) مصفي  بصفة  تعيين 
السيدة كريمة خياطي.

بمقرها) للتصفية  املقر  تحديد 
االرتماعي املذكور أعاله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
2020)تحت) 18)فبراير) بأكادير بتاريخ)

رقم)89610.
449 P

مانجمنت كونسيلتين آند أكاونت ش.م.م

صيدلية ابن رشد حي يعقوب 
املنصور

ش.م.م م.و
املقر االرتماعي : 2 بلوك رولي شارع 
السالم حي يعقوب املنصور الرباط

الرأسمال : 2.600.000 درهم
العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
 2019 أكتوبر) (16 في) االستثنائي 
صفية) السيدة  الشركة  ممثل  قرر 



3683 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

من) التسمية  تغيير  الحسباوي 

صيدلية الحسباوي ش.م.م م.و إلى :

يعقوب) حي  رشد  ابن  صيدلية 

املنصور ش.م.م م.و.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2019)تحت رقم التسجيل)7211.

450 P

الشركة العقارية صابل ضوري

ش.ذ.م.م 

رأسمالها 200.000 درهم

املقر الرئي�سي : كلم 1، طريق سيدي 

يحيى زعير - تمارة

وفاة مسير وشريك تعيين مسيرين 
للشركة

 8 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

يناير)2020،)إثر وفاة السيد املساعد)

بالشركة،) ومسير  شريك  محمد،)

الجمعية) انعقاد  محضر  تحرير  تم 

العامة الغير العادية املنعقدة بصفة)

عادية،)وذلك بعدما استدعي الشركاء)

لبعيوي) السيد  طرف  من  لالرتماع 

قدور،)وقد تم االتفاق على ما يلي):

املساعد) السيد  وفاة  تثبيت 

محمد.

ورثته) إلى  املتوفى  حصص  منح 

الشرعيين.

تغيير البندين السابع والثامن من)

القانون األسا�سي للشركة.

السيد) تعيين  على  املوافقة 

وحيدا) ممثال  الغني  عبد  املساعد 

ش.م.) الخير  فتح  العقاري  للمجمع 

لدى الشركة العقارية صابل ضوري)

ش.ذ.م.م.

التسيير):)أسند ملدة ثالث سنوات)

الغني) عبد  املساعد  للسيدين 

منفصلين،) ال  معا  قدور،) ولبعيوي 

وعليه تم تغيير البند)15)من القانون)

األسا�سي.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بمكت ) تم  القانوني  اإليداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 بتاريخ)

.3192
للبيان واالستخالص

451 P

 ARBEITE IN

DEUTSCHLAND
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (2019 12)نوفمبر)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 ARBEITE IN (: التسمية)

.DEUTSCHLAND

.SARL(:(الصفة القانونية

الهدف االرتماعي):)1)-)االستشارة)

في التسيير.

االستشارة،) التكوين،) (- (2

التدري ،)اللوريستيك والتقني.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 50 (: البجدايني) محمد  السيد 

حصة.

السيد تيزن روهان ولفكانك):)50 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االرتماعي):)15)شارع األبطال)

الشقة رقم)))أكدال الرباط.

املسيران):)السيد محمد البجدايني)

والسيد تيزن روهان ولفكانك.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.143257

452 P

 CENTRE AL HOKAMA

 POUR LA RECHERCHE SUR

LA PAIX
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I  

تمت) (،2020 يناير) (22 يوم) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص) املسؤولية  محدودة 

التالية):

 CENTRE (: التسمية)

 AL HOKAMA POUR LA

.RECHERCHE SUR LA PAIX

:)تحضير البحث في مجال) الهدف)

السالم والتعايش اإلنساني.

ابن) شارع  (79 (: االرتماعي) املقر 

 8 رقم) شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال)-)الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)85.000)درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة) (: اإلدارة)

 SULTAN FAISAL ALI KHALIFA

 AL-RUMAITHI( et( Mr.( TALAL

 ABDULLA HAMAD NASSER

.ALMAZROUEI

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل) (- (II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

فبراير) (( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)2633)1.

453 P

ESPACE ERRAZKI
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمور  قرار الشركاء)تقرر تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة وتبعا)

لذلك فإنها تتكون من السيد يوسف)

الرازقي وابراهيم الرازقي.

نشاط الشركة):

األعمال) ورميع  البناء) أعمال 

املختلفة.

واألملنيوم) النجارة  أعمال 

والديكور.

املنتجات) رميع  وشراء) بيع 

بالهدايا) املتعلقة  خاصة  والبضائع 

ومنتجات النظافة.

مقر الشركة):)الطابق السفلي رقم)

1805)سكتور)3)مر4 الخير تمارة.

 ESPACE (: الشركة) تسمية 

.ERRAZKI

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
 100.000 في) حدد  (: املال) رأ4 

درهم مقسم على)1000)حصة بقيمة)

100)درهم للواحدة.

السيد يوسف) (: التسيير التوقيع)

الرازقي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

فبراير) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)3167.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

454 P

SMART FRANCHISE
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال قدره 833.333 درهم

املقر االرتماعي : محطة القطار 
الرباط أكدال، الرواق التجاري 

متجر رقم A29 أكدال الرباط

تفويت الحصص
تبعا ملا راء)في محضر الجمع العام)

أبريل) (15 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2019)تقرر ما يلي):

الجماعي) االستثمار  صندوق 

»GREEN INNOV INVEST«،)املسير)

 GLOBAL NEXUS(من طرف الشركة

ذات السجل التجاري رقم)303829،)

املتمثلة في السيدة هند بوهيا قامت)

بتفويت رميع الحصص التي تملكها)

 SMART FRANCHISE الشركة) في 

ديت) العمري  حنان  للسيدة  (SARL

ملباركي سواء)3333)حصة.



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   368(

وضع نظام أسا�سي رديد مرفق)

بما سبق من التعديالت.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2019 يوليو) فاتح  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم)101269.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

455 P

DIWAN AL HISBA

S.A.R.L AU

تحويل املقر االرتماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بالقنيطرة بتاريخ)

30)يناير)2020)تقرر ما يلي):

 23 من) االرتماعي  املقر  تحويل 

شارع أنوال،)أقامة فلوري)11،)مكت )

زواية) إلى  القنيطرة  ميموزة  (( رقم)

شارع موالي عبد هللا وامللكة اليزابيث)

املكت  رقم)15.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)18)فبراير)

2020)تحت رقم)74285.
مقتطف للنشر واالشهار

456 P

LIYFIT

SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  (: الشركة) تسمية 

 LIYFIT تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.SARL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجهيزات) واستيراد وتصدير  وشراء)

الرياضية.

 5 كلم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املركز التجاري السفراء)شارع محمد)

الساد4 السوي�سي رقم)56)الرباط.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم مقسم كالتالي):

درهم،) (50.000 (: لينة) بلمعطي 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

درهم،) (50.000 (: يوسف) الحرار 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

(: عنوانها) لينة  بلمعطي  اآلنسة 

شارع محمد الساد4 كلم)7.5)تجزئة)

ملينة رقم)1)السوي�سي الرباط.

عنوانه) الحرار،) يوسف  السيد 

إقامة سكينة قطاع)3)عمارة ب شقة)

162)الوفاق تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)3051)1 

بتاريخ)12)فبراير)2020.

457 P

 ENGINEERING CONSEIL ET

SOLUTION

SARL

تاريخ تسجيل العقد العرفي في)13 

فبراير)2020)بالرباط.

خدكمات) (: االرتماعي) الهدف 

وبيع) شراء) (- التجارية) املعلومات 

البضائع)-)االستيراد والتصدير.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة واملقسمة كالتالي):

السيد دافيد كونتي)700)حصة.

 300 (: السيد ريريمي سايز كونتي)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

:)79)شارع ابن سينا الشقة) املقر)

رقم))1)أكدال الرباط.

التسيير):)السيد دافيد كونتي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(3205

458 P

 STE ETUDE

 ACCOMPAGEMENT

CONSEIL INGENIERIE
»EACI«

SARL

تاريخ تسجيل العقد العرفي في)13 

فبراير)2020)بالرباط.

مكت ) (: االرتماعي) الهدف 

الدراسات والبحوث.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة واملقسمة كالتالي):

السيد أسامة ملعا�سي)500)حصة.

 500 املصباحي) عصام  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

:)79)شارع ابن سينا الشقة) املقر)

رقم))1)اكدال الرباط.

التسيير):)السيد أسامة ملعا�سي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.143207

459 P

STE RAFINITY AUTO
SARL

تاريخ تسجيل العقد العرفي في)10 

فبراير)2020)بالرباط.

الهدف االرتماعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة واملقسمة كالتالي):

 520 السيد كريم ايتعبد الواحد)

حصة.

السيد أسماء)قاسمي)80))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

 ( تجزئة) نوباليا  زنقة  (( (: املقر)

قطاع)17)بلوك ي حي الرياض الرباط.

ايتعبد) حاتم  السيد  (: التسيير)

الواحد.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(3203

460 P

 STE ACHGHAL ARRAY WA

TAJHIZ
SARL

تاسيس شركة
وضع) (2020 يناير) (29 بتاريخ) تم 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):

 STE ACHGHAL (: التسمية)

.ARRAY WA TAJHIZ SARL

الزراعة) في  مقاول  (: ( الهدف)

وصيانة الحدائق والشوارع.

الري) أنظمة  تركي   في  مقاول 

بالتنقيط.

املقر االرتماعي):)دوار اوالد غانم،)

رماعة لوناسدة قلعة السراغنة.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االرتماعي) الراسمال 

درهم مقيم على)1000)سهم من فئة)

100)درهم موزع كاالتي):

السيد رشيد السالمي)500)حصة.

السيد علي مسكيني)500)حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)

رشيد السالمي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 1( يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

فبراير)2020،)تحت رقم)2020/37.

السجل التجاري))رقم):3927.

461 P
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اقهى غرناطة
مقرها االرتماعي : رقم محل 128 

مكرر شارع محمد الخامس قلعة 

السراغنة

االصل التجاري
تم يوم)13)فبراير)2020،)ابرام عقد)

التسيير حر بين كل من السيدات):

الحاملة) أمباركة،) ثريا  حمادي 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بالسجل) املسجلة  (،A261116

بقلعة) (15900 رقم) التجاري 

السراغنة.

لبطاقة) الحاملة  فوزية،) حمادي 

(،Y26081 رقم) الوطنية  التعريف 

رقم) التجاري  بالسجل  املسجلة 

15902)بقلعة السراغنة.

الحاملة لبطاقة) حمادي حسناء،)

(،Y74812 رقم) الوطنية  التعريف 

رقم) التجاري  بالسجل  املسجلة 

)1590)بقلعة السراغنة.

لبطاقة) الحاملة  نزهة،) حمادي 

(،Y74282 رقم) الوطنية  التعريف 

رقم) التجاري  بالسجل  املسجلة 

15898)بقلعة السراغنة.

بصفتهن مكتريات االصل التجاري.

اليزيدي،) الحق  عبد  والسيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بالسجل) املسجلة  (،Y1(6131 رقم)

بقلعة) (14876 رقم) التجاري 

السراغنة.

املسمى) التجاري  االصل  كراء)

»مقهى غرناطة«)الضريبة املهنية رقم)

 128 محل) الكائنرقم  (،(6601099

قلعة) الخامس  محمد  شارع  مكرر 

السراغنة،)لغرض التسيير حر.

الكرائية في مبلغ) حددت سومته 

6000)درهم سنوية.

سنوات) (5 ملدة) صالح  والعقد 

تبتدئ من فاتح مار4)2020)حتى)28 

فبراير)2025.

462 P

STE DRESSING PRIVE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط) (2019 ديسمبر) (11 بتاريخ)
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة تحمل الخصائص التالية):
 DRESSING PRIVE (: التسمية)

.SARL
املالبس) وشراء) بيع  (: الهدف)
والتصدير،) االسيراد  الجاهزة،)

التجارة
العنوان التجاري):)2)شارع الرمان)

82)د محل)1)حي الرباط بالرباط.
الراسمال):)حدد راسمال الشركة)
 100 الى) مقسمة  درهم  (10.000

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
تم تعيين السيد يحيى) (: التسيير)
فاروق) والسيد  الغوتي  محمد 
بلمدادي كمسيرين للشركة ملدة غير)

محدودة.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ التاسيس النهائي.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

2003)1،)بتاريخ)17)ديسمبر)2019.
463 P

عقد تسيير حر االصل تجاري
 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
التسيير) عقد  تم  قد  (2020 يناير)
الحر بحيث تستأرر السيدة حليمة)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  العمراني 

.P9561((الوطنية رقم
املورود) التجاري  االصل 
محج) (33 ورزازات) (: التالي) بالعنوان 
في السجل) محمد الخامس املسجل 
التجاري تحت رقم)15372)باملحكمة)
السيدة) من  بورزازات،) االبتدائية 
لبطاقة) الحاملة  العمراني  لطيفة 

.P128(92(التعريف الوطنية رقم
464 P

CABINET CONSEIL D›EXPERTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد

رأسمال)500.000)درهم

مقرها االرتماعي):)1)شارع ضياء)الرحمان قطاع)

1)بلوك ج السوي�سي الرباط

STE GLAM TEXTILE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمال 1.000.000 درهم

مقرها االرتماعي : الطابق االول، ب 

مكرر الطابق االر�سي أ تجزئة )6، 

الحي الصناعي تبريكت سال

العام) الجمع  مداولة  بقت�سى 

 16 بتاريخ) للشركة  االستثنائي 

ديسمبر)2019)تقرر ما يلي):

(: قبول بيع الحصص االرتماعية)

قرر الجمع العام بيع)1)سهم))مملوك)

سابقا من قبل السيدة حداد صوفي)

طارق) السيد  لصالح  زايرة،) سوزان 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ناصري 

.AD66633(الوطنية رقم

تم) (: الشركة) مسيرة  استقالة 

قبول استقالة السيدة حداد صوفي)

السفر) لجواز  الحاملة  زايرة  سوزان 

منصبها) من  (15C118306 رقم)

كمسيرة اذ تمنح ابراء)ذمة كامال ودون)

تحفظ من تنفيذ واليتها حتى االن.

الجديد) املدبر  تعيين  تاكيد 

على) العام  الجمع  صادق  (: للشركة)

تعيين السيد طارق ناصري الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

للشركة) وحيد  كمسير  (AD6663

تقتصر صالحيته على شروط التوقيع)

االرتماعي.

الجمع) أكد  (: االرتماعي) التوقيع 

منفصل) غير  مزدوج  تفويض  العام 

يتعلق) ما  كل  في  االرتماعي  للتوقيع 

طارق) السيد  من  لكل  بالشركة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ناصري 

الوطنية رقم)AD66633)والسيد زفي)

بن يكوف الحامل لجواز السفر رقم)

.390010(5

تقرر) (: االسا�سي) النظام  تعديل 
النظام) من  و7) (6 املادة) تعديل 

االسا�سي للشركة على النحو التالي):
املادة)6):)املساهمات قدم الشركاء)

مساهمات نقدية وهي):
 SWIMSUIT COMMISSION

درهم) (999.900  :  CORP.LTD
تمثلها مسيرتها السيدة كارين الفريير.
السيد طارق ناصري):)100)درهم.
بحيث يكون مجموع املساهمات):

1.000.000)درهم.
املادة)7):)رأ4 مال الشركة):

درهم) (1.000.000 رأسمال) يبلغ 
10.000)سهم بقيمة) وهو مقسم إلى)
مدفوعةبالكامل)) درهم للسهم،) (100
بما يتناس  مع) ومخصص للشركاء)

مساهماتهم وهي):
 SWIMSUIT COMMISSION

حصة) (9999  :  CORP.LTD
السيدة) مسيرتها  تمثلها  ارتماعية 

كارين الفريير.
حصة) (1 (: ناصري) طارق  السيد 

ارتماعية.
حصة) (10.000 (: مجموع)

ارتماعية.
الوكالة للقيام باالرراءات.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) بسال  التجارية 

2020،)تحت رقم)..
465 P

STE THINK'FLY
شركة محدودة مسؤولية
راسمالها : 100.000 درهم

مقر االرتماعي : 15 شارع االبطال 
شقة رقم ) أكدال الرباط

تبعا لقرار الجمع العام االستثنائي)
لشركة) (2019 يناير) (18 بتاريخ)

THINK'N FLY)شركة ذات مسؤولية)
الشركة) تصفية  اقرار  تم  محدودة،)
املزوز كمصفي) زهير  السيد  وتسمية 
ب) التصفية  مقر  وتحديد  للشركة 
15)شارع االبطال شقة رقم)))أكدال)

الرباط.
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باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 99679 التجارية بالرباط تحت رقم)

وبتاريخ)19)فبراير)2019.

466 P

شركة فاراا�سي تيفلت
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 1.500.000 درهم

مقرها االرتماعي : تيفلت شارع 

محمد الخامس 

محضر القرار غير العادي 
العادي) غير  القرار  بمقت�سى 

ش.م.م.) تيفلت«) فارما�سي  (« لشركة)

حرر من طرف االستاذ سعيد هاللي،)

موثق بالرباط بتاريخ)))فبراير)2020،)

عبد) السيد  استقالة  مالحظة  تقرر 

الوهاب بيرو بصفته مسيرا للشركة،)

قصير) الصمد  عبد  السيد  وتعيين 

محدودة،) غير  ملدة  للشركة  مسيرا 

نتيجة لذلك تم تعديل البنود)7)و15 

من القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط بالسجل التجاري للمحكمة)

 13 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

فبراير)2020.
للنشر وااليداع

مكت  االستاذ سعيد هاللي

467 P

STE ANIR
SARL

تاسيس شركة
وضع) (2020 يناير) (23 بتاريخ) تم 

قوانين الشركة ذات املميزات التالية):

.STE ANIR SARL(:(التسمية

تشغيل محطة خدمة) (: املوضوع)

بطروم.

طنجة) طريق  (: الرئي�سي) املقر 

سيدي عالل التازي مركز.

درهم،) (100.000 (: الراسمال)

مقسمة الى)500)حصة من فئة)100 

لكل من السيد أحمد أمديون والسيد)

املختار أمديون.

أحمد) السيد  تسير  (: االدارة)

أمديون.

بكتابة)) القانوني  االيداع  تم 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

(،2020 فبراير) (11 بتاريخ) االربعاء)

تحت رقم)26503.

468 P

STE RED CARPET CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال : 500.000 درهم

مقرها االرتماعي : 19 تجزئة 

القصبة شقة رقم 3 شارع محمد 

الخامس تمارة 

السجل التجاري رقم : 129535 

تمارة

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) اعداد  تم  (2020 فبراير) (3

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.
ريد كاريت كارز) (: تسمية الشركة)

.STE RED CARPET CARS

تارير السيارات) (: غرض الشركة)

بدون سائق.

تجزئة) (19 ( (: االرتماعي) املقر 

محمد) شارع  (3 رقم) شقة  القصبة 

الخامس تمارة.

ارلها) من  تاسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
500.000)درهم مقسم) (: رأسمال)

كالتالي):

السيد طارق دباح)..)999))حصة.

السيدة امال الهاشمي)....)1)حصة.

حصة) (5000 (.... الحصص)

ارتماعية.

والعائلية) الشخصية  االسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد طارق دباح مغربي ب.ت.و.)

G391061)عنوانه شقة رقم)2)عمارة)

ب اقامة ماشاء)هللا)1)ابن رشد تمارة)

املغرب.

مغربية) الهاشمي  امال  السيدة 

شقة) عنوانها  (GM87970 ب.ت.و.)

 1 عمارة ب اقامة ماشاء)هللا) (2 رقم)

ابن رشد تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  االسماء)

ومواطن مسيري))الشركة):

مغربية) الهاشمي  امال  السيدة 

شقة) عنوانها  (GM87970 ب.ت.و.)

 1 عمارة ب اقامة ماشاء)هللا) (2 رقم)

ابن رشد تمارة املغرب.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)3160.
للنشر

)توقيع املسيرة)

469 P

 STE DE

 CONDITIONNEMENT DES

 AGRUMES DE LA REGION

DE BERKANE

»SOCOBER«

.S.A

رأسمالها : 28.000.000 درهم

مقرها االرتماعي : الحي الصناعي 

بركان بركان

السجل التجاري رقم : 10.622

IF(N°: 05340042

تجديد مدة املصفي

بمقت�سى الجمعية العامة العادية)

فاتح) بتاريخ  املنعقدة  للمساهمين 

 STE املسماة) للشركة  (2019 يوليو)

 DE CONDITIONNEMENT DES

 AGRUMES DE LA REGION DE

BERKANE »SOCOBER«))فقد تقرر)

ما يلي):

مهام املصفي للسيد) تاكيد انتهاء)

عبد النبي بن الشريف.

تجديد مهام السيد عبد النبي بن)

فبراير) (10 بتاريخ) مزداد  الشريف،)

بطريق) (: بمدينة فا4 يقطن) (1966

اليريا) اقامة  االندلس  تجزئة  تدارت 

التعريف) بطاقة  كليفورنيا  (25 رقم)

كمصفي) (BK20961 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة)3)سنوات.
قصد النشر واالعالن

470 P

STE ABODOHA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
عين) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2020 يناير) (15 تاوردات بتاريخ)

للشركة،) االساسية  القوانين  وضع 

والتي تحمل الخصائص التالية)):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

 STE ABODOHA (: اسمها)

.NEGOCE

املختلفة،) االشغال  (: هدفها)

العامة) املقاولة  البناء،) االشغال 

أو) العمومية  االشغال  لجميع 

البنايات،) رميع  البناء) الخاصة،)

املعامل وأيضا رميع عمليات التهيئة،)

املياه) امدادات  املدنية،) الهندسة 

والصرف الصحي طالء)االرصفة.

االستيراد) عامة،) التجارة 

والتصدير.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،) املالية،) التجارية،)

ترتبط) التي  العقارية  وغير  العقارية 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  بصفة 

بكل) أو  ( أعاله) املذكورة  باالهداف 

هدف آخر مشابه أو مرتبط،)أو قابل)

للمساهمة في تنمية الشركة تحت أي)

شكل من االشكال.

ايت) التجاري  املحل  (: مقرها)

احساين رماعة ايت بوبيدمان عين)

تاورطات.

يوم) من  تبتدأ  سنة  (99 (: أمدها)

التأسيس.
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درهم) (100.000 (: راسمالها)
مقسمة الى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للواحدة،)موزعة كالتالي):
 500 (.. البدوي) سعيد  السيد 
للواحدة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

50.000)درهم.
 250 (... البدوي) محمد  السيد 
للواحدة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

..25000)درهم.
 250 (... لقديم) نصيرة  السيدة 
للواحدة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

..25000)درهم.
بقيمة) حصة  (1000 (... املجموع)
100)درهم للواحدة)100.000)درهم.

غير) وملدة  الشركة  يدير  (: اداته)
محددة السيد سعيد البدوي.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.
:)يقتطع من االرباح) توزيع االرباح)
االحتياط) ارل  من  (% (5 الصافية)
الباقي من االرباح الصافية)) القانوني،)
حس ) املشاركين  على  توزع 
الحصص،)باستثناء)املبالغ املحتفظة)
املخصصة) أو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياط حس  قرارات الشركاء.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (10 بتاريخ) بمكنا4  التجارية 
السجل) (،60( رقم) تحت  (2020
 10 بتاريخ) ((9303 رقم) التجاري 

فبراير)2020.
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 STE MEDITERANEE
MEDICAL
"MEDIMED"

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 1.000.000 درهم
مقرها الرئي�سي : 50 زنقة 

املستشفيات حي املستشفيات 
الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 111123 
الدارالبيضاء

تغييرات في القانون االسا�سي
رماعي) قرار  محضر  بمقت�سى 
أعاله،) املذكورة  الشركة  لشركاء)

على) تقرر  (،2019 فبراير) (19 بتاريخ)

و7  (2 وره الخصوص تعديل املواد)

للشركة،) االسا�سي  القانون  من  و8)

نشاط) بتوسعة  التوالي  على  املتعلق 

الشركة ورأ4 املال وتوزيع الحصص)

حس ) الشركاء) بين  االرتماعية 

رأسمال املذكور على النحو التالي):

 7000 (..... أفقير) محمد  السيد 

حصة ارتماعية.

 3000 (..... افقير) عناية  السيدة 

حصة ارتماعية.

االسا�سي) قانون  اعتماد  وبالتالي 

محين بتاريخ)19)فبراير2019.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2019 مار4) (6 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)88)695.
من ارل مقتطف واشارة)

املسير الوحيد
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STE SFM ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
تمكن) التي  الشركة  تكوين  تم 

يناير) (28 بتاريخ) يلي  فيما  مميزاتها 

: 2020

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة بشريك وحيد.

.STE SFM ACADEMY : التسمية

 STE  : الوحيد  الشريك 

FIDUCIAIRE DU MAROC شركة 

 1.000.000 راسمالها  مساهمة، 

درهم، الكائن مقرها بالدارالبيضاء، 

71 زنقة عالل بن عبد هللا، املقيدة 

بالسجل التجاري للدارالبيضاء تحت 

رقم  الجبائي  التعريف   ،1757 رقم 

1031583، ممثلة من طرف رئيسها 

مديرها العام السيد موالي عبد هللا 

العلمي.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الدارالبيضاء،   : الشركة  مقر 

71 زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق 

االول.

املدة : 99 سنة ابتداء من قيدها 

بالسجل التجاري.

الغرض : يكمن غرض الشركة في :

التكوينات واالعالمات من  رميع 

وعموما  االغيار  لفائدة  طبيعة  أي 

أكثر في املجاالت القانونية والجبائية 

واملالية.

تنظيم و/أو انجاز رميع اللقاءات، 

مدارسات  الندوات،  التدري ، 

واملؤتمرات.

االقتناء البيع واالستئجار لجميع 

املمتلكات املبنية أو غير املبنية بهدف 

وترتيبها  البنايات  لجميع  التشييد 

وتهيئتها وتجهيزها.

لجميع  االقتناء  او  االحداث 

االصول التجارية املماثلة لها.

الشراء سواء في السوق املحلي أو 

والتجهيزات  املواد  لجميع  االستيراد 

الضرورية لنشاطها.

االقتناء،  االستغالل،  التنمية، 

تصميم،  لكل  الكراء  التفويت، 

براءات، عالمات أو خدمات مرتبطة 

بنشاطها.

تولي  أو  التمويل  في  املشاركة 

املقاوالت  رميع  في  املشاركات 

املورودة أو في طور التكوين التي لها 

غرض مماثل أو مرتبط بغرضها.

العمليات  رميع  أكثر  وعموما 

غير  او  املنقولة  املالية،  التجارية، 

العقارية التي يمكن أن ترتبط بكيفية 

مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة 

أو التي من شأنها أن تشجع ازدهاره 

وتنميته.

الوحيد  الشريك  عين   : املدبرية 

بصفته مدبرا ملدة غير محددة السيد 

موالي عبد هللا العلمي.

بااليداع  القيام  تم   : االيداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

الدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2020 يناير   28 بتاريخ 

.728.493

تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

 (5(.(83 رقم  تحت  للدارالبيضاء 

من السجل التحليلي.
املدبر

473 P

STE PHYTO PROD

الزيادة  في رأسمال الشركة
تعديالت نظامية تالزمية

العادية) غير  العامة  الجمعية  ان 

(،2019 ديسمبر) (12 في) املنعقدة 

 PHYTO لتسمية) الحاملة  للشركة 

الكائن) مساهمة،) شركة  (PROD

مقرها بالدارالبيضاء)سيدي بليوط،)

)1)شارع مر4 السلطان وزاوية زنقة)

»تيرف«)الطابق الخامس،)مكت  رقم)

الدارالبيضاء) التجاري  )السجل  (27

5)308.2).)قد):

قررت الزيادة في رأسمال الشركة)

بمبلغ)24.760.000)درهم لرفعه من)

 33.360.000 الى) درهم  (8.600.000

 247.600 عن طريق احداث) درهم،)

سهم ذات)100)درهم كقيمة اسمية،)

تدفع قيمتها كاملة عند االكتتاب.

النظام) من  (6 الفصل) عدلت 

االسا�سي نتيجة لذلك تحت الشرط)

املوقف ملعاينة االنجاز النهائي للزيادة)

في الرأسمال.

خالل) االدارة  مجلس  عاين 

(،2019 ديسمبر) (31 ارتماعه بتاريخ)

االنجاز النهائي للزيادة في الرأسمال من)

 33.360.000 الى) درهم  (8.600.000

 6 للفصل) التالزمي  والتعديل  درهم 

من النظام االسا�سي.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

للدارالبيضاء)بتاريخ)27)يناير)2020،)

تحت رقم)728.326.
مجلس االدارة
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STE IMMORES

الزيادة والتخفيض في رأسمال 
الشركة

تعديل نظامي تالزمي
غير) العامة  الجمعية  ان 

ديسمبر) (25 في) املنعقدة  العادية 

لتسمية) الحاملة  للشركة  (،2019

IMMORES))شركة مساهمة،)الكائن)

شارع) (5 السوي�سي،) بالرباط  مقرها 

التجاري)) )السجل  مريم) اللة  االميرة 

بالرباط)69.625).)قد قررت)):

الشركة) رأسمال  في  الزيادة 

الى) درهم  (50.000.000 بمبلغ)

طريق) عن  درهم،) (712.706.000

اصدار أسهم نضيا مع ممارسة الحق)

التفضيلي في االكتتاب.

الشركة) رأسمال  تخفيض 

الى) درهم  (712.706.000 من)

بمبلغ) اي  درهم،) (150.000.000

بفعل) درهم  ( (562.706.000

امتصاص رميع الخسائر املرحلة.

للفصل) لذلك  نتيجة  التعديل 

الساد4 من النظام االسا�سي وتحت)

االنجاز) ملعاينة  املوقف  الشرط 

الى) الرأسمال  في  للزيادة  النهائي 

الى) وتخفيظه  درهم  (712.706.000

150.000.000)درهم.

خالل) االدارة  مجلس  عاين 

(،2019 ديسمبر) (31 ارتماعه بتاريخ)

رأسمال) في  للزيادة  النهائي  االنجاز 

 712.706.000 مبلغ) الى  الشركة 

مبلغ) الى  منه  والتخفيض  درهم 

150.000.000)درهم.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير) (10 بتاريخ) للدارالبيضاء)

2020،)تحت رقم)315.)10.
مجلس االدارة
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ESSENCES DU MAROC

الزيادة والتخفيض في رأسمال 
الشركة

تعديل نظامي تالزمي
العادية) غير  العامة  الجمعية  إن 

 2019 ديسمبر) (25 في) املنعقدة 

 ESSENCES(للشركة الحاملة لتسمية

مساهمة،) شركة  (DU MAROC

شارع) (،5 بالرباط،) مقرها  الكائن 

(- األميرة اللة مريم))السجل التجاري)

الرباط)59851)،)قد قررت):

من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

15.000.000)درهم إلى)19.000).85 

درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)

في) التفضيلي  الحق  ممارسة  مع 

االكتتاب.

من) الشركة  رأسمال  تخفيض 

19.000).85)درهم إلى)35.000.000 

19.000).50)درهم) درهم،)أي بمبلغ)

الخسائر) رميع  امتصاص  بفعل 

املرحلة.

للفصل) لذلك  نتيجة  التعديل 

الساد4 من النظام األسا�سي وتحت)

الشرط املوقف ملعاينة اإلنجاز النهائي)

للزيادة في الرأسمال إلى)19.000).85 

 35.000.000 إلى) وتخفيضه  درهم 

درهم.

خالل) اإلدارة  مجلس  عاين 

(،2019 ديسمبر) (31 ارتماعه بتاريخ)

رأسمال) في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز 

 85.(19.000 مبلغ) إلى  الشركة 

مبلغ) إلى  منه  والتخفيض  درهم 

35.000.000)درهم.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

للرباط بتاريخ)10)فبراير)2020)تحت)

رقم))31)10.
مجلس اإلدارة
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 NORAM ENGINEERING

 AND CONSTRUCTORS

MAROC
إقفال الفرع التابع بالدار البيضاء

ديسمبر) (( بتاريخ) قرار  بمور  

2019،)فإن الشركة الحاملة لتسمية)

 NORAM ENGINEERING AND

(،CONSTRUCTORS MAROC

الكائن) بكندا،) تكوينها  تم  شركة 

مكت ) كرانفيل 4.ت،) (200 مقرها)

1800،)فانكوفر 4.ب،)كندا،)املقيدة)

رقم) تحت  البريطانية  بكولومبيا 
رخصة االستغالل)BC0253119،)قد)

قررت):

الحامل) التابع  الفرع  إقفال 

 NORAM ENGINEERING لتسمية)

 AND CONSTRUCTORS

بالدار) مقرها  الكائن  (،MAROC

ابراهيم) شارع  (،332 البيضاء،)

الروداني.
»الدكتور) املديرين) مهام  إنهاء)

 Dr Glenn ستيفوراك«) روي  كلين 

دافود) والسيد  (Roy( Stefurak

.Davood Farajisarir(فاراريسارير

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)

 2020 فبراير) (11 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)730303.
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BIO2MINAL
توسيع غرض الشركة

تعديل تالزمي للفصل الثالث
من النظام األسا�سي

العادية) غير  العامة  الجمعية  إن 

للشركة) (2020 يناير) (20 املنعقدة في)

 BIO2MINAL لتسمية) الحاملة 
 300.000 شركة مساهمة،)رأسمالها)
زاوية) الكائن مقرها بالرباط،) درهم،)

شارع النخيل وشارع الدل ،)مشروع)

الطابق) »ب«،) عمارة) »سان سيتي«،)

الرباط) (- )السجل التجاري) الخامس)

138331)،)قد قررت):

ليشمل) الشركة  غرض  توسيع 

االستعمال) طريق  عن  التحويل 

خاصة لطرق التصنيع وتعبئة رميع)

عن) املترتبة  واملنتجات  اإلنتارات 

نشاطها.

للفصل) لذلك  نتيجة  التعديل 

الثالث من النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

للرباط بتاريخ)13)فبراير)2020)تحت)
رقم)02))10.

مجلس اإلدارة
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 POLYCLINIQUE شركة

ATLAS ANFA
رأسمالها : 5.000.000 درهم

مقرها االرتماعي : 27، زنقة رون 

رور4 الدار البيضاء

بتاريخ الصادر  القرار   بمقت�سى 

تغير إسم الشركة إلى) (2018 يناير) (8

 POLYCLINIQUE ATLAS ANFA

وتغير الشكل القانوني إلى):

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.

ر�سي) الدين  نور  السيد  تفويض 

بصفته مسير وحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

6)يونيو)2018)تحت رقم)20)668.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

 2018 6)يونيو) بالدار البيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)05625).
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SONBOLA LKAMH DAHABI
تأسيس شركة

وبمور ) (2020 يناير) (2 بتاريخ)

ذات) شركة  تأسست  عرفي،) عقد 

اسم) تحت  املحدودة  املسؤولية 

.SONBOLA LKAMH DAHABI

هدفها):)بيع الحلويات بالتقسيط.

العنوان التجاري):)املحل رقم)133 

عمارة)K23)الياسمين)1)تامسنا.
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الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

للحصة،) درهم  (100 بقيمة) حصة 

مقسمة كالتالي):

السيد مراد أبوياسين)500)حصة.

 500 الناصيري) يوسف  السيد 

حصة.

مراد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  أبوياسين 

محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

وضع السجل التجاري.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بتمارة تحت رقم)

.129531
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S2RK
تأسيس شركة

وبمور ) (2020 يناير) (20 بتاريخ)

ذات) شركة  تأسست  عرفي،) عقد 

اسم) تحت  املحدودة  املسؤولية 

.S2RK

هدفها):)مقاولة لجميع األشغال أو)

البناء.

شقة) ((2 رقم) (: العنوان التجاري)

رقم)2)سيدي يحي زعير.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

 100 إلى) مقسمة  درهم  (10.000 في)

للحصة،) درهم  (100 بقيمة) حصة 

موزعة كما يلي):

السيد احمد الدريوش)90)حصة.

السيدة صنبي لطيفة)10)حصص.

رضا) ادروش  السيد  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

وضع السجل التجاري.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بتمارة تحت رقم)

.129587
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ROBO GARDIENNAGE

تأسيس شركة

 2020 فبراير) (7 بتاريخ)

تأسست) عرفي،) عقد  وبمور  

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 ROBO اسم) تحت  وحيد  بشريك 

.GARDIENNAGE

هدفها):)مقاول الحراسة العمومية)

أو الخصوصية.

العنوان التجاري):)607)مكرر حي)

املغرب العربي املسيرة)2)تمارة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

للحصة،) درهم  (100 بقيمة) حصة 

كلها لفائدة السيد رمال مرابط.

تم تعيين السيد رمال) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  مرابط 

محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

وضع السجل التجاري.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بتمارة تحت رقم)

.129581
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MATERPRO
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA

3RUE TABIT BNOU KORAA

QUARTIER DES HOPITAUX

IDENT(FISCAL : 1107471

RC(CASA : 174151

العام) الجمع  مقتضيات  حس  

يناير) (23 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2020)تقرر ما يلي):

اإلشهاد على رفع رأسمال الشركة)

عن طريق إرراء)مقاصة من الحساب)

الجاري للشركة ب)1.000.000)درهم)

 1.000.000 كان) الذي  والرأسمال 

درهم أصبح)2.000.000)درهم.

تغيير في النظام األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

19)فبراير)2020)تحت رقم)731501.
التسيير

483 P

SODIR TRANS شركة
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

مقرها : زنقة اردير تعبيت، خنيفرة

تأسيس شركة
تم إنجاز القانون األسا�سي بتاريخ)

لتأسيس) بخنيفرة  (2020 فبراير) (6

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد باملواصفات التالية):

SODIR TRANS(:(التسمية

النشاط):)نقل األمتعة.

املقر الرئي�سي):)زنقة اردير تعبيت،)

خنيفرة.

رأ4 املال):)100.000)درهم.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

عزيز وضبي .

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2020 فبراير) (17 بتاريخ) بخنيفرة 

تحت رقم)9).

484 P

اعهد العالج

INSTITUT THERAPY

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي : شقة

رقم 5 الطابق األول إقامة الحديقة 

شارع الزرقطوني - 20800 -

املحمدية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

25155

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

معهد) (: بمختصر تسميتها) االقتضاء)

.INSTITUT THERAPY(العالج

العالج في) (: غرض الشركة بإيجاز)

الط  البديل وعلم الجمال.

عنوان املقر االرتماعي):)شقة رقم)

5)الطابق األول إقامة الحديقة شارع)

الزرقطوني)-)20800)-)املحمدية.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال الشركة)»)100.000 

درهم مقسم كالتالي):

 1000 السيدة مريم أيت مسعود)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة.

السيدة مريم ايت مسعود عنوانها)

3)شارع البرو4)-)00)))-)نانت فرنسا)

 3RUE( DE( LA( BROSSE( -( 44000

.NANTE(-(FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)12)فبراير)

2020)تحت رقم)261.

485 P

LES MURS DURS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : الرقم )، زنقة واد 

زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم 7

 أكدال، الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

23)يناير)2020)ومسجل في))2)يناير)

تحمل) شركة  تأسيس  تم  (،2020

الخصائص التالية):

 LES MURS DURS (: التسمية)

SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االرتماعي :

املختلفة  األشغال  في  مقاول 

والبناء.

تارر.

مقاول في خدمات مختلفة.

درهم) (100.000  : املال  رأ4 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.

زنقة) (،( الرقم) (: االرتماعي) املقر 

الشقة الثالث،) الطابق  زيز،)  واد 

رقم)7،)أكدال،)الرباط.

التسيير ملدة غير محدودة):)السيد)

لبطاقة) الحامل  إدريس،) خليفي 

.D559((التعريف الوطنية رقم

توزيع األرباح):)من األرباح الصافية)

تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  لالستثمار   الجهوي 

18)فبراير)2020،)4.ت):)143197.

486 P

LEYACOM SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : )5، زنقة 

تانسيفت شقة رقم 1، أكدال

الرباط

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ

شركة) تأسيس  تم  (2020 يناير) (30

باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

 LEYACOM (: التسمية)

SOLUTIONS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

املوضوع االرتماعي):

معدات) رميع  وشراء) بيع 

اإللكترونية) األرهزة  الكمبيوتر،)

والكاميرات وأرهزة االتصاالت.

املعلوميات) مجال  في  االستشارة 

وتنظيم الدورات التدريبية.

املعلوماتية) األنظمة  برمجة 

واملواقع اإللكترونية واإلعالنات.

رميع أشغال الكهرباء.

االستيراد والتصدير.

املدة):)99)سنة.

زنقة) (،5( (: االرتماعي) املقر 

أكدال،) (،1 رقم) شقة  تانسيفت 

الرباط.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

الحصص):

(: بوسيف) أنا4  محمد  السيد 

500)حصة.

السيدة مريم الزاكي):)500)حصة.

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)

محمد أنا4 بوسيف الحامل لبطاقة)

 A335888 رقم) الوطنية  التعريف 

ملدة غير محدودة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

10)فبراير)2020)تحت رقم)6)8.

رقم السجل التجاري)142785.

487 P

DNS GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : )5، زنقة 

تانسيفت، شقة رقم 1، أكدال

الرباط

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ

شركة) تأسيس  تم  (2020 يناير) (30

باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

DNS GROUP(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

املوضوع االرتماعي):

بيع وشراء)وإصالح وصيانة رميع)

املعدات واألرهزة الطبية.

املعدات،) وتصدير  استيراد 

واألرهزة) املستهلكات  األدوات،)

الطبية.

أثاث ومعدات املكات ) بيع وشراء)

واللوازم املكتبية.

املدة):)99)سنة.

زنقة) (،5( (: االرتماعي) املقر 

أكدال،) (،1 رقم) شقة  تانسيفت،)

الرباط.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

الحصص):

 500 (: فرحاتي) ادريس  السيد 

حصة.

السيدة نهى الضو):)500)حصة.

إلى) التسيير  أسند  (: التسيير)

لبطاقة) الحاملة  الضو  نهى  السيدة 

 AE77441 رقم) الوطنية  التعريف 

ملدة غير محدودة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

10)فبراير)2020)تحت رقم)5)8.

رقم السجل التجاري)142783.

488 P

 SOCIETE AFOURAR

AUTOMOBILES
الرأسمال االرتماعي : 12.000.000 

درهم

املقر االرتماعي : زاوية محج 

الزرقطوني ومحمد بن عبد هللا

رياض الرضا 68 مارينا سانتر

شقة رقم 35 الطابق الخا4

السجل التجاري 440711

الدار البيضاء

الجمع) مداوالت  بمقت�سى 

»أفورار) لشركة) االستثنائي  العام 

بتاريخ) املنعقد  ش.م.م  أوطوموبيل«)

الشركاء قرر  (،2019 ديسمبر) (23 

ما يلي):

رأسمال) رفع  على  املصادقة 

إلى) درهم  (12.000.000 الشركة من)

بزيادة) وذلك  درهم  (15.000.000

درهم عن طريق إدماج) (3.000.000

وخلق) الدائن  الجاري  الحساب 

درهم) (100 فئة) حصة من  (30.000

للحصة الواحدة،)توزع على الشركاء.

تعديل الفصل الساد4 والسابع)

من القانون األسا�سي للشركة.
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تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

20)فبراير)2020)تحت رقم):)5857.
لإلشارة والبيان

489 P

TRAV SOUD HADI

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : 122 BLOC 7

LOTS(BORJ(S.GNAOUA - FES

تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفا4)

وضع) تم  (2020 فبراير) (12 بتاريخ)

محدودة) لشركة  أسا�سي  قانون 

الخصائص) تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية):

TRAV SOUD HADI(:(التسمية

الهدف االرتماعي):)أشغال اللحام)

املختلفة،)أشغال األملنيوم واألشغال)

املختلفة.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأ4 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم موزعة كالتالي):

املهدي حلحول):)500)حصة.

محمد اإلدري�سي):)500)حصة.

 7 بلوك) (122 (: االرتماعي) املقر 

تجزئة برج سهريج كناوة،)فا4.

تسير الشركة من قبل):

(: ب.ت.و) حلحول  املهدي 

.CD2931(

(: ب.ت.و) اإلدري�سي  محمد 

.CD5(96(1

الشركة) فإن  للتوقيع  بالنسبة 

للسادة) املزدوج  بالتوقيع  ملزمة 

املهدي حلحول ومحمد اإلدري�سي.

مدة الشركة):)99)سنة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفا4) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بالسجل) (2020 فبراير) (17 بتاريخ)

التحليلي رقم):)62011.

املسير

490 P

STE MYNAFASER

SARL

عرفي) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

يناير) (22 بتاريخ) الرباط  في  مسجل 

قد تم تأسيس الشركة ذات) (2020

املسؤولية املحدودة.

الهدف االرتماعي):

مطعم.

غرفة) املعجنات،) متجر  مخبزة،)

الشاي،)مقهى،)مطعم للبيتزا،)مطعم)

للوربات الخفيفة،)محل آيس كريم.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

السيد ناني ياسين):)500)حصة.

 500 (: محمد) السلمي  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

حي) النخيل  شارع  (6 رقم) (: املقر)

الرياض الرباط.

املسير):)اإلدري�سي إكرام.

 143273 التجاري) السجل  رقم 

بتاريخ)19)فبراير)2020.

491 P

مكت  أقصبي

عضو ب):)مجموعة فيدينيون أنترناسيونال،)

شارع فا4،)رقم)77،)طنجة

الهاتف):)27 )) 32 0539

VERSAIR TRANSIT

SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

يبلغ رأسمالها : 300.000 درهم

املقر الرئي�سي : شارع محمد 

الخامس، رقم 147، رقم 3، طنجة

السجل التجاري : 17239

بتاريخ)23)يناير)2020،)قرر الشريك)

الوحيد ما يلي):

الرئي�سي) املقر  عنوان  إصالح 

للشركة.

إصالح مكان والدة املسير.

ليشمل) الشركة  موضوع  توسيع 

والدولي) الوطني  النقل  نشاط 

للبضائع.

األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

بعض) االعتبار  في  أخدا  للشركة 

التعديالت التي أدخلت عليه.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

بتاريخ) بطنجة  التجارية   املحكمة 

13)فبراير)2020)تحت رقم)55)230.
قصد مورز وبيان

فيصل أقصبي

492 P

مكت  أقصبي

عضو ب):)مجموعة فيدينيون أنترناسيونال،)

شارع فا4،)رقم)77،)طنجة

الهاتف):)27 )) 32 0539

COM & TALK AGENCY

SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

(،2020 يناير) (17 في) البيضاء) بالدار 

لشركة) األسا�سي  القانون  إعداد  تم 

تتلخص) املسؤولية  محدودة 

خصائصها كما يلي):

اسم) الشركة  تتخذ  (: التسمية)

.COM(&(TALK(AGENCY(SARL

يتمثل موضوع) (: موضوع الشركة)

أو) لفائدتها،) قيامها  في  الشركة 

في) باملساهمة  أو  األغيار،) لحساب 

املغرب أو في الخارج بما يلي):

في) والتسويق  واالشهار  االتصال،)

الشارع،)والتنشيط،)وتنظيم املناسبات،)

والعالقات) الصحافة،) مع  والتواصل 

واإلشارات،) وتعليق الالفتات،) العامة،)

واإلنتاج،)واألكشاك،)واألعمال السمعية)

واللورستيك،) والندوات،) البصرية،)

والتركي ،)واملعدات واألدوات اإلشهارية،)

والرقمي،) البصري،) السمعي  واإلنتاج 

وأشغال غوغل أدوورد،)دراسة السوق،)

الدراسات الكيفية) اللغوية،) الدالالت 

الوصالت) األصوات،) إنتاج  والكمية،)

شراء) اإلعالم،) وسائل  اإلعالنية،)

وكالة) االتصال،) وكالة  الفضاءات،)

املضمون،)وكالة اإلنتاج)؛

العمليات) رميع  عام،) وبشكل 

واملالية،) والصناعية  التجارية 

باملنقوالت،) واملتعلقة  والعقارية 

باملواضيع) مباشر  بشكل  املرتبطة 

أن) شأنها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهم في تطوير الشركة.

حدد) (: للشركة) الرئي�سي  املقر 

املقر الرئي�سي للشركة بطنجة،)شارع)

فا4،)رقم)77،)املكت )1.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في مبلغ)10.000)درهم مقسما)

إلى)100)حصة في الشركة بقيمة)100 

درهم لكل حصة مخولة ل):

دنيا السقاط)50)حصة)؛

ريهان برام)50)حصة.

الشركة) يسير  (: التسيير) هيئة 

شخص ذاتي واحد أو عدة أشخاص)

ال،) أم  شركاء) كانوا  سواء) ذاتيين،)

بصفته مسيرا.
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وقد عينت مسيرتين للشركة ملدة)

غير محدودة):

مغربية) السقاط،) دنيا  السيدة 

الجنسية،)مولودة في))2)يونيو)1986 

بفا4،)حاملة بطاقة التعريف الوطنية)
رقم)BK317549)قاطنة بالدار البيضاء،)

زنقة را4 املاء)رقم)0)،)حي السالم.

مغربية) برام،) ريهان  السيدة 

الجنسية،)مولودة في)21)نوفمبر)1986 

بأكادير إداوتنان،)حاملة بطاقة التعريف)

الوطنية رقم)J(12922،)قاطنة بأكادير،)
تجزئة إليغ،)رقم)427.

االحتياطي) خصم  بعد  (: األرباح)

بين) الصافية  األرباح  توزع  القانوني 

التي) الحصص  بحس   الشركاء)

يملكونها في الشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

بتاريخ) بطنجة  التجارية   املحكمة 

13)فبراير)2020)تحت رقم)5))230 

السجل التجاري رقم)103997.
قصد مورز وبيان

فيصل أقصبي

493 P

STE MAG PROD
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2020 يناير) (2( بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

إنتاج) (: البصري) السمعي  اإلنتاج 

التلفزيون واإلذاعة والبرامج السمعية)
والصور) األفالم  وإنتاج  البصرية 

وإنتاج) االحترافية  الفوتوغرافية 

املتحركة) الرسوم  وإنتاج  األفالم 

واألفالم الوثائقية واألفالم التعليمية)

والتدريبية واألفالم الدعائية واألفالم)

(: الصحفية) والتقارير  القصيرة 

السياسية واالقتصادية واالرتماعية)

والثقافية)؛

اإلعالن) وكاالت  (: اإلعالن) وكاالت 

وكاالت) السوق،) أبحاث  مع خدمات 

وكاالت) اإلعالن مع خدمة التسويق،)

اإلعالن مع خدمة العالقات العامة،)

البشرية،) للموارد  اإلعالن  وكاالت 

وكاالت اإلعالن للتلفزيون)؛

ممون الحفالت)؛

الوكاالت) (: االتصال) استشارات 

لالتصاالت،) الدولية  االستشارية 

وكاالت تخطيط وسائط اإلعالم)؛

لوحات) (: اإلعالنات) لوحات 

اليومية،) للصحافة  اإلعالنات 

باملجالت،) األسبوعية  والصحافة 

والصحافة الشهرية للمجالت)؛

(: السينمائي) التصوير  خدمات 

رسوم) تصوير أفالم،) كات  سيناريو،)

متحركة ورسومات لصناعة األفالم،)

صوتي) وتسجيل  فيديو  تصوير 

تررمات) وتقديم  األفالم،) لصناعة 

مصاحبة.

شارع) (،8 رقم) شقة  (30 (: املقر)

موالي أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.

املال) رأ4  حدد  (: املال)  رأ4 

بما قدره)100.000)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيدة ديار فاطمة ملدة غير محدودة.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)

بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

18)فبراير)2020)رقم السجل التجاري)

.143217

494 P

STE ECOWINDOW
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2020 فبراير) (5 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)

تقديم املشورة،)تقديم الخدمات)

في التسيير اإلداري)؛

ومواد) منتجات  رميع  استيراد 

البناء)ورميع املواد الدلفنة)؛

)تطبيق) اإلنترنت) نشاط آخر عبر 

وي ).

شارع) (،8 رقم) شقة  (30 (: املقر)

موالي أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.
املال) رأ4  حدد  (: املال)  رأ4 

بما قدره)10.000)درهم.

من) الشركة  تدار  (: التسيير)

طرف السيد اولحادج بالل ملدة غير)

محدودة.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)

بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

18)فبراير)2020)تحت رقم)3215)1.

495 P

CAMELISS
ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتمارة)

واملسجل) (2019 أكتوبر) (( بتاريخ)

تم) (،2019 أكتوبر) (2( في) بالرباط 

إنشاء)القانون األسا�سي لشركة ذات)

املميزات) لها  املحدودة،) املسؤولية 

التالية):

السيد عمر عاشور) (: الشركاء) (- (1

والسيدة ليلى متروف.

2)-)التسمية):)CAMELISS)ش.م.م.

للشركة) (: الشركة) غرض  (- (3

نشاطات متعددة تتمثل في):

الحالقة والتجميل)؛

بصفة عامة كل األشغال العمومية،)

والعقارية،) الصناعية،) التجارية،)

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

شأنها) من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في تنميتها.
26)زنقة ربل) (: املقر الرئي�سي) (- ((

العركوب،)حي أطلس،)مسيرة)3،)تمارة.

5)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من يوم تأسيسها.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال  (- (6
10.000)درهم مقسما إلى)100)حصة)
مقسمة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

على الشريكين كما يلي):
السيد عمر عاشور)50)حصة)؛

السيدة ليلى متروف)50)حصة)؛
7)-)التسيير):)الشركة مسيرة إداريا)
وملدة غير محددة من طرف السيدة)

ليلى متروف.
:)من فاتح) السنة االرتماعية) (- (8

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تم تسجيل) 9)-)اإليداع القانوني)
الشركة بالسجل التجاري باملحكمة)
 االبتدائية بتمارة يوم)18)فبراير)2020 

تحت رقم)129565.
496 P

EKOLUDO
SARL

بتاريخ) املؤرخ  العقد   بمور  
قرر الجمع العام) (2019 ديسمبر) (27

لشركة ما يلي):
تغيير االسم االرتماعي من إكيلودو)

إلى إميل باي رون لكي روسو.
للقانون) الشامل  التعديل 

األسا�سي.
اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)
18)فبراير)2020)تحت رقم)61))10.
497 P

 CONSEILS ETUDES 
ET STRATEGIES

بتاريخ) املؤرخ  العقد  بمور  
العام) الجمع  قرر  (2020 فبراير) (16

لشركة ما يلي):
السيد صحراوي) املسير  استقالة 

رشيد.
تعيين املسير الجديد السيد عبد)

النبي شويجرة.
اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)
19)فبراير)2020)تحت رقم)500)10.
498 P
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FIDCONET SARL

STE EL ALJI ARCHITECTURE
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 يناير) (2( بتاريخ) بالقنيطرة 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

 EL ALJI شركة) (: التسمية)

ARCHITECTURE)ش.ذ.م.م ش.و.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

دبوري) زاوية  (: االرتماعي) املقر 

إقامة مشاء) الرحمان،) وموالي عبد 

الطابق الثاني،) (،2 هللا عمارة ا رقم)

القنيطرة.

الهدف االرتماعي):

مكت  الهندسة)؛

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

عمر) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

العلجي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة) كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.

رأ4 املال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

اكتتابها) سدد  للواحدة  درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

السيد عمر العلجي)1000)حصة.

:)قيدت الشركة) اإليداع القانوني)

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بتاريخ) (54271 بالقنيطرة تحت رقم)

17)فبراير)2020.
من أرل املستخرج واإلشارة

فيدكونيط

499 P

NEGO-TEJ MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : بقعة A/52، بئر 

الرامي الشرقية، املنطقة الصناعية 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي بتاريخ)2)ديسمبر)2019 

لشركة)NEGO-TEJ(MAROC)شركة)

مقرها) املحدودة،) املسؤولية  ذات 

االرتماعي بالقنيطرة بقعة)A/52)بئر)

الرامي الشرقية،)املنطقة الصناعية،)

تقرر ما يلي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.)

الشركة) تصفية  مقر  تحيين 

بمقرها االرتماعي أعاله.

لخضر،) طجيو  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

إبراء)املسير الوحيد،)السيد طجيو)

لخضر من قبل رميع الشركاء)ووضع)

 NEGO-TEJ لشركة) لتسييره  حد 

.MAROC SARL

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2019)تحت رقم)74122.

500 P

RHIMOU TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

رأسمالها : 590.000 درهم

مقرها االرتماعي : 115 ملتقى شارع 

موالي عبد العزيز وموالي عبد 

 الحفيظ عمارة أسامة، مكت  

رقم 6، القنيطرة

رقم السجل التجاري : 3661)

القرار) محضر  ألحكام  ووفقا 

بتاريخ) الوحيد  للشريك   االستثنائي 

3)أكتوبر)2019)تقرر ما يلي):

 100.000 رفع رأ4 املال من) (- (1
درهم إلى)590.000)درهم وذلك بإيداع)
مبلغ)90.000))درهم من خالل إنشاء)
900))حصة رديدة،)اكتتبت كلها وتم)
تحرير الربع عن طريق الدفع نقدا،)من)

قبل الشريك الوحيد.
نقل املقر االرتماعي للشركة) (- (2
زمزم) إقامة  زمزم  زنقة  (3(  من)
زاوية) (115 إلى) القنيطرة  (1( رقم)
عبد) وموالي  العزيز  عبد  موالي 
رقم) مكت   أسامة،) مبنى  الحفيظ،)

6،)القنيطرة.
3)-)إضافة نشاط بيع األسمدة.

))-)تعيين السيد الكرديع الوزاني،)
ماي) (18 مغربي الجنسية من مواليد)
 CIN(N°(G258736(1999)حائز على
مقيم في دوار لقرادحة بن منصور،)
للشركة) مشارك  كمسير  القنيطرة 

لفترة غير محدودة.
5)-)تم تعديل القانون األسا�سي.

6)-)الصالحيات والشكليات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2020 فبراير) (( بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)73913.
501 P

ABDIV
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : رقم 35، تجزئة 
الوفاء 2، البوشتيين، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
.ABDIV SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

تجزئة) (،35 رقم) (: املقر االرتماعي)
الوفاء)2،)البوشتيين،)القنيطرة.

الدوارن) بيع  (: الشركة) موضوع 
بالتقسيط.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 هللا) عبد  لقزيعي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد لقزيعي)

الحامل) الجنسية مغربية،) عبد هللا،)

.G704657(للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)99)53)بتاريخ)))نوفمبر)2019.

502 P

STE S.KH.J
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : زاوية سعد زغلول 

وزنقة رميل صدقي الزوهاوي، 
رقم )6، الشقة 7، الطابق الثالث، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.STE S.KH.J SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)زاوية سعد زغلول)

الزوهاوي،) صدقي  رميل  وزنقة 
الطابق الثالث،) (،7 الشقة) (،6( رقم)

القنيطرة.

موضوع الشركة):

بيع املنتجات شبه الطبية)؛

التجارة بصفة عامة.
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رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 1000 املصطفى) رمال  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد رمال) (: التسيير)
املصطفى،)الجنسية مغربية،)الحامل)

.KA17033X(للبطاقة الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)53977)بتاريخ)15)يناير)2020.
503 P

ROOSDAL TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االرتماعي : 15، زنقة سبو، 
مركز املعامالت »ال شوب« مكت  
رقم 2، الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 ROOSDAL TRAV (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
15،)زنقة سبو،) (: املقر االرتماعي)
مكت ) »الشوب«) املعامالت)  مركز 

رقم)2،)الطابق الخامس،)القنيطرة.
في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

األشغال املختلفة أو البناء.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد رواد زعنون)500)حصة)؛

السيد كريم رزوق)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد رواد) (: التسيير)
الحامل) مغربية،) الجنسية  زعنون،)

.G267923(للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)315)5)بتاريخ)13)فبراير)2020.

504 P

STE TRANS MUSYAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : حي النور، الزنقة 
رقم 103، رقم )، الطابق األول، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE TRANS (: التسمية)

.MUSYAM SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االرتماعي):)حي النور،)الزنقة)
األول،) الطابق  (،( رقم) (،103 رقم)

القنيطرة.

موضوع الشركة):

املقاولة في نقل املستخدمين)؛

األشغال املختلفة)؛

االستيراد والتصدير.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد مصطفى يماني)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد مصطفى)

الحامل) مغربية،) الجنسية  يماني،)

.D721759(للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)54237)بتاريخ)12)فبراير)2020.
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 STE DES NOUVEAUX

COMPTOIRS DU BEHT

Par(Abréviation(BENOC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 1.200.000 درهم

املقر االرتماعي : 31، شارع املغربي 

العربي، سيدي سليمان، القنيطرة

السجل التجاري : 85))2 سيدي 

سليمان

تحويل املقر االرتماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 STE DES لشركة) العادي  الغير 

 NOUVEAUX COMPTOIRS DU

 BEHT( Par( Abréviation( BENOC

شركة ذات مسؤولية محدودة،)تقرر)

ما يلي):

املقر) تحويل  على  املصادقة 

إلى) املذكورة  للشركة  االرتماعي 

بئر) شارع  (،29 (: الجديد) العنوان 

أنزران،)سيدي سليمان.

القانون) من  (( الفصل) تغيير 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) سليمان  بسيدي  االبتدائية 

التجاري رقم)85))2.

506 P

FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE,  FISCALE ET

JURIDIQUE

 Av(Med(V(Appt(4,(2ème(étage, 368

Kenitra

GSM 0661 8( 21 90

TRAV 2

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2020 يناير) (10 بالقنيطرة بتاريخ)

 TRAV(وضع القانون األسا�سي لشركة

2)بالخصائص التالية):

.TRAV 2(التسمية):)شركة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

)11)حي الفتح،) (: املقر االرتماعي)

القنيطرة.

غرض) يكون  (: الشركة) غرض 

الشركة):

أعمال مختلفة)؛

تجارة عامة)؛

بيع شراء،)استيراد،)تصدير تمثيل)

كل سلعة متعلقة باألعمال املختلفة)؛

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

التجارية،)الصناعية،)العقارية واملالية)

التي لها عالقة بنشاط الشركة والتي)

من شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية ديسمبر من كل سنة.

 100.000 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

100)درهم للواحدة سدد ثمنها كاملة)

من طرف):

 500 يوسف) الشنوفي  السيد 

حصة)؛

السيد امهير يونس)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

الشنوفي يوسف.
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وقيدت الشركة بالسجل التجاري)
بالقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)155)5.
بمثابة ومقت�سى

املسير
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INSTITUT VISION LASER
شركة مدنية مهنية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 201( سبتمبر) شهر  في  واملسجل 
ذات) الشركة  تأسست  بالرباط 

الخصائص التالية):
الشكل):)شركة مدنية مهنية.

 INSTITUT VISION (: اإلسم)
.LASER

إنشاء) (: االرتماعي) الهدف 
متعددة) الطبية  الهياكل  رميع 

التخصصات.
مصحة رراحية.

 2.000.000 (: الشركة) رأسمال 
حصة) (20.000 إلى) مقسمة  درهم 
100)درهم للحصة) ارتماعية بقيمة)

موزعة كما يلي):
 19999 (: محسن) البقالي  السيد 

حصة.
السيدة عواد عائشة):)1)حصة.

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

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)شارع)26)شارع ابن خلدون)

أكدال الرباط.
التسيير):)السيد البقالي محسن.

508 P

MEHDI MAHJOUR PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
أكتوبر)2018)بالرباط ومسجل بتاريخ)
املسماة) للشركة  (2018 أكتوبر) (9
 »MEHDI MAHJOUR PROD«
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
والكائن  درهم   100.000 وبرأسمال 

لومومبا  باتريس  شارع  في  مقرها 
زنقة فكيك عمارة 5 شقة 2 حسان 
الرباط، قرر الجمع العام االستثنائي 

للشركة ما يلي :
تفويت حصص ارتماعية :

1000 حصة من السيد املحجور 
مهدي إلى السيد املحجور احمد.

وتعيين  السابق  املسير  استقالة 
السيد املحجور احمد كمسير رديد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2018 نوفمبر   8 بتاريخ 

.980(2
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شركة لويزان ديااان
شركة محدودة املسؤولية ذات 

املساهم الواحد
رأسمالها 100.000 درهم

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 
قرر) (2020 فبراير) (6 بالعيون بتاريخ)

املسير الوحيد ما يلي):
تحويل عنوان املقر االرتماعي إلى)

العنوان التالي):
حي القد4 تجزئة الوفاق بلوك ج)

رقم)2181)العيون.
مما ترت  عنه تغيير بند رقم)))من)

القانون األسا�سي.
وضعه) تم  القانوني  اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  املغربية  الصحراء)

375/2020)بتاريخ)13)فبراير)2020.
توقيع املسير الوحيد
عبد العالي القصابي

510 P

 COLLEGE SCIENTIFIQUE
FADEL KENITRA PRIVE

ش.م.م
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 يناير) (3 بتاريخ) بالقنيطرة 
يناير) (15 في) بالقنيطرة  واملسجل 
األسا�سي) القانون  إنشاء) تم  (2020
لشركة ذات املسؤولية املحدودة لها)

املميزات التالية):

عبود) فاضل  السيد  (: الشركاء)

أيمن والسيد) الكريم  العبد  والسيد 

رنا) والسيدة  التررمان  قدري  وائل 

والسيد) زركي  محمد  والسيد  وطفة 

مناع) مامون  والسيد  عموري  حازم 

والسيد غسان وطفة.

 COLLEGE« (: التسمية)

 SCIENTIFIQUE FADEL KENITRA

PRIVE«)ش.م.م.

نشاط) يتمثل  (: الشركة) غرض 

الشركة في):

التعليم الخصو�سي.

األشغال) كل  عامة  وبصفة 

الصناعية،) التجارية،) العمومية،)

املرتبطة بشكل مباشر أو) والعقارية،)

غير مباشرة بنشاط الشركة والتي من)

شأنها املساهمة في تنميتها.

املغرب) تجزئة  (: الرئي�سي) املقر 

العربي،)بلوك د إقامة غيثة القنيطرة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

يوم تأسيسها.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1000 إلى) مقسما  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

مقسمة على الشركاء)كما يلي):

حصة) (5(5 عبود) فاضل  السيد 

50)حصة) والسيد عبد الكريم أيمن)

 75 التررمان) قدري  وائل  والسيد 

حصة) (50 حصة والسيدة رنا وطفة)

حصة) (100 زركي) محمد  والسيد 

 50 عموري) حازم  محمد  والسيد 

حصة والسيد مامون مناع)30)حصة)

والسيد غسان وطفة)100)حصة.

إداريا) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

السيد) طرف  من  محددة  غير  وملدة 

فاضل عبود.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري باملحكمة)

فبراير) (18 االبتدائية بالقنيطرة يوم)

2020)تحت رقم)291)5.

511 P

ويستيك بروسيس إيكيبمانت 
اوروكو

شركة ذات مسؤولية محدودة من 
شريك وحيد

رأسمالها 85.000 درهم
مقرها االرتماعي : بالدار البيضاء، 

رقم )، إقامة شهد 1، طريق تادارت، 
كاليفورنيا، عين الشق، 20.000

السجل التجاري : 272113
استمرار نشاط الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2019 سبتمبر) (27 االستثنائي بتاريخ)

للشريك الوحيد تم تقرير ما يلي):
من) بالرغم  الشركة  استمرار 

خسارة ثالث أرباع الرأسمال.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
وتم) (725201 رقم) تحت  البيضاء)
التجاري) بالسجل  التغيير  تسجيل 
تحت رقم)37694)بتاريخ)27)ديسمبر)

.2019
من أرل اإليداع والنشر
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LES CONSULTANTS REUNIS

أورونج بيزنيس املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 7.500.000 درهم

مقرها االرتماعي بالدار البيضاء، 
32، شارع مر4 السلطان
السجل التجاري 111259
استمرار نشاط الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
تم) (،2019 يونيو) (28 املختلط بتاريخ)

تقرير ما يلي):
من) بالرغم  الشركة  استمرار 

خسارة ثالث أرباع الرأسمال.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
وتم) (731033 رقم) تحت  البيضاء)
التجاري) بالسجل  التغيير  تسجيل 
فبراير) (17 بتاريخ) (5323 رقم) تحت 

.2020
من أرل اإليداع والنشر

513 P
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 ABB BUREAU DE PROJET
CASABLANCA

أ بي بي بيرو دي بروجي الدار البيضاء
مؤسسة قارة

مقرها االرتماعي : 7، شارع العميد 
فويالنيي، عين السبع، الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء 

تحت رقم 232497
تجديد مهام املديرة

مفو�سي) قرار  محضر  بمقت�سى 
 »ABB AG SA »أ بي بي أ ج) شركة)
(،2019 ديسمبر) (3 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي):
سوسن) السيدة  مهام  تجديد 
 Mme Saoussan براون ري  ليوي)
بصفتها) (BRAUN GEB. LIOUI
بي) »أ  القارة) للمؤسسة  كمديرة 
البيضاء) الدار  بروجي  دي  بيرو  بي 
 ABB BUREAU DE PROJET

.»CASABLANCA
تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
 2020 فبراير) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)730855.
للخالصة والبيان

املسير
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GLUAL ENERGY MAROC
SARL AU

كلووال إينيرجي ماروك
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
مقرها االرتماعي : 11، زنقة 

الوحدة، إقامة اإلمام علي، الطابق 
2، الدار البيضاء

رأسمالها 100.000 درهم
السجل التجاري بالدار البيضاء 

تحت رقم 319639
تصفية الشركة

الشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 
إينيرجي) »كلووال  لشركة) الوحيد 
املسؤولية  محدودة  شركة  ماروك 
 GLUAL الوحيد  الشريك  ذات 
  »ENERGY MAROC SARL AU

(،2019 ديسمبر) (30 بتاريخ) الصادر 
تقرر ما يلي):

فحص الحسابات واملصادقة على)
تقرير مصفي الشركة.

وإبراء) للشركة  النهائية  التصفية 
ذمة مصفيها.

من) الشركة  على  التشطي  
السجل التجاري.

تفويت السلط.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
2020)تحت) 6)فبراير) البيضاء)بتاريخ)

رقم)729852.
للخالصة والبيان

املصفي
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TULIPE TRADIVERS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم وضع) (2019 يوليو) (17 بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):
 TULIPE TRADIVERS (: التسمية)

.SARL
والكهرباء) أشغال البناء) (: الهدف)
والخدمات،)تجارة عامة،)صيانة وبيع)
األدوات املعلوماتية،)تجهيزات عامة...

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)
موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي)):
 500 (: السيد املنصور علي سالم)

حصة.
 500 (: املهدي) بوحريم  السيد 

حصة.
املقر االرتماعي):)زنقة القلعة رقم)

177)حي خط الرملة)1)العيون.
اإلدارة):)تم تعيين السيد املنصور)
كما) للشركة،) كمسير  سالم  علي 

تعتمد الشركة االمضاء)الوحيد له.)
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2019 يوليو) (19 بتاريخ)

.28779
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STE NAFIA EXPRESS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم وضع) (2020 فبراير) (17 بتاريخ)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):

 STE NAFIA EXPRESS(:(التسمية

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وذات الشريك الوحيد.

تبديل) األموال،) تحويل  (: الهدف)

العمالت،)استخالص الفواتير.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)

موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي)):

السيد النفية بركى):)1000)حصة.
املقر االرتماعي):)زنقة ابن بطوطة)

حي الفرح رقم)3)العيون.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

النفية بركى ملدة غير محددة.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2019 فبراير) (19 بتاريخ)

.30933
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ERAC SUD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
 13 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

فبراير)2020)تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):

.ERAC SUD(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بمساهم واحد.

األشغال) آالت  كراء) (: املوضوع)

البناء) معدات  رميع  وكراء) العامة،)

والحفر االبار في األشغال العامة.

ألعمال) واآلالت  املعدات  كراء)

الصرف الصحي والطرق.

الهندسة) العامة،) البناء) أعمال 

املدنية،)وحفر اآلبار)...)الخ

مار4،) (25 مدينة) (: املقر الرئي�سي)

رقم)0Y)5،)نوع)195D HE2،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)

فئة)100)يملكها بالكامل السيد أيوب)

حسني.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلدارة)

أيوب حسني.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 بتاريخ)

بالسجل) وتسجيلها  (((2/2020

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.30929

518 P

 LAMAR COMMERCIAL

INVESTMENT

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم واحد

 13 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

فبراير)2020)تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):

 LAMAR (: التسمية)

.COMMERCIAL INVESTMENT

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بمساهم واحد.

العمليات) رميع  (: املوضوع)

املتعلقة بالصيد الحرفي أو الصناعي.

شراء،) وتقسيط،) بالجملة  البيع 

املأكوالت) رميع  وتعبئة  توزيع 

البحرية)...)الخ

إقامة) :)شارع مكة،) املقر الرئي�سي)

6)،)رقم)8،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)

فئة)100)يملكها بالكامل السيد سيد)

إبراهيم خطري.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلدارة)

سيد إبراهيم خطري.
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بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 بتاريخ)
بالسجل) وتسجيلها  (((1/2020
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.30931
519 P

CIMENTERIE OUED DAHAB
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)7)فبراير)
تم وضع قوانين الشركة ذات) (2020

املميزات التالية):
 CIMENTERIE OUED(:(التسمية

.DAHAB
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.
األسمنت) تصنيع  (: املوضوع)
والجبص والجير ومواد البناء)وغيرها.

األسمنت،) مصانع  تشغيل 
الهيدروليكية) البناء) مواد  الجبص،)

األخرى في املغرب أو في أي بلد آخر.
تشغيل محطة طحن األسمنت)...)

الخ
شارع مكة،) (،20 (: الرئي�سي) املقر 
1،)حي) الطابق الخامس،)مكت  رقم)

الفتح،)العيون.
مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)
إلى) مقسمة  درهم  ((.000.000
 100 فئة) من  حصة  ((0.000

للواحدة،)مقسمة كاآلتي):
 20.000 (: السيد محمد حجوجي)

حصة.
السيد احمد بن الطال ):)20.000 

حصة.
السيد) تسيير من طرف  (: اإلدارة)
بن) احمد  والسيد  حجوجي  محمد 

الطال .
بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 
الضبط باملحكمة التجارية الداخلة)
رقم) تحت  (2020 فبراير) (1( بتاريخ)
بالسجل) وتسجيلها  (16(/2020
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.15359
520 P

 SOCIETE AXERIAL

TRAVAUX
SARL AU

تأسيس) على  االتفاق  تم  لقد 

شركة حس  املعطيات التالية):

 SOCIETE شركة) (: التسمية)

.AXERIAL TRAVAUX SARL AU

 12( العمارة) (: االرتماعي) املقر 

(- مجموعة النجاح تامسنا) (13 شقة)

تمارة.

الهدف):)أشغال مختلفة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس.

املال) رأ4  رقم  (: الرأسمال)

100.000)درهم.

تسير من طرف السيد) (: التسيير)

ايت را احمد.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 2020 18)فبراير) االبتدائية بتمارة في)

تحت رقم)3182.

521 P

GHAIT DEVELOPPEMENT
SARL AU

غير) العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

ديسمبر) (27 يوم) املنعقد  العادي 

 GHAIT DEVELOPPEMENT 2019

SARL AU)شركة محدودة املسؤولية)

 530.000 رأسمالها) وحيد  بشريك 

درهم تم االتفاق على ما يلي):

رفع رأسمال الشركة):

من) الشركة  رأسمال  رفع  تم 

 1.000.000 إلى) درهم  (530.000

درهم وبذلك يكون الفصل)7)و)8)من)

قانون الشركة قد تغير كما يلي):

على) املولى  عبد  السايح  السيد 

درهم للحصة) (1000 1000)حصة بـ)

أي ما يعادل)1.000.000)درهم.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم)

128)10)في تاريخ)27)يناير)2020.

522 P

ABC NUTRITION
SARL AU

تأسيس
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

.ABC NUTRITION(:(اإلسم

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االرتماعي):)تسيير اإلداري)

التدري ) الطبخ،) في  التغذية،) )في 

الشخ�سي لبناء)العضالت).

بيع املواد الغذائية.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

 1000 (: بنونة) عايدة  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة ربل) (،22 (: املقر االرتماعي)

(،8 رقم) الشقة  (،3 طابق) العيا�سي 

أكدال الرباط.

التسيير):)السيدة عايدة بنونة.

السجل التجاري):)3169)1.

523 P

STE ZIKO CHOIX
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

.STE ZIKO CHOIX(:(التسمية

SARL AU(:(الصفة القانونية

.الهدف االرتماعي):

تارر املالبس الجاهزة.

مقاول إعالنات.

استيراد وتصدير.
درهم) (80.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)800)حصة من فئة)100 

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

السيد كريم اتسايلل):)800)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
طابق) (05 رقم) (: االرتماعي) املقر 
زنقة ضاية عوا أكدال) (11 عمارة) (2

الرباط.

املسيرة):)السيدة فطمة اتسايلل.

السجل التجاري):)2819)1.

524 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM 258 BUREAU N°1 PASSAGE

 NAKHIL(AV(MOHAMED(V(RABAT(-

MAROC

RE : 105850

IF(:(15297297

PATENTE(:(25151175

 N° DE COMPTA :

225810066400157661012482

ICE 00168(6190000(2

 STE SOUS TRAITANCE

HOSPITALIERE
SARL

تغييرات مختلفة
على إثر مداوالت الجمعية العامة)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)))نوفمبر)

 SOUS شركة) مساهمو  قرر  (2019

 TRAITAINCE HOSPITALIERE

التغييرات التالية):
من) الشركة  املال  رأ4  زيادة 

50000)درهم إلى)100.000)درهم.

تغيير املقر االرتماعي إلى العنوان)
زنقة واد باهت) (2 محل رقم) (: التالي)

عمارة رقم)16)أكدال الرباط.
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تغيير نشاط الشركة الذي أصبح)

بيع مستحضرات التجميل واملنتجات)

الصيدالنية.

اإلدارية) االستشارات  وإلغاء)

)السكرتير الطبي ملستشفى التنظيف)

والتمريض).

بيع الحصص االرتماعية):

تبيع) التليدي  عواطف  السيدة 

300)حصة إلى السيد أحمد بلحسن.

 700 (: التليدي) السيدة عواطف 

حصة ب)100)درهم للحصة.

السيد أحمد بلحسن):)300)حصة)

ب)100)درهم للحصة.

من القانونية  الصفة   تغيير 

.SARL(إلى(SARL AU 

تغيير القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)104487.

525 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM 258 BUREAU N°1 PASSAGE

 NAKHIL(AV(MOHAMED(V(RABAT(-

MAROC

RE : 105850

IF(:(15297297

PATENTE(:(25151175

 N° DE COMPTA :

225810066400157661012482

ICE 00168(6190000(2

STE SOFTCRAFTS
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

.STE SOFTCRAFTS(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االرتماعي):

تارر معدات الكمبيوتر.

تأرير معدات الكمبيوتر.

إعالميات برامج مصمم.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

 100 (: بوفريط) هللا  عبد  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنى)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
طابق) (05 رقم) (: االرتماعي) املقر 
زنقة ضاية عوا أكدال) (11 عمارة) (2

الرباك.

املسير):)السيد عبد هللا بوفريط.

السجل التجاري):)3259)1.

526 P

شركة بنعي�سي
STE BENAISSI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 3.500.000 درهم

املقر االرتماعي : الراشيدية  - 
رقم 3)5 تجزئة بوتالمين

رقم السجل التجاري 2183

الرفع من قيمة الرأ4 مال من 
3.500.000 درهم إلى 6.500.000 

درهم
تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

غير العادي بتاريخ)16)ديسمبر)2019 

لشركة بنعي�سي)STE BENAISSI)تقرر)

ما يلي):

من) مال  الرأ4  قيمة  من  الرفع 

 6.500.000 إلى) درهم  (3.500.000

درهم وذلك بزيادة)3.000.000)درهم)

اكتتابها) تم  رديدة  حصص  وخلق 

وتحريرها كاملة.

األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغيرات)

 13 لظهير) (5.96 رقم) لقانون  )طبقا 

فبراير)1997).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2020 فبراير) (11 بتاريخ) بالرباط 
تحت رقم)83)ورقم السجل التجاري)

.2183
للخالصة والنشر

527 P

شركة كوزان دستربسيون
STE COUSINS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االرتماعي : مكنا4 - 552 

مرران 2
السجل التجاري رقم 23189
إقرار شركاء ردد نتيجة وفاة 
الشريك بريكي الركراكي ووفاة 

الوريثة فاطمة بومزبرة
إعادة توزيع رأسمال الشركة

الرفع من قيمة رأسمال الشركة 
من 100.000 درهم إلى 2.370.000 

درهم
تأكيد تعيين مسيري الشركة

توسيع النشاط االرتماعي للشركة
تعيين املسؤول عن نشاط نقل 

البضائع لحساب الغير
تغيير النظام األسا�سي للشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
ديسمبر) (13 بتاريخ) للشركاء) العادي 
دستربسيون) كوزان  لشركة  (2019
 STE COUSINS DISTRIBUTION

تقرر ما يلي):
إقرار شركاء)ردد للشركة حس )
الشريك) وفاة  نتيجة  اإلراثة  رسم 
أغسطس) (2 يوم) الركراكي  بريكي 
بتاريخ) الوفاة  شهادة  حس   (2015
30)أبريل)2019)ووفاة الوريثة فاطمة)
حس ) (2017 ماي) (3 يوم) بومزبرة 
شهادة الوفاة بتاريخ)30)أبريل)2019.
الشركة) رأسمال  توزيع  إعادة 
نتيجة إقرار شركاء)ردد وحس  رسم)

اإلراثة.
الرفع من قيمة رأسمال الشركة)
 2.370.000 درهم إلى) (100.000 من)
درهم وذلك بزيادة)2.270.000)درهم)
اكتتابها) تم  رديدة  حصص  وخلق 

وتحريرها كاملة نقدا.
الشركة) مسري  تعيين  تأكيد 
الرحمن،) عبد  الركراكي  السيد  إما 
 55865 دال) رقم  ل.ب.ت.و  الحامل 
الحامل) املصطفى  الركراكي  والسيد 

ل.ب.ت.و رقم دال)1350)1.
أو):)السيد الركراكي عبد الرحمن،))
 55865 دال) رقم  ل.ب.ت.و  الحامل 
الحامل) حسان  الركراكي  والسيد 

ل.ب.ت.و رقم دال)6)6)8.
االرتماعي) النشاط  توسيع 
لحساب) البضائع  نقل  في  للشركة 

الغير.
نقل) نشاط  عن  املسؤول  تعيين 

البضائع لحساب الغير.
األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 
للشركة التي لها عالقة بهذه التغيرات)
 13 لظهير) (5.96 رقم) لقانون  )طبقا 

فبراير)1997).
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بمكنا4 بتاريخ)6)فبراير)2020)تحت)
التجاري) السجل  ورقم  (560 رقم)

.23189
للخالصة والنشر

528 P

شركة أنا4 كاز
STE ANASS GAZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االرتماعي : مكنا4 - تعاونية 
سيدي العربي - مجاط

السجل التجاري رقم 21895
إقرار شركاء ردد نتيجة وفاة 

الشريك عبد العزيز الركراكي ووفاة 
الشريك بريكي الركراكي ووفاة 

الوريثة فاطمة بومزبرة
إعادة توزيع رأسمال الشركة

الرفع من قيمة رأسمال الشركة من 
1.000.000 درهم إلى 7.900.000 

درهم
تأكيد تعيين مسيري الشركة

توسيع النشاط االرتماعي للشركة
تعيين املسؤول عن نشاط نقل 

البضائع لحساب الغير
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تغيير النظام األسا�سي للشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

ديسمبر) (13 بتاريخ) للشركاء) العادي 

 STE ANASS((2019)لشركة أنا4 كاز

GAZ)تقرر ما يلي):

إقرار شركاء)ردد للشركة حس )

الشريك) وفاة  نتيجة  اإلراثة  رسم 

عبد العزيز الركراكي يوم)21)ديسمبر)

بتاريخ) الوفاة  شهادة  حس   (2012

بريكي) الشريك  وفاة  (2019 ماي) (7

 2015 أغسطس) (2 يوم) الركراكي 

حس  شهادة الوفاة بتاريخ)30)أبريل)

2019)ووفاة الوريثة فاطمة بومزبرة)

شهادة) حس   (2017 ماي) (3 يوم)

الوفاة بتاريخ)30)أبريل)2019.

الشركة) رأسمال  توزيع  إعادة 

نتيجة إقرار شركاء)ردد وحس  رسم)

اإلراثة.

الرفع من قيمة رأسمال الشركة)

من))1.000.000)درهم إلى)7.900.000 

درهم وذلك بزيادة)6.900.000)درهم)

اكتتابها) تم  رديدة  حصص  وخلق 

وتحريرها كاملة نقدا.

الشركة) مسيري  تعيين  تأكيد 

الرحمن،) عبد  الركراكي  السيد  إما 

 55865 دال) رقم  ل.ب.ت.و  الحامل 

الحامل) املصطفى  الركراكي  والسيد 

ل.ب.ت.و رقم دال)1350)1.

أو):)السيد الركراكي عبد الرحمن،))

 55865 دال) رقم  ل.ب.ت.و  الحامل 

الحامل) حسان  الركراكي  والسيد 

ل.ب.ت.و رقم دال)6)6)8.

االرتماعي) النشاط  توسيع 

لحساب) البضائع  نقل  في  للشركة 

الغير.

نقل) نشاط  عن  املسؤول  تعيين 

البضائع لحساب الغير.

األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغيرات)

 13 لظهير) (5.96 رقم) لقانون  )طبقا 

فبراير)1997).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بمكنا4 بتاريخ)6)فبراير)2020)تحت)

التجاري) السجل  ورقم  (561 رقم)

.21895
للخالصة والنشر

529 P

شركة بوسالاة كاش

STE BOUSLAMA CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 3.000.000 درهم

املقر االرتماعي : الحسيمة - رقم 50 

زنقة 12 ج.ح أمزورن

السجل التجاري رقم 887

تفويض الصالحيات
تغيير النظام األسا�سي للشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

ديسمبر) (19 بتاريخ) للشركاء) العادي 

تقرر) ( لشركة بوسالمة كاش) (2019

ما يلي):

للسيد) العام  الجمع  موافقة 

عادل برحوتي الحامل ل.ب.ت.و رقم)

الشركة) مسير  بصفته  (R 330863

للسيد) الصالحيات  كامل  بتفويض 

الحامل) سالمة  أبو  الدين  فار4 

والسيد) (R 116(13 رقم) ل.ب.ت.و 

ل.ب.ت.و) الحامل  أسراج  هللا  عبد 

R 2(18(3)لينوبا عنه في رميع) رقم)

معامالته مع األبناك.

األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغيرات)

 13 لظهير) (5.96 رقم) لقانون  )طبقا 

فبراير)1997).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2020 يناير) (2( بتاريخ) بالحسيمة 

تحت رقم)11)ورقم السجل التجاري)

.887
للخالصة والنشر
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شركة د.م.أ4  فور شنج
STE D.M.S FOR CHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 3.000.000 درهم

املقر االرتماعي : الحسيمة - زاوية 

شارع عبد الكريم الخطابي رقم 117 

وشارع السالم 32000

السجل التجاري رقم 681

تفويض الصالحيات
تغيير النظام األسا�سي للشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

ديسمبر) (19 بتاريخ) للشركاء) العادي 

شنج)))) فور  د.م.أ4  لشركة  (2019

تقرر ما يلي):

للسيد) العام  الجمع  موافقة 

عادل برحوتي الحامل ل.ب.ت.و رقم)

الشركة) مسير  بصفته  (R 330863

للسيد) الصالحيات  كامل  بتفويض 

الحامل) سالمة  أبو  الدين  فار4 

والسيد) (R 116(13 رقم) ل.ب.ت.و 

ل.ب.ت.و) الحامل  أسراج  هللا  عبد 

R 2(18(3)لينوبا عنه في رميع) رقم)

معامالته مع األبناك.

األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغيرات)

 13 لظهير) (5.96 رقم) لقانون  )طبقا 

فبراير)1997).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2020 يناير) (22 بتاريخ) بالحسيمة 

تحت رقم)06)ورقم السجل التجاري)

.681

للخالصة والنشر

531 P

DISTANCE CENTRE

CENTRE D’AFFAIRE

STE MAKINATEC
SARL AU

تغييرات مختلفة
الجمعية) مداوالت  إثر  على 

بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية  العامة 

قرر مساهمو شركة) (2020 فبراير) (3

والتي) (MAKINATEC SARL AU

شارع أنوال إقامة فلوري) (23 يورد)

ميموزة القنيطرة) (( مكت  رقم) (11

التغييرات التالية):

بيع الحصص االرتماعية كما يلي):

 1000 السيدة راقية اليتمي تبيع)

إلى) للحصة  درهم  (100 ب) حصة 

السيد علي السبتي واستقالة السيدة)

كمسيرة) منصبها  عن  اليتمي  راقية 

للشركة.

تغيير القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

74283)بتاريخ)18)فبراير)2020.

532 P

STE ADISTANCE CENTER

SARL AU

تغييرات مختلفة
على إثر مداوالت الجمعية العامة)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)16)يناير)

شركة) الوحيد  مساهم  قرر  (2020

 ADISTANCE CENTER SARL AU

أنوال) شارع  (23 مقرها) يورد  والتي 

 ( رقم) مكت   (11 فلوري) إقامة 

ميموزة القنيطرة التغييرات التالية):

(: تغيير النشاط االرتماعي بإلغاء)

نصائح في التسيير.

التوطين) (: وإضافة النشاط التالي)

القانوني والتجاري للشركات.

الضريبي) التسيير  في  نصائح 

االرتماعي واإلداري.

استئجار مكات  مجهزة.

تغيير القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

74002)بتاريخ)21)يناير)2020.

533 P
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FIDENO BOULMANE

 AV(DU(CAIRE(IMM,(247(APPT(N°2

TEMARA

TEL(:(05.37.64.18.34

T.P(N°(27922808

RC : 592(8

IR : 9122200

شركة أوطو اوني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

الجمع العام الغير العادي

في 27 ديسمبر 2019

بمور  محضر الجمع العام الغير)

 2019 ديسمبر) (27 بتاريخ) العادي 

قرر الشريك الوحيد في شركة أوطو)

 موني ذات الرأسمال)100.000)درهم

)ما يلي):

كراء) من  الشركة  نشاط  تغيير 

بائع) إلى  سائق  بدون  السيارات 

السيارات املستعملة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (5 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2020)تحت رقم)3091.
ملخص قصد النشر

534 P

STE SAHAM ASSURANCE
شركة مساهمة

رأسمالها محدد في 411.687.400 

درهما

مقرها االرتماعي : 216 شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء 

رقم 1)22.3

اإلدارة) مجلس  محضر  بمقت�سى 

 2019 نوفمبر) فاتح  بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي):

نادية) السيدة  استقالة  معاينة 

فتاح من مهامها كمتصرفة بالشركة)

برولي) ايمانويل  السيد  وتعيين 

كمتصرف) (EMMANUEL BRULE

رديد بالشركة كبديل للسيدة نادية)

فتاح.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  للشركة  التجاري 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

730529)بتاريخ)12)فبراير)2020.
ملخص قصد النشر

535 P

STE M&A ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

رأسمالها محدد في 10.000 درهما

مقرها االرتماعي : 117 شارع 

الحسن الثاني عمارة بلو بارك 

الطابق 5، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 255)35

االستثنائي) القرار  بمقت�سى 

نوفمبر) (6 بتاريخ) الوحيد  للشريك 

2019)تقرر ما يلي):

 117 (: إلى) االرتماعي  املقر  نقل 

شارع الحسن الثاني عمارة بلو بارك)

الطابق)5،)الدار البيضاء.

توسيع نطاق غرض الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

726054)بتاريخ)6)يناير)2020.
ملخص قصد النرش

536 P

 STE BOUREGREG

AUTOMOTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الطابق األر�سي إقامة القوات 

املساعدة شارع الحسن الثاني 

الرباط

االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 

بتاريخ)31)ديسمبر)2018)تقرر ما يلي):

حل الشركة.

األر�سي) الطابق  (: التصفية) مقر 

شارع) املساعدة  القوات  إقامة 

الحسن الثاني الرباط.

القباج) سعيد  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

فبراير) (15 يوم) بالرباط  التجارية 

2019)تحت رقم)99653.

537 P

شركة أنطبا
STE ENTEBA

شركة محدودة املسؤولية
رأ4 مالها : 3.000.000 درهم

إشهار بقرارات الجمع العام 
االستثنائي

عقدت) (2020 فبراير) (( بتاريخ)

استثنائيا) عاما  رمعا  أنطبا  شركة 

الحصص) رميع  حاملي  حضره 

االرتماعية املكونة لرأسمال الشركة)

وبعد التداول في نقط ردول األعمال)

قرر الجمع العام ما يلي):

السيد) تفويت  على  املصادقة 

الحصص) ملجموع  الرافي  هللا  عبد 

االرتماعية التي كان يملكها وعددها)

حصة لفائدة السيد سعيد) (10200

براح.

هللا) عبد  السيد  استقالة  قبول 

الرافي من مهمة تسيير الشركة.

براح) سعيد  السيدين  تعيين 

مسيرين) الفياللي  مروان  والسيد 

بجميع) تمتيعهم  مع  للشركة 

باسم) والتوقيع  التسيير  صالحيات 

الشركة ملدة غير محدودة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة)

الجمع) قرارات  مع  يتطابق  لجعله 

العام االستثنائي.

االبتدائية) باملحكمة  تسجيله  تم 

بالعيون بتاريخ)20)فبراير)2020)تحت)
رقم)55)/2020.

538 P

شركة كنزيم
STE KENZIM

إعالن عن تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

2)يونيو)2017  بالدار البيضاء)بتاريخ)

تم تأسيس شركة خاصياتها كما يلي):

التسمية):)شركة كنزيم.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

23،)شارع عقبة) املقر االرتماعي):)

الدار) (- املحمدي) الحي  نافع،) بن 

البيضاء.

الهدف):

تجزيء) العقاري،) اإلنعاش 

أنواع) رميع  وتسويق  األرا�سي 

العقارات.

أشغال مختلفة أو البناء،)تخطيط)

النجارة،) السباكة،) وتصميم املباني،)

الصباغة،) البالط،) الكهرباء،)

الديكور،)والصرف الصحي.

تجارة) تمثيل،) وتصدير،) استيراد 

وتوزيع رميع أنواع السلع.

بجميع) القيام  إرمالي  وبشكل 

أو) مباشر  بشكل  املتصلة  العمليات 

غير مباشر بالهدف أعاله.

في) محدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

وخصصت) نقدا  مدفوعة  الواحدة 

السيد) الوحيد  للشريك  بالكامل 

عشاق املصطفى.

:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)

محددة مع الصالحيات املطلقة،)من)

طرف الشريك الوحيد السيد عشاق)

املصطفى،)الحامل للبطاقة الوطنية)

بإقامة) الساكن  (،BJ (5(03 رقم)

تاشفين عمارة و،) شارع بن  األبرار،)

شقة)3،)الدار البيضاء.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

2)-))تم تسجيل الشركة بالسجل)

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)بتاريخ))1)يونيو)2017 

تحت رقم)379289.
من أرل التلخيص واإلشهار

املسير

539 P
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شركة دكاك 3 كاز
ش.ذ.م.م ذ.ش.و

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر : 13، شارع احمد املجاطي 

إقامة األل  الطابق األول رقم 8

املعاريف - الدار البيضاء

في) املوقع  العرفي  العقد  بمور  

10)فبراير)2020)تم تأسيس ش.ذ.م.م)

ذ.ش.و ذات املميزات التالية):

االسم):)شركة دكاك)3)كاز.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

اإلنعاش) (: الرئي�سي) النشاط 

العقاري.

املقر االرتماعي):)13،)شارع احمد)

األول) الطابق  األل   إقامة  املجاطي 

رقم)8)املعاريف)-)الدار البيضاء.

الرأسمال):)100.000)درهم.

املسير):)دكاك محمد.

الشركاء):)دكاك محمد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى املحكمة التجارية بالدار)

 2020 فبراير) (10 بتاريخ) البيضاء)

بالسجل التجاري رقم):)55951).

540 P

شركة بويلدين ) يور
ش.ذ.م.م ذ.ش.و

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر : 13، شارع احمد املجاطي 

إقامة األل  الطابق األول رقم 8

املعاريف - الدار البيضاء

في) املوقع  العرفي  العقد  بمور  

2020)تم تأسيس ش.ذ.م.م) ))فبراير)

ذ.ش.و ذات املميزات التالية):

االسم):)شركة بويلدين)))يور.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد.

اإلنعاش) (: الرئي�سي) النشاط 

العقاري.

املقر االرتماعي):)13،)شارع احمد)
األول) الطابق  األل   إقامة  املجاطي 

رقم)8)املعاريف)-)الدار البيضاء.

الرأسمال):)100.000)درهم.

املسير):)اصفادي حسن.

الشركاء):)اصفادي حسن.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالدار البيضاء)بتاريخ)))فبراير)2020 

بالسجل التجاري رقم):)55323).

541 P

STE DOBSANA
SARL(d’associé(unique

Siège(Social : Casablanca

37, Rue(Pierre(PARENT

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بالدار) موثقة  بندي  وفاء) األستاذة 

 2019 أكتوبر) (23 بتاريخ) البيضاء)

الدين) نصر  أحمد  السيد  وه  

محمد) اليكس  السيد  الدباللي،)

ادريس) والسيد  الدباللي  فوزي 

الدباللي رميع حصصهم االرتماعية)

يملكونها) والتي  حصة  (150 أي)

 SOCIETE IMMOBILIERE بشركة)
رأسمالها) شركة مدنية،) (GOUZOU

االرتماعي) مقرها  درهم،) (20.000
بارو) بيار  زنقة  (،37 البيضاء،) بالدار 

لفائدة السيدة صابرينة الدوباللي.

السيدة) قررت  لذلك  وتبعا 

الشريك) بصفتها  الدوباللي  صابرينة 

الوحيد بمقت�سى املحضر املؤرخ في)

20)نوفمبر)2019 :

املصادقة على عقد هبة الحصص)

االرتماعية.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

 STE إلى) الشركة  اسم  تغيير 

.DOBSANA(SARL(d’associé(unique

قبول استقالة مسير وتعيين مسير)

رديد.

وتحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2020 فبراير) (10 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)730445.
للنسخة والبيان

األستاذة وفاء)بندي

542 P

STE BARKI SERVICES
SARL AU

RC : 30851
تأسيس شركة

فبراير) (1( بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2020
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 STE BARKI SERVICES(:(التسمية

SARL AU
النشاط):)تجارة وتوزيع البن.

 1953 الرقم) (: االرتماعي) املقر 
الشطر الثاني الوحدة العيون.

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

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
حصة مقسمة) (1.000 مقسمة على)

كالتالي):
السيد حفيظ بركي):)1.000)حصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
حفيظ بركي كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (1( بتاريخ)

.2020/392
543 P

CMONPERMIS
شركة محدودة املسؤولية

من شريك وحيد
رأسمالها : 50.000 درهم

مقرها االرتماعي : 23، شارع أنوال
عمارة فلوري 11 مكت  رقم )

ميموزا، القنيطرة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي أبرم وسجل)
(،2020 فبراير) (7 بتاريخ) بالقنيطرة 

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

محدودة) شركة  (،CMONPERMIS
املسؤولية من شريك وحيد،)رأسمالها)

50.000)درهم،)مقرها االرتماعي)23،)

11)مكت ) شارع أنوال عمارة فلوري)
رقم)))ميموزا القنيطرة ما يلي):

CMONPERMIS(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

والخارج):

استغالل مركز االتصال عبر الهاتف.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،)التجارية،)املالية العقارية)

أو غير العقارية التي))لها ارتباط مباشر)

السالفة) باألهداف  مباشر  غير  أو 

الذكر أو قادرة))أن تيسر نمو الشركة.

23،)شارع أنوال) املقر االرتماعي):)

 ( رقم) مكت   (11 فلوري) عمارة 

ميموزا القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

حدد رأ4) (: الرأسمال االرتماعي)

50.000)درهم مقسمة) املال في مبلغ)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 على)

للحصة الواحدة مخصصة للشريك)

الوحيد.

يوسف) ميخائيل  شالوم  السيد 

500)حصة.)

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

املسير.

يوسف،) ميخائيل  السيد شالوم 

فرنسا،) إقامته  فرنسية،) رنسيته 
.N°17EE72249(رقم رواز سفره

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

املال) إلنشاء) (%5 (: األرباح)

ويخصص) القانوني  االحتياطي 

الفائض حس  قرار الشريك الوحيد.

تم تسديد الحصص) (: الحصص)

نقدا بما قدره)50.000)درهم أودعت)

بصندوق الشركة.

تسيجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري باملحكمة)

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)17)فبراير)

2020)تحت رقم)54279.

544 P
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POWER BAT
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 6.000.000 درهم
مقرها االرتماعي : تجزئة 111/109

الحي الصناعي بئر رامي الشرقية
القنيطرة

على إثر الجمع العام غير العادي)
2020،)قررت) 2)يناير) املنعقد بتاريخ)
 POWER لشركة) العامة  الجمعية 
املسؤولية،) محدودة  شركة  (BAT
مقرها) درهم،) (6.000.000 رأسمالها)
الحي   109/111 تجزئة) االرتماعي 
الصناعي بئر رامي الشرقية القنيطرة 

ما يلي):
الرزوقية) السيد مروان  استقالة 

من منص  مسير.
غير) ملدة  رديد  مسير  تعيين 

محددة):
إقامته) السيد نوردين الرزوقية،)
سخيرات) (6 رمعية األمان فيال رقم)
الحامل) مغربية  رنسية  الشاطئ،)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G232
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2020 فبراير) (12 بتاريخ) االبتدائية 

تحت رقم)74230.
545 P

MIAMI BEACH
ش.ذ.م.م

طنجة، شارع محمد الساد4، رقم 
Ex Av Des Fars 3

رأسمالها : 150.000 درهم
السجل التجاري رقم 4947
تفويت الحصص االرتماعية

تحويل املقر االرتماعي
بمقت�سى سند عرفي مؤرخ بتاريخ)
بتاريخ ومسجل  (2018 يونيو) (19 
السيد) فوت  (،2019 ديسمبر) (28
عروي سفيان واآلنسة عروي إلهام)
 150 االرتماعية،) حصصه  مجموع 
حصة ارتماعية وذلك لصالح السيد)
عروي براهيم،)الحصص االرتماعية)
التي كان يتوفر عليها داخل شركة ذات)
 MIAMI مسؤولية محدودة املسماة)
BEACH)ش.ذ.م.م ذات رأسمال قدره)

االرتماعي) ومقرها  درهم  (150.000

بطنجة،)شارع محمد الساد4،)رقم)

.Ex Av Des Fars 3

الشركة) أن  قرروا  املساهمون 

اعتبار من يوم)19)يونيو)2018.

املوافقة على نقل ملكية أسهم.

يعلن انسحاب من الشركة السيد)

عروي سفيان واآلنسة عروي إلهام.

 1 تحويل املقل االرتماعي طنجة)

قطعة غندوري،)شارع ال4 باملا4.

الجاري) اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�سي للشركة.

تعديل املواد)))-)6)و7)من القانون)

األسا�سي.

إنجازه) تم  القانوني  اإليداع  إن 

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

 2020 5)فبراير) التجارية بطنجة يوم)

وتحت رقم اإليداع)230189.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

546 P

HELARIO
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

رأسمالها االرتماعي : 100.000 

درهم

املقر االرتماعي : طنجة، 28

زنقة باب العصا

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

للشريك الوحيد
مؤرخ) موثق  عقد  بمقت�سى 

 200( 26)أغسطس) بتاريخ) بتطوان،)

أحمد) السيد  بواسطة  وأعدت 

تطوان) في  العدل  كات   العمارتي 

ذات) شركة  وإقامة  إنشاء) تم  فقد 

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي تتضمن املميزات التالية):

ش.ذ.م.م) (HELARIO (: التسمية)

لشريك وحيد.

الهدف):)أن الشركة تهدف إلى):

العقاري ضمن) التطوير  (: أساسا)

من) (213.95.1 رقم) الظهير  إطار 

إصدار) يحمل  الذي  اآلخرة  رمادى 

نموذج) (18.95 ( رقم) إطاري  قانون 

ميثاق استثمار.

األرا�سي،) تقسيم  عمليات  تنفيذ 

أو) التجاري  لإلسكان  املباني  تشييد 

تأرير) للبيع،) اإلداري  أو  الصناعي 

استخداماتها الخاصة.

بناء)مجمع عقاري يندرج في إطار)

مشروع اإلسكان)200.000.

العمليات) كل  (: عموما) أكثر 

املالية) الصناعية،) التجارية،)

لها) التي  العقارية  غير  أو  والعقارية 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو)

رزئيا بالواحدة إلى أي من العمليات)

املذكورة أعاله لتسهيل واملساهمة في)

تسهيل أو تنمية الشركة.
املقر االرتماعي):)طنجة،)28،)زنقة)

باب العصا.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
ب) حدد  (: االرتماعي) املال  رأ4 

 1000 إلى) مجزأ  درهم  (100.000

 100 قيمة) ذات  ارتماعية  حصة 

درهم للواحدة خصصت ل):

سانشيز) ررسيا  أماندو  السيد 

1000)حصة ارتماعية.

املجموع):)1000)حصة ارتماعية.

القيمة نقدا ملا) والكل مقابل أداء)

مجموعه)100.000)درهم.

التسيير):)واحد أو أكثر من املسيرين)

بصالحية واسعة.

عين السيد أماندو ررسيا سانشيز)

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

من) تنطلق  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)

القانونية) االقتطاعات  بعد  للشركة 

والتنظيمية،)تقسم بين الشركاء)على)

حس  عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد منهم.

لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (200( سبتمبر) (3 يوم) بطنجة،)

السجل التجاري رقم)2)318.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير
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ASOLATI AGENCY
ش.ذ.م.م لشريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

ذات رأسمال : 50.000 درهم

املقر االرتماعي : طنجة، شارع 

سيدي محمد بن عبد هللا، شارع برج 

القو4، شارع رقم 26، رقم 3

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�سى 

 2020 يناير) (1( بتاريخ) بطنجة،)

(،2020 يناير) (2( بتاريخ) ومسجل 

تم) فقد  (6537 اإليداع) رقم  وتحت 

وإقامة شركة ذات مسؤولية) إنشاء)

املميزات) تتضمن  والتي  محدودة 

التالية):

 ASOLATI AGENCY (: التسمية)

ش.ذ.م.م لشريك وحيد.

الهدف):)أن الشركة تهدف إلى):

أساسا):)وكالة اتصاالت.

اإلعالن):)تقديم املشورة للمعلنين)

ترويج املبيعات،) )حمالت التواصل،)

التسويق املباشر،)إلخ).

الطباعة):)تنفيذ االتصاالت املرئية)

املنشورات،) )النشرات،) الورق) على 

املبيعات،) كتي   العمل،) بطاقات 

إلخ).

وتنفيذ) تنظيم  (: الحدث) وكالة 

)املعارض التجارية،) األحداث العامة)

والحفالت،)وحفالت الزفاف،)وما إلى)

ذلك).

وكيل) العقارات،) وشراء) بيع 

العمولة.

وكالة تكنولورية املعلومات.

استيراد تصدير بشكل عام.
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وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)

وخارج) داخل  والسمسرة  والتمثيل 

رميع املنتجات واملواد.

أكثر عموما كل العمليات التجارية،)

املالية والعقارية أو الغير) الصناعية،)

عقارية وخصوصا السمسرة التي لها)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد)

األهداف السالفة الذكر أو كل هدف)

مماثل أو مشابه.

شارع) طنجة،) (: االرتماعي) املقر 

سيدي محمد بن عبد هللا،)شارع برج)

القو4،)شارع رقم)26،)رقم)3.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

ب) حدد  (: االرتماعي) املال  رأ4 

حصة) (500 درهم مجزأ إلى) (50.000

درهم) (100 قيمة) ذات  ارتماعية 

للواحدة خصصت ل):

السيد سبايتي أشرف)500)حصة)

ارتماعية.

القيمة نقدا ملا) والكل مقابل أداء)

مجموعه)50.000)درهم.

التسيير):)واحد أو أكثر من املسيرين)

بصالحية واسعة.

عين السيد سبايتي أشرف مسير)

للشركة ملدة غير محدودة.

من) تنطلق  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)

القانونية) االقتطاعات  بعد  للشركة 

والتنظيمية،)تقسم بين الشركاء)على)

حس  عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد منهم.

لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2020 يناير) (30 يوم) بطنجة،)

 103603 رقم) التجاري  السجل 

وتحت رقم اإليداع)230056.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير
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JISETINO
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

رأسمالها االرتماعي : 100.000 

درهم

املقر االرتماعي : طنجة، االلة 

الشافية زنقة الحوت رقم 23

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�سى 

 2020 يناير) (21 بتاريخ) بطنجة،)

(،2020 يناير) (27 بتاريخ) ومسجل 

تم) فقد  (6539 اإليداع) رقم  وتحت 

وإقامة شركة ذات مسؤولية) إنشاء)

محدودة لشريك وحيد والتي تتضمن)

املميزات التالية):

ش.ذ.م.م) (JISETINO (: التسمية)

لشريك وحيد.

الهدف):)أن الشركة تهدف إلى):

دون) السيارات  تأرير  (: أساسا)

سائق.

االلة) طنجة،) (: االرتماعي) املقر 

الشافية زنقة الحوت رقم)23.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

ب) حدد  (: االرتماعي) املال  رأ4 

 1000 إلى) مجزأ  درهم  (100.000

 100 قيمة) ذات  ارتماعية  حصة 

درهم للواحدة خصصت ل):

1000)حصة) السيد شولي ياسين)

ارتماعية.

املجموع):)1000)حصة.

القيمة نقدا ملا) والكل مقابل أداء)

مجموعه)100.000)درهم.

التسيير):)واحد أو أكثر من املسيرين)

بصالحية واسعة.

مسير) ياسين  شولي  السيد  عين 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

من) تنطلق  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)
القانونية) االقتطاعات  بعد  للشركة 
والتنظيمية،)تقسم بين الشركاء)على)
حس  عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد منهم.
لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2020 فبراير) (7 يوم) بطنجة،)
 1038(3 رقم) التجاري  السجل 

وتحت رقم اإليداع)230288.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير
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ABDALAS ARCHITECTURE
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد

رأسمالها االرتماعي : 100.000 
درهم

املقر االرتماعي : طنجة، زاوية شارع 
يوسف بن تاشفين إقامة نور
محل رقم 25 الطابق األر�سي
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة لشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�سى 
 2020 يناير) (29 بتاريخ) بطنجة،)
(،2020 يناير) (30 بتاريخ) ومسجل 
تم) فقد  (7682 اإليداع) رقم  وتحت 
وإقامة شركة ذات مسؤولية) إنشاء)
محدودة لشريك وحيد والتي تتضمن)

املميزات التالية):
 ABDALAS (: التسمية)
ARCHITECTURE)ش.ذ.م.م لشريك)

وحيد.
الهدف):)أن الشركة تهدف إلى):

أساسا):)املهام والخدمات الناتجة)
عن ممارسة مهنة املهند4 املعماري)
هذه) مع  تقدم  التي  تلك  وكذلك 

الروابط املهنية املهنة.
تضع) قد  الخصوص،) وره  على 
قياسات) أو  املواصفات  أو  الخطط 
التوضيح) أعمال  ورميع  الكمية،)
رميع) وكذلك  النماذج  إلنتاج 

الدراسات الحضرية والطبوغرافية.

العمليات) رميع  يؤدي  قد 

املنقولة) غير  أو  املنقولة  أو  املدنية 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بموضوعه،)باستثناء)أي فعل تجاري.

االمتثال) الشركة  على  يج  

املنهي) السلوك  قواعد  ملتطلبات 

ملجلس املهندسين املعماريين.

زاوية) طنجة،) (: االرتماعي) املقر 

شارع يوسف بن تاشفين إقامة نور)

محل رقم 25 الطابق األر�سي.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

ب) حدد  (: االرتماعي) املال  رأ4 

 1000 إلى) مجزأ  درهم  (100.000

 100 قيمة) ذات  ارتماعية  حصة 

درهم للواحدة خصصت ل):

 1000 حمزة) أبضال4  السيد 

حصة ارتماعية.

املجموع):)1000)حصة.

القيمة نقدا ملا) والكل مقابل أداء)

مجموعه)100.000)درهم.

التسيير):)واحد أو أكثر من املسيرين)

بصالحية واسعة.

كريم) تكاتي  سو�سي  السيد  عين 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

من) تنطلق  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)

القانونية) االقتطاعات  بعد  للشركة 

والتنظيمية،)تقسم بين الشركاء)على)

حس  عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد منهم.

لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2020 فبراير) (6 يوم) بطنجة،)

 103821 رقم) التجاري  السجل 

وتحت رقم اإليداع)230262.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

550 P
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NEW ANDALOUS
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسمال قدره : 100.000 درهم

املقر االرتماعي : طنجة، مدشار 

املنار

السجل التجاري رقم 81191

تغيير الهدف االرتماعي
املسماة) للشركة  الشركاء) إن 

ش.ذ.م.م،   NEW ANDALOUS

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

100.000 درهم  رأسمال قدره  ذات 

مدشار  بطنجة،  االرتماعي  ومقرها 

 2019 9 ديسمبر  بتاريخ  املنار قرروا 

ما يلي :

حذف من غرض الشركة النشاط 

السريعة  الوربات  تحضير   : التالي 

واستبدالها بالنشاط مطعم.

القانون  من   2 الفصل  تعديل 

األسا�سي.

لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

وتحت) (2020 فبراير) (7 يوم) بطنجة،)

رقم اإليداع))23026.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير
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SANATEL
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

رأسمالها 10.000 درهم

مقرها االرتماعي : مراكش، 55 شارع 

محمد الخامس، عمارة ركار

الطابق الخامس، شقة رقم 33، 

كليز

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تحرير) تم  قد  (،2020 يناير) (20 ب)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام 

املميزات) ذات  محدودة،) مسؤولية 

التالية):

 SANATEL شركة) (: التسمية)
ش.م.م.)شريك وحيد.

 55 مراكش،) (: االرتماعي) املقر 
شارع محمد الخامس،)عمارة ركار،)
الطابق الخامس،)شقة رقم)33،)كليز.

الغرض االرتماعي):)
مركز االتصال.

مستشار تدري .
العمليات) رميع  عامة  وبصفة 
املالية،) الصناعية،) التجارية،)
املتعلقة بالغرض االرتماعي والتي من)

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
ما عدا في حالة التصفية) تأسيسها،)

أو إطالة املدة.
الرأسمال):)10.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 100)حصة من فئة) على)
مراد) السيد  حوزة  في  للواحدة،)

زركيط.
يسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
السيد) منفرد  وبإمضاء) محدودة،)

مراد زركيط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (2( بتاريخ) بمراكش،) التجارية 

2020)تحت رقم)956.
لإلشارة والتنبيه
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 STE JARDIN DE TETOUAN
3B

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
استقالة مسيرين من مهامهم

تعيين مسيرين ردد
تحديد صالحيات املسيرين الجدد

مطابقة القانون األسا�سي
قرر الجمع العام العادي املنعقد)
 2020 يناير) (7 بتاريخ) استثنائيا 
 STE JARDIN املسماة) للشركة 
ذات) شركة  (،DE TETOUAN 3B
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية 
00.000).5)درهم،)مقرها االرتماعي)
فرانسوا) زنقة  (،1 البيضاء،) بالدار 
املومن،) عبد  شارع  زاوية  بونصارد،)

الطابق)2)شقة رقم)3 :

أخذ بعين االعتبار استقالة السيد)

محمد) السيد  زهر،) بنمو�سى  حسن 

بلبشير والسيد رشيد ابن عبد الجليل)

من مهامهم كمسيرين في الشركة.

تعيين السيد عبد السالم ابن عبد)

زهر) بنمو�سى  كريم  السيد  الجليل،)

كمسيرين) بلبشير  الدين  عز  والسيد 

ملدة غير محدودة مع) ردد للشركة،)

رميع الصالحيات.

مطابقة القانون األسا�سي الحالي.
القانون) مطابقة  على  املصادقة 

األسا�سي الجديد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،2020 فبراير) (10 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)730106.
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX(N°(:(05.28.52.79.82

BROTHERS TODGHA شركة
 ش.م.م

رقم 67 حي السالم، تمديد

 أيت اعزة، تارودانت

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة)

 2020 فبراير) (17 بتاريخ) تايمة  أوالد 

يوم تارودانت  بمدينة   ومسجل 
تم وضع القانون) (،2020 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تتميز بالخاصيات اآلتية):

شركة) (: االرتماعية) التسمية 

BROTHERS TODGHA)ش.م.م.

الشركاء):

السادة أيت سيدي عي�سى أحمد)

اللطيف) عبد  عي�سى  سيدي  وأيت 

وأيت) لحسن  عي�سى  سيدي  وأيت 

سيدي عي�سى سفيان.

الغرض االرتماعي):

األشغال) مختلف  في  مقاول 

والخدمات.

االستيراد والتصدير.

اإلنعاش العقاري.

التجارة بصفة عامة.

حي) (67 رقم) (: االرتماعي) املقر 

السالم،)تمديد،)أيت اعزة،)تارودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.

رأ4 املال):)حدد رأ4 املال في مبلغ)

 5000 إلى) مقسم  درهم  (500.000

100)درهم) حصة ارتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

السيد أيت سيدي عي�سى أحمد):)

2000)حصة ارتماعية.

عي�سى سيدي  أيت   السيد 

حصة) (1000 (: اللطيف) عبد 

ارتماعية.

السيد أيت سيدي عي�سى لحسن):)

1000)حصة ارتماعية.

السيد أيت سيدي عي�سى سفيان):)

1000)حصة ارتماعية.

املجموع):)5000)حصة ارتماعية.

التسيير):)عين السيد أيت سيدي)

للشركة) وحيد  كمسير  أحمد  عي�سى 

وذلك ملدة غير محدودة.

السنة االرتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)

األولى) االرتماعية  السنة  تبتدئ 

بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.

األرباح):)بعد خصم كافة التكاليف)

في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على) الباقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 

رأ4) في  حصصهم  نسبة  الشركاء)

املال االرتماعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتارودانت يوم)19)فبراير)2020)تحت)

رقم)95.
ملخص من أرل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

554 P
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX(N°(:(05.28.52.79.82

ME RI SA TRAVAUX شركة
 ش.م.م

قيسارية السكار، رقم 3، شارع ولي 

العهد، الحي اإلداري، أوالد تايمة

إقليم تارودانت

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة)

 2020 يناير) (22 بتاريخ) تايمة  أوالد 

بتاريخ تارودانت  بمدينة   ومسجل 
القانون) وضع  تم  (،2020 يناير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تتميز بالخاصيات اآلتية):

شركة (: االرتماعية)  التسمية 

ME RI SA TRAVAUX)ش.م.م.

الشركاء):

وشباني) حسام  كربيح  (: السادة)

أحمد وبن الرا4 صالح الدين.

الغرض االرتماعي):

األشغال) مختلف  في  مقاول 

والخدمات.

االستيراد والتصدير.

اإلنعاش العقاري.

استغالل املقالع.

التجارة بصفة عامة.

قيسارية) (: االرتماعي) املقر 
العهد،) ولي  شارع  (،3 رقم) السكار،)

إقليم) تايمة،) أوالد  اإلداري،) الحي 

تارودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.
رأ4 املال):)حدد رأ4 املال في مبلغ)

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة ارتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

السيد كربيح حسام):))33)حصة)

ارتماعية.

(: الدين) الرا4 صالح  بن  السيد 

333)حصة ارتماعية.

333)حصة) (: السيد شباني أحمد)
ارتماعية.

املجموع):)1000)حصة ارتماعية.
كربيح) السيد  عين  (: التسيير)
وذلك) للشركة  حسام كمسير وحيد 

ملدة ثالث سنوات.
السنة االرتماعية):)تبتدئ في فاتح)
يناير وتنتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)
األولى) االرتماعية  السنة  تبتدئ 
بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.
األرباح):)بعد خصم كافة التكاليف)
في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على) الباقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 
رأ4) في  حصصهم  نسبة  الشركاء)

املال االرتماعي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتارودانت يوم)23)يناير)2020)تحت)

رقم)37.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
بتارودانت يوم)17)فبراير)2020)تحت)

رقم)6569.
ملخص من أرل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE
TEL N° : 05.28.52.83.52
FAX(N°(:(05.28.52.79.82

 NISRINE STATION DE شركة
SERVICE

 ش.م.م ذات الشريك الوحيد
زنقة هارون الرشيد، أوالد تايمة

إقليم تارودانت
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة)
 2020 فبراير) (5 بتاريخ) تايمة  أوالد 
بتاريخ تارودانت  بمدينة   ومسجل 
تم وضع القانون) (،2020 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد تتميز)

بالخاصيات اآلتية):

شركة (: االرتماعية)  التسمية 

 NISRINE STATION DE SERVICE

ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد.

الشركاء):

السيد قيوح اسماعيل.

الغرض االرتماعي):

محطة الوقود.

والزيوت) املحروقات  بيع 

بالتقسيط.

استغالل باحات االستراحة.

االستيراد والتصدير.

التجارة بصفة عامة.

هارون) زنقة  (: االرتماعي) املقر 

الرشيد،)أوالد تايمة،)إقليم تارودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.

رأ4 املال):)حدد رأ4 املال في مبلغ)

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة ارتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

 1000 (: اسماعيل) قيوح  السيد 

حصة ارتماعية.

املجموع):)1000)حصة ارتماعية.

قيوح) السيد  عين  (: التسيير)

للشركة) وحيد  كمسير  اسماعيل 

وذلك ملدة ثالث سنوات.

السنة االرتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)

األولى) االرتماعية  السنة  تبتدئ 

بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.

األرباح):)بعد خصم كافة التكاليف)

في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على) الباقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 

رأ4) في  حصصهم  نسبة  الشركاء)

املال االرتماعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتارودانت يوم)11)فبراير)2020)تحت)

رقم)79.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتارودانت يوم)17)فبراير)2020)تحت)

رقم)6573.
ملخص من أرل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX(N°(:(05.28.52.79.82

 OUARZAZATE شركة

STATION DE SERVICE
 ش.م.م ذات الشريك الوحيد

زنقة هارون الرشيد، أوالد تايمة

إقليم تارودانت

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة)

 2020 فبراير) (5 بتاريخ) تايمة  أوالد 

بتاريخ تارودانت  بمدينة   ومسجل 
تم وضع القانون) (،2020 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تتميز)

بالخاصيات اآلتية):

شركة (: االرتماعية)  التسمية 

 OUARZAZATE STATION DE

الشريك) ذات  ش.م.م.) (SERVICE

الوحيد.

الشركاء):

السيد قيوح اسماعيل.

الغرض االرتماعي):

محطة الوقود.

والزيوت) املحروقات  بيع 

بالتقسيط.

استغالل باحات االستراحة.

االستيراد والتصدير.

التجارة بصفة عامة.

هارون) زنقة  (: االرتماعي) املقر 

الرشيد،)أوالد تايمة،)إقليم تارودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.
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رأ4 املال):)حدد رأ4 املال في مبلغ)

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة ارتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

 1000 (: اسماعيل) قيوح  السيد 

حصة ارتماعية.

املجموع):)1000)حصة ارتماعية.

قيوح) السيد  عين  (: التسيير)

للشركة) وحيد  كمسير  اسماعيل 

وذلك ملدة ثالث سنوات.

السنة االرتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)

األولى) االرتماعية  السنة  تبتدئ 

بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.

األرباح):)بعد خصم كافة التكاليف)

في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على) الباقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 

رأ4) في  حصصهم  نسبة  الشركاء)

املال االرتماعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتارودانت يوم)11)فبراير)2020)تحت)
رقم)78.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتارودانت يوم)17)فبراير)2020)تحت)
رقم)6571.

ملخص من أرل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX(N°(:(05.28.52.79.82

 STATION DE SERVICE شركة
OUNAGHA

زنقة هارون الرشيد، أوالد تايمة

إقليم تارودانت

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة)

 2020 فبراير) (13 بتاريخ) تايمة  أوالد 

بتاريخ تارودانت  بمدينة   ومسجل 
تم وضع القانون) (،2020 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تتميز بالخاصيات اآلتية):
شركة (: االرتماعية)  التسمية 

 STATION DE SERVICE
OUNAGHA)ش.م.م.

الشركاء):
الرحمان) عبد  اقويقة  السادة 

وقيوح اسماعيل.
الغرض االرتماعي):

محطة الوقود.
والزيوت) املحروقات  بيع 

بالتقسيط.
استغالل باحات االستراحة.

االستيراد والتصدير.

التجارة بصفة عامة.
هارون) زنقة  (: االرتماعي) املقر 
الرشيد،)أوالد تايمة،)إقليم تارودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.
رأ4 املال):)حدد رأ4 املال في مبلغ)
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
100)درهم) حصة ارتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):
(: الرحمان) عبد  اقويقة  السيد 

500)حصة ارتماعية.
 500 (: اسماعيل) قيوح  السيد 

حصة ارتماعية.
املجموع):)1000)حصة ارتماعية.
اقويقة) السيدان  عين  (: التسيير)
اسماعيل) وقيوح  الرحمان  عبد 
ثالث) ملدة  وذلك  للشركة  كمسيران 

سنوات.
السنة االرتماعية):)تبتدئ في فاتح)
يناير وتنتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)
األولى) االرتماعية  السنة  تبتدئ 
بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.
األرباح):)بعد خصم كافة التكاليف)
في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على) الباقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 
رأ4) في  حصصهم  نسبة  الشركاء)

املال االرتماعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتارودانت يوم)18)فبراير)2020)تحت)

رقم)89.
ملخص من أرل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

558 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE(-(FISCALITE
TEL N° : 05.28.52.83.52
FAX(N°(:(05.28.52.79.82

 ADIL شركة
AMENAGEMENT

 ش.م.م
التوطين : شركة مهى فيسك عمارة 
البياض، حي املويسات، شارع محمد 

الخامس، أوالد تايمة
إقليم تارودانت

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة)
 2020 يناير) (23 بتاريخ) تايمة  أوالد 
بتاريخ تارودانت  بمدينة   ومسجل 
القانون) وضع  تم  (،2020 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تتميز بالخاصيات اآلتية):
شركة (: االرتماعية)  التسمية 

ADIL AMENAGEMENT)ش.م.م.
الشركاء):

لعلو) وبن  عادل  بوسة  (: السادة)
رضوان.

الغرض االرتماعي):
األشغال) مختلف  في  مقاول 

والخدمات.
االستيراد والتصدير.

اإلنعاش العقاري.
استغالل املقالع.

التجارة بصفة عامة.
مهى) شركة  (: االرتماعي) املقر 
فيسك عمارة البياض،)حي املويسات،)
تايمة،) أوالد  الخامس،) شارع محمد 

إقليم تارودانت.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.

رأ4 املال):)حدد رأ4 املال في مبلغ)
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
100)درهم) حصة ارتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):
500)حصة) (: السيد بوسة عادل)

ارتماعية.
 500 (: رضوان) لعلو  بن  السيد 

حصة ارتماعية.
املجموع):)1000)حصة ارتماعية.
التسيير):)عين السيد بوسة عادل)
كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة ثالث)

سنوات.
السنة االرتماعية):)تبتدئ في فاتح)
يناير وتنتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)
األولى) االرتماعية  السنة  تبتدئ 
بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.
األرباح):)بعد خصم كافة التكاليف)
في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على) الباقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 
رأ4) في  حصصهم  نسبة  الشركاء)

املال االرتماعي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتارودانت يوم)28)يناير)2020)تحت)

رقم)6).
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
2020)تحت) 6)فبراير) بتارودانت يوم)

رقم)5)65.
ملخص من أرل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

559 P

FISCOGEF
Tél.(:(05.22.27.49.96

H.KI BATIMENT
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (،2020 فبراير) (2 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
H.KI BATIMENT(:(التسمية

زنقة) (،81 (: االرتماعي) املقر 
الهدهد،)الدار البيضاء.

اإلنعاش) (: االرتماعي) الهدف 
العقاري.
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ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

درهم) (8.380.000 (: الرأسمال)

مقسمة كما يلي):

20950)حصة من فئة)100)درهم)

لفائدة السيد عادل الحلوي.

20950)حصة من فئة)100)درهم)

لفائدة السيدة آسية الحلوي.

20950)حصة من فئة)100)درهم)

لفائدة السيد محمد يونس قسامي.

20950)حصة من فئة)100)درهم)

لفائدة السيد يوسف قسامي.

السيد) من  كل  تعيين  (: التسيير)

عادل الحلوي والسيدة آسية الحلوي)

والسيد محمد يونس قسامي والسيد)

يوسف قسامي،)مسيرين للشركة،)مع)

التصرف) سلطات  رميع  تفويضهم 

والتسيير،)مع اإلمضاء)املنفصل.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 20 يوم) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2020،)تحت رقم)731575.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

السجل التجاري):)457501.

560 P

FISCOGEF

Tél.(:(05.22.27.49.96

TEH MAR
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

2020،)تم) 10)فبراير) البيضاء)بتاريخ)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

TEH MAR(:(التسمية

زنقة) (،81 (: االرتماعي) املقر 

الهدهد،)الدار البيضاء.

في) املتاررة  (: االرتماعي) الهدف 

بيع) من  واالستيراد  التصدير  مجال 

أصل) من  الحيوي  الوقود  وشراء)

املواد) لجميع  وتوزيع  إنتاج  نباتي،)

املرتبطة باملوضوع.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

مقسمة كما يلي):

درهم) (100 فئة) من  حصة  ((50

انجلو) أورسيني  السيد  لفائدة 

أونطونيو.

درهم) (100 فئة) من  حصة  ((50

لفائدة السيد صوالني ماركو.

درهم) (100 فئة) من  حصة  (100

لفائدة السيد مينة قسناوي.

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

(،2020 فبراير) (10 بتاريخ) املنعقد 

تعيين كل من السيد أورسيني انجلو)

أونطونيو والسيد رضا عبد الكريم،)

تفويضهم) مع  للشركة،) مسيرين 

والتسيير،) التصرف  سلطات  رميع 

مع إمضاء)منفصل.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

يوم البيضاء) بالدار   التجارية 

(: رقم) تحت  (،2020 فبراير) (17

.730943

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

السجل التجاري):)456975.

561 P

FISCOGEF

Tél.(:(05.22.27.49.96

GUIMAR
 GUIMAR شركة) مساهمو  قرر 

التصفية املبكرة والطوعية للشركة)

وعينوا السيد) (،2019 نوفمبر) (27 في)

صالح ذه  مصفي للشركة.

بزنقة) التصفية  عنوان  وتعيين 
عبد هللا) موالي  حي  (187 رقم) (232

عين الشق الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

(: رقم) تحت  (،2019 ديسمبر) ((

.722210
من أرل النشر

562 P

FISCOGEF

Tél.(:(05.22.27.49.96

SALIMAC
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر) (،2020 فبراير) (5 املنعقد بتاريخ)

مساهمو شركة)SALIMAC،)ما يلي):

املوافقة على تقرير املصفي.

قفل تصفية الشركة.

التجاري) السجل  على  التشطي  

رقم):)76401.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم البيضاء) بالدار   التجارية 

(: رقم) تحت  (،2020 فبراير) (17

.730993
من أرل النشر

563 P

FISCOGEF

Tél.(:(05.22.27.49.96

 SUNYSIDE

CONSTRUCTION
للجمع) العرفي  العقد  إطار  في 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

2020،)قرر مساهمو شركة) 7)فبراير)

(،SUNYSIDE CONSTRUCTION

ذات املسؤولية املحدودة،)ما يلي):

األساسية) القوانين  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

(: رقم) تحت  (،2020 فبراير) (20

.731638
من أرل النشر

564 P

FISCOGEF

Tél.(:(05.22.27.49.96

 COVIMA LES BONNES

MARQUES
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل) (30 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 COVIMA شركة) قرر شركاء) (2019

LES BONNES MARQUES)ما يلي):

الحصص) بيع  على  املصادقة 

صول) نطالي  طرف  من  االرتماعية 

سويسة،) دنيال  وسيمون  سويسة 

لفائدة روزيف ألبير سويسة.

من) السابع  الفصل  تعديل 

القوانين األساسية للشركة.

تعيين السيد رزيف ألبير سويسة)

والسيد البير أوديز،)مسيرين للشركة،)

سلطات) رميع  تفويضهما  مع 

التصرف والتسيير.

تعديل القانون األسا�سي للشركة،)

وفق التعديالت املنصوص عليها.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

يوم البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) تحت  ( (،2020 فبراير) (20

.731672
من أرل النشر

565 P

DECOHAR
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمور  

))ديسمبر)2019)تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):

DECOHAR(:(التسمية

نجارة) (: االرتماعي) الهدف 

االملنيوم.

املقر االرتماعي):)رقم)98)،)تجزئة)

املنى،)الخميسات.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

مع) للشركة  مسيرا  سعيد  الهردوز 

رميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

التجاري) السجل  تحت  بالخميسات 

رقم)28967.
للنسخ والبيان

الوكيل

566 P
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 EXCELLENT EN SECURITE

ET NETTOYAGE
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمور  

تأسيس شركة ذات) (2020 يناير) (13

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):

 EXCELLENT EN (: التسمية)

SECURITE ET NETTOYAGE

الهدف االرتماعي):)الحراسة.

حي) (،256 رقم) (: االرتماعي) املقر 

السعادة)1،)تيفلت.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

مع) للشركة  مسيرا  محمد  الدعلي 

رميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت رقم)27)بتاريخ)18)فبراير)2020.
للنسخ والبيان

الوكيل

567 P

AF RESOURCES
SARL AU

18، زنقة ربل تازكا شقة 9

أكدال، الرباط

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بمصلحة) واملسجل  (2020 يناير) (22

التسجيل بالرباط في))2)يناير)2020 

تحت رقم)2371/2020.

شركة في  الوحيد  املساهم   قرر 

.AF RESOURCES SARL AU

املوافقة على تصفية الحسابات.

تمت) (: التصفية) أعمال  إغالق 

 AF RESOURCES شركة) تصفية 

SARL AU)نهائيا.

(،18 (: للتصفية) االرتماعي  املقر 

أكدال،) (،9 شقة) تازكا،) ربل  زنقة 

الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط في املحكمة التجارية ملدينة)
الرباط بتاريخ)19)فبراير)2020)تحت)

رقم)81))10.
568 P

مكت  األستاذ عبد العالي فريد
موثق بالدار البيضاء

الهاتف):)05.31.)).05.39/05.22.)).05.22

شركة نايس ايسلند
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 6.055.000) درهم
املقر االرتماعي : الدار البيضاء

7، تجزئة غيتة، شارع ن كاليفورنيا
تعديل

للجمع) رسمي  محضر  بمقت�سى 
العام محرر من طرف األستاذ عبد)
البيضاء،) بالدار  موثق  فريد  العالي 
قرر الشركاء) (،2019 يوليو) (( بتاريخ)

ما يلي):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
السيد طرف  من   االرتماعية 
عبد اللطيف بوزمان لفائدة شركة)
استيت«) رييل  هاو4  ساند  »دي 

ش.م.م.
تقسيم رديد لرأسمال الشركة.

والسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  املعدل  التجاري 
بالدار البيضاء)بتاريخ)6)يناير)2020،))

تحت رقم)726082.
قصد مقتطف وبيان
ذ.)عبد العالي فريد

569 P

مكت  األستاذ عبد العالي فريد
موثق بالدار البيضاء

الهاتف):)05.31.)).05.39/05.22.)).05.22

شركة نايس اسلند
ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 6.055.000) درهم

املقر االرتماعي : الدار البيضاء، 7، 
تجزئة غيتة شارع ن كاليفورنيا

تعديل
للجمع) رسمي  محضر  بمقت�سى 
العام محرر من طرف األستاذ عبد)

البيضاء) بالدار  موثق  فريد  العالي 
قرر الشركاء) (2019 يناير) (30 بتاريخ)

ما يلي):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
السيدة) طرف  من  االرتماعية 
لفائدة السيد عبد) خديجة بوزمان 

اللطيف بوزمان.
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
االرتماعية من طرف السيدة فاطمة)
بوزمان لفائدة السيد عبد اللطيف)

بوزمان.
تقسيم رديد لرأسمال الشركة.

للمدير) تمنح  خاصة  سلطة 
املشارك السيد محمد شعبان.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 
محين وفق آخر التعديالت.

والسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  املعدل  التجاري 
مار4) (21 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2019)تحت رقم)697348.
قصد مقتطف وبيان

عبد العالي فريد

570 P

مكت  األستاذ عبد العالي فريد
موثق بالدار البيضاء

الهاتف):)05.31.)).05.39/05.22.)).05.22

شركة دريم أويلز
ش.م.م.
تأسيس

من) محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 
طرف األستاذ عبد العالي فريد موثق)
 2020 يناير) (2 بتاريخ) بالدار البيضاء)
لشركة) األسا�سي  القانون  إنشاء) تم 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):
دريم) شركة  (: االرتماعي) االسم 

أويلز ش.م.م.
الهدف االرتماعي باألخص :

محطات  وتشغيل  وإدارة  إنشاء 
والتي  البنزين،  محطات  أو  الخدمة 
يمكن دمجها مع املرافق التي تخدم 

الزبون.
ممارسة األنشطة املتعلقة بقطاع 
ونقل  وتجارة  توزيع  وخاصة  النفط 
واملواد  البترولية  املنتجات  رميع 

الهيدروكربونية.

كل  واستغالل  وإدارة  إنشاء 

الصلة  ذات  األخرى  األنشطة 

ذلك  في  بما  الخدمة،  بمحطات 

مخابز،  مقاهي،  الصغيرة،  األسواق 

وقاعات  األلعاب  قاعات  مطاعم، 

الحفالت واملناسبات إلخ.

اقتناء، بناء وتفويت رميع املباني 

األنشطة  الستخدام  املخصصة 

املذكورة أعاله.

البيضاء،  الدار   : املقر االرتماعي 
قيد  وزنقة  انزران  بئر  شارع  زاوية 

األشطر إقامة الربح أ الطابق الثاني 

مكت  رقم 5.

املدة القانونية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

مساهمات  بلغت   : املساهمات 

الشركة بقدر 100.000 درهم موزعة 

على الشكل التالي :

 50.000  : بزار  إدريس  السيدة 

درهم.

 : ش.م.م  أنفست  أتريجا  شركة 

50.000 درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

حدد   : االرتماعي  الرأسمال 
درهم   100.000 الشركة  رأسمال 

مقسمة إلى 1000 حصة ارتماعية 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

على  وموزعة  رقميا  مكتتبة  كلها 

وذلك  مساهمتهم  بحس   الشركاء 

على الشكل التالي :

السيدة إدريس بزار : 500 درهم.

 : ش.م.م  أنفست  أتريجا  شركة 

500 درهم.

املجموع : 1000 درهم.

السنة االرتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

بحس   الربح  يوزع   : األرباح 

بعد  الشركاء  من  واحد  كل  حصة 

االقتطاعات القانونية.

بزار  إدريس  السيد   : اإلدارة 

مسيران  رمحان  تورية  والسيدة 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة مع 

رميع الصالحيات.
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بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.(5(111
قصد مقتطف وبيان

األستاذ عبد العالي فريد

571 P

مكت  األستاذ عبد العالي فريد

موثق بالدار البيضاء

الهاتف):)05.31.)).05.39/05.22.)).05.22

شركة اجموعة ادار4 خاصة 

آرثر ريمبو

ش.م.م.

تأسيس
من) محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذ عبد العالي فريد موثق)

 2020 يناير) (2 بتاريخ) بالدار البيضاء)

لشركة) األسا�سي  القانون  إنشاء) تم 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

االسم االرتماعي):)شركة مجموعة)

مدار4 خاصة آرثر ريمبو ش.م.م.

الهدف االرتماعي باألخص :

في  الخاص  املدر�سي  التعليم 

املدرسة  قبل  ما  الحضانة،مرحلة 

اإلعدادي  االبتدائي،  والتعليم 

املتوسطة  املدار4  في  والثانوي 

والثانوية.

العليا  الفنية  الشهادة  إعداد 

والتعليم املتخصص للمعاقين.

دورات  وتنظيم  اللغة  تدريس 

الدعم.

التعليم عن بعد واملراسالت.

للمعاهد  تحضيرية  فصول 

واملدار4 العليا.

الدعم املدر�سي والتابعة للطالب 

الذين يعانون من صعوبات أكاديمية.

والتدري   املستمر  التعليم 

التأهيلي.

التدريسية  اإلرراءات  رميع 

كيفما كان نوعها.

الالمنهجية،  األنشطة 

)الرسم،  الثقافية   - االرتماعية 

املوسيقى، املسرح،األلعاب التربوية، 

املعلوميات، االنترنت والرياضة).

التعاون الوطني أو الدولي في مجال 

التعليم والتكوين والبحث والتطوير.

اقتناء بناء وتفويت رميع املباني 

األنشطة  الستخدام  املخصصة 

املذكورة أعاله.

البيضاء،  الدار   : املقر االرتماعي 
قيد  وزنقة  انزران  بئر  شارع  زاوية 

األشطر إقامة الربح أ الطابق الثاني 

مكت  رقم 5.

املدة القانونية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

مساهمات  بلغت   : املساهمات 

الشركة بقدر 100.000 درهم موزعة 

على الشكل التالي :

 50.000  : بزار  إدريس  السيدة 

درهم.

 : ش.م.م  أنفست  أتريجا  شركة 

50.000 درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

حدد   : االرتماعي  الرأسمال 
درهم   100.000 الشركة  رأسمال 

مقسمة إلى 1000 حصة ارتماعية 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

على  وموزعة  رقميا  مكتتبة  كلها 

وذلك  مساهمتهم  بحس   الشركاء 

على الشكل التالي :

السيدة إدريس بزار : 500 درهم.

 : ش.م.م  أنفست  أتريجا  شركة 

500 درهم.

املجموع : 1000 درهم.

السنة االرتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

بحس   الربح  يوزع   : األرباح 

بعد  الشركاء  من  واحد  كل  حصة 

االقتطاعات القانونية.

بزار  إدريس  السيد   : اإلدارة 

مسيران  رمحان  تورية  والسيدة 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة مع 

رميع الصالحيات.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.(5(125
قصد مقتطف وبيان

األستاذ عبد العالي فريد

572 P

مكت  األستاذ عبد العالي فريد

موثق بالدار البيضاء

الهاتف):)05.31.)).05.39/05.22.)).05.22

شركة اتحاد فااو
ش.م.م.

تأسيس
من) محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذ عبد العالي فريد موثق)

ديسمبر) (( بتاريخ) البيضاء) بالدار 

األسا�سي) القانون  إنشاء) تم  (2019

ذات) مسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص التالية):

اتحاد) شركة  (: االرتماعي) االسم 

فامو ش.م.م.

الهدف االرتماعي باألخص :

اإلنعاش العقاري بصفة عامة.

الكهرباء،  العقارات،  بناء  دعائم 

واألليمنيوم،  النجارة  الترصيص، 

الصباغة، الزراج، الزليج ومنتجات 

البناء.

رميع  وتفويت  بناء  شراء، 

املهنية  للسكنى  املعدة  العقارات 

واإلدارية أو التجارية.

األرا�سي  رميع  تجهيز  التجزئة، 

ألرل بيعها على حالها أو بعد بنائها.

بالدار  حدد   : االرتماعي  املقر 

البيضاء، تجزئة النور4 تجزئة رقم 

EQ27 دار بوعزة.

املدة القانونية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

مساهمات  بلغت   : املساهمات 

درهم   7.000.000 بقدر  الشركة 

موزعة على الشكل التالي :

السيد فهد بافقيه : 3.500.000 

درهم.

السيدة مونة صابر : 3.500.000 

درهم.

املجموع : 7.000.000 درهم.

حدد   : االرتماعي  الرأسمال 
درهم   7.000.000 الشركة  رأسمال 
مقسمة إلى 70.000 حصة ارتماعية 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 
على  وموزعة  رقميا  مكتتبة  كلها 
وذلك  مساهمتهم  بحس   الشركاء 

على الشكل التالي :
 35.000  : بافقيه  فهد  السيد 

حصة ارتماعية.
 35.000  : صابر  مونة  السيدة 

حصة ارتماعية.
املجموع : 70.000 حصة.

السنة االرتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

بحس   الربح  يوزع   : األرباح 
بعد  الشركاء  من  واحد  كل  حصة 

االقتطاعات القانونية.
بافقيه  فهد  السيد   : اإلدارة 
والسيدة مونة صابر مسيران للشركة 
رميع  مع  محدودة  غير  ملدة  وذلك 

الصالحيات.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.457695
قصد مقتطف وبيان

األستاذ عبد العالي فريد

573 P

 STE NOUR FINNISHTRAD
WOOD
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رأ4 مالها : 50.000 درهم

مقرها االرتماعي : متجر 0)، تجزئة 
أطلنتيك حي شماعو - سال

بسال) مؤرخ  عرفي  عقد  بمور  
النظام) تم وضع  (2020 فبراير) (6 في)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

خاصيتها كالتالي):
 STE NOUR (: التسمية)

.FINNISHTRAD WOOD
تجزئة) (،(0 متجر) (: مقر الشركة)

أطلنتيك حي شماعو)-)سال.
الغرض):)للشركة داخل املغرب أو)

خارره إنجاز العمليات التالية):
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االستيراد والتصدير لجميع السلع.
الخش ) أنواع  رميع  بيع 

واألملنيوم.
النقل لجميع الخدمات التجارية.

القيام بجميع الخدمات املختلف)
بغرض تنمية الشركة.

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

رأسمالها):)50.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (500 إلى)

مدفوعة نقدا.
التسيير):)تم تعيين السيد بحافظ)
غير) ملدة  للشركة  مسير  الدين  نور 

محددة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية سال)31201.
574 P

STE KAMILIA ELEC
SARL

تفويت حصص
بمقت�سى الجمع العام الغير) ( (- (1
العادي بتاريخ)29)ماي)2019)صادقا)
السيد طارق عاللي على تفويت)1250 
درهم والسيدة) (100 حصة من فئة)
 1000 تفويت) على  عاللي  كاميليا 
100)درهم من شركة) حصة من فئة)
رأسمالها) ش.م.م.) ايليك  كاميليا 
االرتماعي) ومقرها  درهم  (500.000
بوردة شارع الحنصالي رقم)13)و15 
 1 الشقة رقم) (( إقامة األياني طابق)

إلى):
السيد نبيل عاللي):)1750)حصة.
اآلنسة سلمى عاللي):)500)حصة.

للرأسمال) الجديد  التوزيع 
االرتماعي):

500))حصة) (: السيد نبيل عاللي)
من فئة)100)درهم.

500)حصة) (: اآلنسة سلمى عاللي)
من فئة)100)درهم.

عاللي) طارق  السيد  استقالة 
كمسير ثاني للشركة.

قرر الجمع العام االحتفاظ السيد)
ملدة) الشركة  تسيير  نبيل عاللي على 

غير محدودة.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- (2

بوردة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوليو) (15 بتاريخ) (703 رقم) تحت 

.2019

575 P

STE SOKOLTRAV
SARL AU

CAPITAL(SOCIAL : 500.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : QRT(ENNAKHIL

KAFNSOUR KHENIFRA

على إثر العقد العرفي الذي سجل)

بخنيفرة تم وضع القوانين األساسية)

لشركة ذات مسؤولية محدودة والتي)

من خصائصها):

 STE (: االرتماعية) التسمية 

.SOKOLTRAV SARL AU

أشغال) (- مفاوضة) (: املوضوع)

مختلفة.

املقر االرتماعي):)حي النخيل كاف)

نسور خنيفرة.

املدة):)99)عاما.

درهم) (500.000 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)5000)حصة بقيمة)100 

 5000 لكبير) كوفان  للحصة  درهم 

حصة.

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)

قرار) صدور  غاية  إلى  لكبير  كوفان 

رديد.

السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

فبراير) (17 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)
تجاري) سجل  ((5 رقم) تحت  (2020

رقم)3223.

576 P

STE AGRI RACINE
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2019 فبراير) (3 بتاريخ) الدار البيضاء)

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

 STE AGRI (: الشركة) اسم 

.RACINE

الشركاء):

إيلين) ماري  الخاجي،) محمد 

شامبانيول.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

وبيع) اإلنتاج  (: االرتماعي) الهدف 

املنتجات الزراعية.
 1.000.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

شارع) ((10 (: االرتماعي) املقر 

الزرقطوني إقامة حماد شقة)1)الدار)

البيضاء.

املسير):)محمد الخاجي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.457309

577 P

STE LEMALOF
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) بالرباط  (2020 يناير) (22 بتاريخ)

وضع القانون األسا�سي لشركة))تحمل)

الخصائص التالية):

.STE LEMALOF(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

شاي) قاعة  (: االرتماعي) الهدف 

سناك.
 100.000 (: الشركة) ( رأسمال)

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

درهم للحصة كلها محررة) (100 فئة)

في اسم السيد لطفي ملراني العلوي.

شم�سي) إقامة  (: االرتماعي) املقر 
العمارة))1،)املحل رقم)7)شارع طارق)

ابن زياد)-)تمارة.

عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيد لطفي ملراني العلوي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)يناير من كل سنة.

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

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3063 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.129407
578 P

STE ISIMAC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس

 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر)2019)مسجل بمدينة الرباط)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
والذي حددت خصائصها) املحدودة 

كما يلي):
 STE ISIMAC SARL (: التسمية)

.AU
الهدف):)تهدف الشركة إلى):

األشغال املختلفة املتعلقة بالبناء.
نقل البضائع لحساب الغير.

تسويق العقاقير.
االستيراد والتصدير.

بجميع) القيام  عامة  وبصفة 
والتحقيق،) الدراسة  عمليات 
الصناعية،) العقارية،) التقنية،)
التجارية،)املالية،)املنقوالت،)املباشرة)
بالهدف) املرتبطة  املباشرة  والغير 
االرتماعي للشركة والتي من طبيعتها)
ونمو) توسيع  تحقيق  في  تساهم  أن 

نشاط الشركة.
شارع) (2( دكان) (: املقر االرتماعي)

مديونة سال.
 100.000 ( حدد في) (: ( ( رأ4 املال)
حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 
ارتماعية من فئة)100)درهم للحصة)
الوحيد) املساهم  لصالح  الواحدة 

السيد رشيد غميط.
سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)
النهائي) التأسيس  يوم  من  ابتداء)

للشركة.
السنة) تبتدئ  (: املالية) السنة 
في وتنتهي  يناير  فاتح  من   املالية 

 31)ديسمبر من كل سنة.
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:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
وذلك) غميط  رشيد  الوحيد  املسير 

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بسال  االبتدائية   باملحكمة 

10)فبراير)2020)تحت رقم)095)3.
579 P

شركة التحاليل واالستشارات
الضحى

استشارة وتسيير املحاسبة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد
رأسمالها):)100.000)درهم

مقرها الرئي�سي):)بسمة)1)عمارة)18)الطابق)
األول عين السبع)-)الدار البيضاء

التعريف الضريبي)1680388
الضريبة التجارية)2)303900

ص.و.ض.ج)6799079
السجل التجاري):)133109

STE INFOS VIRUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 210.000 درهم
مقرها الرئي�سي : 86 تجزئة ايبنل حي 

بيرجي - الدار البيضاء
بمور  محضر الجمع العام لرفع)
يناير) (27 بتاريخ) الشركة  رأسمال 

2020)تم تقرير ما يلي):
من) الشركة  رأسمال  من  رفع 
 1.000.000 إلى) درهم  (210.000
درهم بتعويض من الحساب الجاري)
للمساهم الواحد بزيادة)7900)سهم)

في رأ4 مال الشركة.
تعديل البندين)6)و7)من القانون)

األسا�سي.
 5 بتاريخ) القانوني  الوضع  تم 
التجارية) باملحكمة  (2020 فبراير)
 729682 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

السجل التجاري رقم)266709.
العام) الجمع  تم بمور  محضر 
لتفويت األسهم بتاريخ)5)فبراير)2020 

تم تقرير ما يلي):
(: الشركة) من  أسهم  تفويت 
 5000 فوت) بنونة  رالل  السيدة 
الشناوي) حياة  السيدة  إلى  سهم 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE728854(رقم

أصبح) حيث  الشركة  اسم  تغيير 
 INFOS عوض) (MABORNE اسمها)

.VIRUS
:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)

طرف السيد رالل بنونة.
بتاريخ القانوني  الوضع   تم 
2020)باملحكمة التجارية)  19)فبراير)
 731539 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

السجل التجاري رقم)266709.
580 P

شركة التحاليل واالستشارات

الضحى

استشارة وتسيير املحاسبة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد
رأسمالها):)100.000)درهم

مقرها الرئي�سي):)بسمة)1)عمارة)18)الطابق)

األول عين السبع)-)الدار البيضاء

التعريف الضريبي)1680388

الضريبة التجارية)2)303900

ص.و.ض.ج)6799079

السجل التجاري):)133109

STE MASTER FREIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 600.000 درهم
مقرها الرئي�سي : 117 زنقة ابن منير 

إقامة الزرقاء الطابق 1 الرقم 2 
معاريف - الدار البيضاء

تأسيس
بمور  عقد عرفي بتاريخ)29)يناير)
األسا�سي) القانون  تحرير  تم  (2020
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

والتي تحمل املواصفات التالية):
التسمية التجارية)):)شركة ماستر)

فريكة.
املوضوع):)نقل البضائع لدى الغير)

-)وكيل شحن البضائع.
ابن) زنقة  (117 (: االرتماعي) املقر 
منير إقامة الزرقاء)الطابق)1)الرقم)2 

معاريف)-)الدار البيضاء.
املدة القانونية):)99)سنة.

درهم) (600.000 (: رأسمالها)
مقسمة كالتالي):

 3000 (: الزهراوي) محمد  السيد 
سهم.

السيد مهدي شباب):)3000)سهم.

سهم بقيمة) (6000 (: ما مجموعه)
100)درهم لكل سهم.

من) ستسير  الشركة  (: التسيير)
طرف كل من السيد محمد الزهراوي)
ومهدي شباب مع اإلمضاء)املشترك في)

رميع الوثائق ملدة غير محدودة.
 31 تبدئ في) (: السنة االرتماعية)
31)ديسمبر من نفس) يناير وتنتهي في)

السنة.
فبراير) (19 تم الوضع القانوني في)
بالدار) التجارية  باملحكمة  (2020
رقم) (731545 رقم) تحت  البيضاء)

السجل التجاري)457455.
581 P

 STE ANONYME
IMOBILIERE

KAMAL - CHAB
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 12 بتاريخ) املنعقد  العادي  الغير 
 ANONYME لشركة) (2019 ديسمبر)
 IMOBILIERE( KAMAL( -( CHAB

اتخدا املساهمون القرارات التالية):
تم عقد هبة)0))سهما التي يملكها)

املساهمين كالتالي):
 10 (: الشهاب) إسماعيل  السيد 

أسهم.
السيد محمد الشهاب):)10)أسهم.

 10 (: الشهاب) سليمان  السيد 
أسهم.

 10 (: الشهاب) مصطفى  السيد 
أسهم.

يوسف) السيد  أخيهم  لفائدة 
الشهاب.

تم إبرام عقد هبة)960)حصة التي)
يملكها السيد يوسف الشهاب لفائدة)

زورته وبناته على الشكل التالي):
ريني) كريستين  السيدة  زورته 

رانين كايو):))0)2)سهما.
ابنته نادية الشهاب):)0)2)سهما.
ابنته ليلى الشهاب):)0)2)سهما.

ابنته كاميليا الشهاب):)0)2)سهما.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
شركة املساهمة العقارية إلى شركة)

محدودة املسؤولية.

الشهاب) السيد يوسف  استقالة 

الوحيد) املتصرف  منص   من 

للشركة.

تعيين مسيرين للشركة لفترة غير)

محدودة وهما):

الحامل) الشهاب  يوسف  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A208523

رانين) ريني  كريستين  السيدة 

كايو الحاملة لبطاقة التسجيل رقم)

.BE02360Q

للشركة) االرتماعي  االسم  تغيير 

 LENACA إلى) (KAMAL CHAB من)

.SARL

االنعاش) (: توسيع نشاط الشركة)

العقاري.

مالئمة القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730845.

582 P

شركة األنفال
رأ4 املال : 20.000.000 درهم

املقر االرتماعي : شارع يعقوب 

املنصور، رقم 235 - الدار البيضاء

بمور  محضر الجمع العام الغير)

ديسمبر) (20 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2019)اتخذ الشركاء)القرارات التالية):

الفقيد) الشريك  وفاة  استنتاج 

املالك) الشواف  حسين  علي  السيد 

الشركة) داخل  حصة  (36.000 ل)

األنفال.

خروج التقسيم وتوزيع الحصص)

قدره) بما  الورتة  الفقيد  ورثة  على 

36.000)حصة لشركة األنفال.

علي) حسن  عماد  للسيد  تثبيت 

حسين الشواف بصفة وكيل للورثة.

املوافقة على توزيع حصص رأ4)

املال):

 16(.000 (: لزرق) عالل  السيد 

حصص.

حسين) علي  حسن  عماد  السيد 

الشواف):)5250)حصة.



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   379(

السيدة ملكه حسين أبو حليخه):)

500))حصة.

السيد حسن علي حسين الشواف)

: 5250)حصة.

حسين) علي  حسن  فؤاد  السيد 

الشواف):)5250)حصة.

السيد محمد حسن علي حسين)

الشواف):)5250)حصة.

علي) حسن  الرضا  عبد  السيد 

حسين الشواف):)5250)حصة.

علي) حسن  محسومة  السيدة 

حسين الشواف):))2625)حصة.

السيدة سوسن حسن علي حسين)

الشواف):)2625)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ذلك بتاريخ) التجارية بالدار البيضاء)

19)فبراير)2020)تحت رقم)731358.

583 P

شركة األنفال
رأ4 املال : 20.000.000 درهم

املقر االرتماعي : شارع يعقوب 

املنصور، رقم 235 - الدار البيضاء

بمور  محضر الجمع العام الغير)

ديسمبر) (20 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2019)اتخذ الشركاء)القرارات التالية):

كان) التي  حصة  (36.000 إحالة)

علي) السيد  الفقيه  ورثة  يمتلكونها 

حسين الشواف لفائدة السيد عالل)

لزرق.

نتيجة هذه اإلحالة،)أصبح السيد)

لجميع) مالكا  الشواف  لزرق  عالل 

قدره) ما  األنفال  الشركة  حصص 

200)حصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

عالل) السيد  أن  على  تأكيد 

لزرق،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

الوحيد) املسير  بصفته  (،B1328((

للشركة وملدة غير محدودة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ذلك بتاريخ) التجارية بالدار البيضاء)
19)فبراير)2020)تحت رقم)731359.
584 P

 STE KISS MY CAKE
SARL AU

املقر االرتماعي : 15 شارع األبطال، 
شقة رقم )، أكدال - الرباط

RC 103247 RABAT
الحل املسبق للشركة

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 2019 ديسمبر) (25 ( يوم)  املنعقد 

ما يلي):
من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

25))ديسمبر)2019.
غونيمي) إقبال  السيدة  تعيين 

مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تعيين 
شقة) األبطال  شارع  (،15 (: بالرباط)

رقم))،)أكدال)-)الرباط.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 13)فبراير)2020)تحت رقم)396)10.
585 P

 STE SWEET AND SPICE
 COLLECTION

SARL AU
املقر االرتماعي : 15 شارع األبطال، 

شقة رقم )، أكدال - الرباط
RC(N° 124401

الحل املسبق للشركة
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
ما) ( (2019 ديسمبر) (25 ( املنعقد يوم)

يلي):
ابتداء) للشركة  املسبق   الحل 

25))))ديسمبر))2019.
بوغيال) رواد  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تعيين 
شقة) األبطال  شارع  (،15 (: بالرباط)

رقم))،)أكدال)-)الرباط.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)13 

فبراير)2020)تحت رقم)104378.
586 P

 STE CLICK OFFICE

 COMPTOIR BUREAUTIQUE
SARL

املقر االرتماعي : 6) شارع عقبة، 

شقة رقم 2، أكدال - الرباط

RC 126407 RABAT

الحل املسبق للشركة
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

ما) (2019 ديسمبر) ( (25 املنعقد يوم)

يلي):

    25 الحل املسبق للشركة ابتداء)

ديسمبر))2019.

بنزكري) سلمى  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تعيين 

6) شارع عقبة، شقة رقم  (: بالرباط)

2، أكدال - الرباط.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)13 

فبراير)2020)تحت رقم)395)10.

587 P

 STE GENIUS ART DENTAIRE
SARL

ش.ذ.م.م.

RC(N° 130.365

برأسمال : 100.000 درهم

تعديل
العام) املحضر  بمقت�سى 

الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 

يوم)3))ديسمبر)2019)قد تقرر اتخاذ)

القرار بالتعديل التالي):

االرتماعي) النشاط  توسيع 

للشركة بزيادة التالي):

توزيع وتصدير واستيراد وصناعة)

األرهزة الطبية.

القانون) من  (3 البند) تعديل 

األسا�سي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)18 

فبراير)2020)تحت رقم)62))10.

588 P

STE CREALEET
SARL

برأسمال : 12.000 درهم

رقم 6 مكرر، الطابق السفلي، بلوك 

د شارع 21 غشت خريبكة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

سنت) (2020 يناير) (28 في) بخريبكة 

ذات) لشركة  األساسية  القوانين 

املميزات) لها  محدودة  مسؤولية 

التالية):

 STE CREALEET SARL(:(التسمية

ش.ذ.م.م.

املوضوع):

تطوير الحلول املعلوماتية.

مكرر،) (6 رقم) (: االرتماعي) املقر 

 21 شارع) د  بلوك  السفلي،) الطابق 

غشت خريبكة.

الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)

في) إال  التجاري  السجل  في  تسجيلها 

في) أو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة التمديد.

 12.000 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم موزعة إلى)120)حصة من فئة)

100)درهم للحصة واملنسوبة كالتالي)

إلى):

فراجي عبد الناصر):)20)حصة.

رتم أمال):)20)حصة.

رتم مريم):)20)حصة.

أزوكان سميرة):)20)حصة.

كويفردا سفيان):)20)حصة.

منصوري أسماء):)20)حصة.

املجموع):)120)حصة.

التسيير):)عين فراجي عبد الناصر)

ورتم أمال مسيران للشركة ملدة غير)

محددة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)

رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 بتاريخ)

166)وبالسجل التجاري رقم)6233.

589 P



3793 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

STE BEWAZ TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االرتماعي : تجزئة نورا

 بقعة 1 الطابق الثاني الدروة برشيد
رقم التقييد في السجل التجاري 

12973
حل الشركة

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)8)أغسطس)2019)تقرر حل)
 BEWAZ TRANS SARL AU شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم عنوان مقرها االرتماعي تجزئة)
الدروة) الثاني  الطابق  (1 بقعة) نورا 
الذي) للهدف  البلوغ  لعدم  برشيد 

أنشئت من أرله.
مقرها) التصفية  مكان  حدد 
االرتماعي تجزئة نورا بقعة)1)الطابق)

الثاني الدروة برشيد.
عين السيد محمد بالدي الساكن)
إقامة الحديقة عمارة)5)رقم)6)سيدي)
مومن الدار البيضاء)مصفي الشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2019 سبتمبر) (18 برشيد يوم)

رقم)2927.
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 STE COMPAGNIE
 GENERALE DE

 CONSTRUCTION ET
RENOVATION

C.G.C.R
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

كومباني رينيرال دو كونستريكسيون
�سي جي �سي إر ش.م.م. ذات ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
تأسيس

طرف) من  محرر  عقد  بمقت�سى 
موثقة العوفي  صونية  األستاذة 

تم) (2020 يناير) (2( بتاريخ) بالرباط  (
تأسيس شركة ذات السجل التجاري)

رقم)3023)1.
 STE COMPAGNIE (: التسمية)
 GENERALE DE CONSTRUCTION
 ET RENOVATION C.G.C.R
كومباني رينيرال دو كونستريكسيون)

�سي جي �سي إر ش.م.م.)ذات ش.و.
األبطال شقة) شارع  (15 (: املوقع)
 APIMO عند) الرباط  (- أكدال) (،(

.SERVICE
الهدف):

بشكل) هو  الشركة  من  الغرض 
مباشر أو غير مباشر في املغرب كما هو)

الحال في رميع البلدان):
البناء)العقاري.

الترويج العقاري.
املباني) رميع  وبيع  شراء)
التجاري) أو  السكني   لالستخدام 

أو الصناعي أو املنهي.
أعمال الهندسة املدنية.

BTP)البناء)واألشغال العامة.
أشكال) رميع  على  التداول 

التسويق.
الداخلية) التجديد  أعمال 

والخاررية.
ذلك) في  بما  هدم،) أو  صيانة 
أعمال النجارة من السباكة أشغال)
والتدفئة) والصحية،) الحديد،)
والطالء) الهواء،) وتكييف  املركزية،)
والتركيبات) وختم،) الزراجي 
الكهربائية واألرضيات والجدران من)
وعموما) خضراء) مساحات  إنشاء)
مباشر) بشكل  إرفاقه  يمكن  ما   كل 

أو غيرمباشر باملبنى وأي تداوالت.
بجميع) والعمل  الخدمات  تقديم 
الصناعية) املجاالت  في  أنواعه 
والفنية) والحرفية  والتجارية 

والثقافية.
عن) نيابة  أو  عن  نيابة  القيام،)
أطراف ثالثة في الدولة أو املجتمعات،)
بجميع أعمال التشييد والبناء)ورميع)
أعمال) في  املدنية  الهندسة  أعمال 
حفر األرض والصرف الصحي والبناء)
الشرب،) ملياه  العامة  واألشغال 

معدات محيطية لري الحفر.

مساحة) أي  صيانة  أو  إنشاء)
خضراء.

العمليات) رميع  عام،) وبشكل 
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
بشكل) مرتبطة  العقارية  أو  املنقولة 
مباشر أو غير مباشر بالنشاط املذكور)
تطوير) تعزز  أن  املحتمل  من  أو 

الشركة.
املدة):)99)سنة.

رأ4 املال):)حدد رأسمال الشركة)
إلى) مقسمة  درهم  (100.000 في)
 100 بقيمة) ارتماعية  1000حصة 

درهم للواحدة كالتالي):
للسيد) ارتماعية  حصة  (1000

أنس تويمي بنجلون.
التسيير):)عين كمسير للشركة):

بنجلون) تويمي  أنس  السيد 
األندلس) رياض  بالرباط  الساكن 
حي) (،1( شقة) (،(( عمارة) (،2 زيريس)
التعريف) لبطاقة  والحامل  الرياض 

.A339633(الوطنية رقم
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
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شركة جوزيف طيكستيل
STE JOSEF TEXTILE

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بفا4 بتاريخ)
شركة ذات مسؤولية) (2019 ماي) (6

محدودة لها املميزات التالية):
روزيف) شركة  (: التسمية)

طيكستيل.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
أثواب) استيراد  (: الشركة) غرض 

املفروشات.
تجزئة) (22 (: االرتماعي) املقر 
أرصطوط رقم)3)طريق ايموزار فا4.
حدد) (: االرتماعي) الرأسمال 
رأسمال الشركة في مبلغ)1.000.000 
إلى) ومقسم  (%100 سدد) درهم 
فئة) من  ارتماعية  حصة  (10.000
نقدا) الواحدة  للحصة  درهم  (100

مرقمة من)1)إلى)10.000.

التسيير):)عينت السيدة الشرايبي)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  مسير  كنزة 

محدودة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفا4) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2019 ماي) (23 بتاريخ)

.1817
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STE L’N OPTIC
رشكة مساهمة

برأ4 مال قدره 8.462.700 درهم
املقر الرئي�سي : 2 املنطقة الصناعية 

GUEZNAYA، الكثير رقم 379، 
طريق الرباط، طنجة

مسجلة بالسجل التجاري بطنجة 
تحت الرقم 25733
IF(N° 04907833

بتاريخ العام  الجمع   بمور  
 3)يناير)2020)قرر ما يلي):

استقالة السيد حافظ بن صالحة)
من مهامه كمسير.

ماثيو) ليدوفيك  السيد  تعيين 
كمسير رديد.

ديلزو) نيكوال4  السيد  استقالة 
نجل كمسير.

تعيين السيد توما4 فيردي مسير.
بتاريخ اإلدارة  مجلس   بمور  

 3)يناير)2020قرر ما يلي):
استقالة السيد حافظ بن صالحة)
اإلدارة) مجلس  كرئيس  مهامه  من 

للشركة وكمدير عام.
استقالة السيد حافظ بن صالحة)
تنتهي والية نائ  الرئيس التنفيذي،)

السيد حكيم بن كرون.
تعيين السيد لوران تيشو رئيسا)
واليته) مدة  طوال  اإلدارة  ملجلس 

كمسير.
كرون) بن  حكيم  السيد  تعيين 
 31 من) ابتداءا  تنفيذي  كرئيس 

ديسمبر)2019.
أمانة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
سجل محكمة التجارية طنجة تحت)

الرقم)1050)بتاريخ)6)فبراير)2020.
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STE  MOVISIA
شركة مساهمة

برأسمال قدره 5.980.600 درهم
املقر الرئي�سي : زاوية شارع موالي 

إدريس األول وشارع القائد احمد - 
الدار البيضاء

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء تحت الرقم 120263

IF(N° 01100153
 18 بمور  مجلس اإلدارة بتاريخ)

ديسمبر)2019)قرر ما يلي):
بن) حافظ  السيد  استقالة 
ونهاية) كمسير  مهامه  من  صالحة 

واليته كرئيس ملجلس اإلدارة.
ماثيو) لليدوفيك  املؤقت  تعيين 

كمسير رديد.
تعيين السيد لوران تيشو رئيسا)

ملجلس اإلدارة.
بتاريخ العام  الجمع   بمور  

 2)يناير)2020)قرر ما يلي):
السيد) تعيين  على  التصديق 

ليدوفيك ماثيو كمسير رديد.
نيكوال4) السيد  استقالة 

ديلزونجل كمسير.
فيرديي) طوما4  السيد  تعيين 

مسير رديد ملدة ستة سنوات.
أمانة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الييضاء)) الدار  محكمة  سجل 
التجارية تحت الرقم)729188)بتاريخ)

3)فبراير)2020.
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STE  VST LAB
شركة مساهمة

برأ4 مال قدره 6.000.000 درهم
املقر الرئي�سي : 2، شارع موالي 

سليمان عكاشة 2 مدخل 2 عين 
السبع - الدار البيضاء

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء تحت الرقم 200791

IF(N° 1111591
بتاريخ اإلدارة  مجلس   بمور  

 19)ديسمبر)2019)قرر ما يلي):
بن) حافظ  السيد  استقالة 
ورئيس) كمسير  مهامه  من  صالحة 
من ابتداء) للشركة  اإلدارة   مجلس 

 31)ديسمبر)2019.
فيرديي) طوما4  السيد  تعيين 

كمسير رديد ملدة)6)سنوات.
تعيين السيد لوران تيشو رئيسا)

ملجلس اإلدارة ابتداء)من)31)ديسمبر)

2019)طوال مدة واليته كمسير.

بلقا�سي) هشام  السيد  تعيين 

كمدير عام ملدة عامين ابتداء)من)31 

ديسمبر)2019.

 3 بتاريخ) العام  الجمع  بمور  

يناير)2020)قرر ما يلي):

السيد) تعيين  على  التصديق 

توما4 فيردير مسيرا.

نيكوال4) السيد  استقالة 

ديلزونجل كمسير.

مارسيلي) دوريس  السيدة  تعيين 

مسيرة رديدة ملدة)6)سنوات.

أمانة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

سجل محكمة الدار البيضاء)التجارية)

تحت الرقم)729189)بتاريخ)3)فبراير)

.2020
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STE  OPTIBEN
شركة مساهمة

برأ4 مال قدره 16.272.000 درهم

املقر الرئي�سي : 13، زنقة محمد 

لعرو�سي، إقامة سلمة

  الدار البيضاء - املغرب

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت الرقم 67365

 18 بمور  مجلس اإلدارة بتاريخ)

ديسمبر)2019)قرر ما يلي):

بن) حافظ  السيد  استقالة 

ورئيس) كمسير  مهامه  من  صالحة 

مجلس اإلدارة للشركة ابتداء)من)31 

ديسمبر)2019.

فيرديي) طوما4  السيد  تعيين 

كمسير رديد ملدة)6)سنوات.

تعيين السيد لوران تيشو رئيسا)

ملجلس اإلدارة ابتداء)من)31)ديسمبر)

2019)طوال مدة واليته كمسير.

فيرديي) طوما4  السيد  تعيين 

كمدير عام ملدة واليته كمسير،)ابتداء)

من)31)ديسمبر)2019.

بتاريخ) العام  الجمع   بمور  

3)يناير)2020)قرر ما يلي):

السيد) تعيين  على  التصديق 

طوما4 فيرديي))مسيرا.

استقالة السيد حافظ بن صالحة)

كمسير.

مارسيلي) دوريس  السيد  تعيين 

مسيرة رديدة ملدة)6)سنوات.

أمانة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

سجل محكمة الدار البيضاء)التجارية)

تحت الرقم)729193)بتاريخ)3)فبراير)

.2020
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شركة البيل في
ش.م.

كلم 3.500 زاوية زنقة الريف وطريق 
زعير - السوي�سي الرباط

فرع شركة البيل في

املنصورية بنسليمان

الطريق الوطنية رقم 322، إقامة 

مانسباي بيتش، املنصورية 

بنسليمان - بوزنيقة
تبني اإلسم التجاري

أوال):)بناء)على قرار مجلس اإلدارة)

(،2019 سبتمبر) (17 بتاريخ) الصادر 
قامت شركة البيل في ش.م.)رأسمالها)

مقرها) الواقع  درهم  (283.896.200

 3.500 كلم) السوي�سي،) (- بالرباط)
زعير،) وطريق  الريف  زنقة  زاوية 

ببوزنيقة) الواقع  البيع  محل  بإنشاء)

(،322 رقم) الوطنية  -الطريق 

املنصورية) بيتش،) مانسباي  إقامة 
التجاري) اإلسم  ومنحته  بنسليمان،)

البيل في املنصورية بنسليمان.

البيع) محل  تسيير  سيتم  (: ثانيا)

)فرع) بنسليمان) املنصورية  في  البيل 

(- الرباط) ش.م.) في  البيل  شركة 
زنقة) زاوية  (،3.500 كلم) السوي�سي،)

الريف وطريق زعير))من طرف السيد)
زهير بناني،)رئيس مجلس إدارة شركة)

البيل في ش.م والذي سيصبح مؤهال)

الذي) الفرع  لتمثيل  قانوني  بشكل 

تم إحداثه وإلزامه أو من طرف أي)

شخص يوكله.

باإليداعات) القيام  تم  (: ثالثا)

القانونية بكتابات الضبط باملحاكم)

 2020 يناير) (15 التجارية بالرباط في)

في) وببنسليمان  (103965 رقم) تحت 

17)فبراير)2020)تحت رقم)61.
مقتطف وبيان
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شركة البيل في
ش.م.

كلم 3.500 زاوية زنقة الريف وطريق 
زعير - السوي�سي الرباط

فرع شركة البيل في

البيل في السماللية

تجزئة عرصة سينكو، كيليز، والية 

مراكش - مراكش
تبني اإلسم التجاري

أوال):)بناء)على قرار مجلس اإلدارة)

(،2019 سبتمبر) (17 بتاريخ) الصادر 
قامت شركة البيل في ش.م.)رأسمالها)

مقرها) الواقع  درهم  (283.896.200

 3.500 كلم) السوي�سي،) (- بالرباط)
زعير،) وطريق  الريف  زنقة  زاوية 

بمراكش) الواقع  البيع  محل  بإنشاء)

والية) كليز،) سينكو،) عرصة  -تجزئة 
التجاري) اإلسم  ومنحته  مراكش،)

البيل في السماللية.

البيع) محل  تسيير  سيتم  (: ثانيا)

البيل في السماللية))فرع شركة البيل)

كلم) السوي�سي،) (- الرباط) ش.م.) في 
وطريق) الريف  زنقة  زاوية  (،3.500
بناني،) زهير  السيد  طرف  من  زعير))
في) البيل  إدارة شركة  مجلس  رئيس 

بشكل) مؤهال  سيصبح  والذي  ش.م 

قانوني لتمثيل الفرع الذي تم إحداثه)

شخص) أي  طرف  من  أو  وإلزامه 

يوكله.

باإليداعات) القيام  تم  (: ثالثا)

القانونية بكتابات الضبط باملحاكم)

 2020 يناير) (15 التجارية بالرباط في)

في وبمراكش  (103965 رقم)  تحت 

 5)فبراير)2020)تحت رقم)111978.
مقتطف وبيان
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شركة البيل في
ش.م.

كلم 3.500 زاوية زنقة الريف وطريق 
زعير - السوي�سي الرباط

فرع شركة البيل في
البيل في كمال بارك املحمدية

شارع ابن تاشفين، إقامة كمال 
بارك، عمارة GH-J املحمدية

تبني اإلسم التجاري
أوال):)بناء)على قرار مجلس اإلدارة)
(،2019 سبتمبر) (17 بتاريخ) الصادر 
قامت شركة البيل في ش.م.)رأسمالها)
مقرها) الواقع  درهم  (283.896.200
بالرباط)-)السوي�سي،)كلم)3.500)زاوية)
بإنشاء) زعير،) وطريق  الريف  زنقة 
-شارع) محل البيع الواقع باملحمدية)
بارك،) كمال  إقامة  تاشفين،) ابن 
عمارة)GH-J،)ومنحته اإلسم التجاري)

البيل في كمال بارك املحمدية.
البيع) محل  تسيير  سيتم  (: ثانيا)
)فرع) البيل في كمال بارك املحمدية)
(- الرباط) ش.م.) في  البيل  شركة 
زنقة) زاوية  (،3.500 كلم) السوي�سي،)
الريف وطريق زعير))من طرف السيد)
زهير بناني،)رئيس مجلس إدارة شركة)
البيل في ش.م والذي سيصبح مؤهال)
الذي) الفرع  لتمثيل  قانوني  بشكل 
تم إحداثه وإلزامه أو من طرف أي)

شخص يوكله.
باإليداعات) القيام  تم  (: ثالثا)
القانونية بكتابات الضبط باملحاكم)
 2020 يناير) (15 التجارية بالرباط في)
في باملحمدية  (103965 رقم)  تحت 

 6)فبراير)2020)تحت رقم)229.
مقتطف وبيان
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شركة البيل في
ش.م.

كلم 3.500 زاوية زنقة الريف وطريق 
زعير - السوي�سي الرباط

فرع شركة البيل في
رقم 8، زنقة طابور، لوازيس

الدار البيضاء
تبني اإلسم التجاري

أوال):)بناء)على قرار مجلس اإلدارة)
(،2019 سبتمبر) (17 بتاريخ) الصادر 
قامت شركة البيل في ش.م.)رأسمالها)
مقرها الواقع  درهم  (283.896.200

 3.500 كلم) السوي�سي،) (- بالرباط)  
زعير،) وطريق  الريف  زنقة  زاوية 
بالدار) الواقع  البيع  محل  بإنشاء)
طابور،) زنقة  (،8 -رقم) البيضاء)
التجاري) اإلسم  ومنحته  لوازيس،)

البيل في لوازيس.
البيع) محل  تسيير  سيتم  (: ثانيا)
البيل) )فرع شركة  لوازيس) في  البيل 
كلم) السوي�سي،) (- الرباط) ش.م.) في 
وطريق) الريف  زنقة  زاوية  (،3.500
بناني،) زهير  السيد  طرف  من  زعير))
في) البيل  إدارة شركة  مجلس  رئيس 
بشكل) مؤهال  سيصبح  والذي  ش.م 
قانوني لتمثيل الفرع الذي تم إحداثه)
شخص) أي  طرف  من  أو  وإلزامه 

يوكله.
باإليداعات) القيام  تم  (: ثالثا)
القانونية بكتابات الضبط باملحاكم)
 2020 يناير) (15 التجارية بالرباط في)
البيضاء) بالدار  (103965 رقم)  تحت 
في)3)فبراير)2020)تحت رقم)729206.

مقتطف وبيان
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شركة البيل في
ش.م.

كلم 3.500 زاوية زنقة الريف وطريق 
زعير - السوي�سي الرباط

فرع شركة البيل في
البيل في دار بوعزة

دار بوعزة، أوالد ررار - 
الدار البيضاء

تبني اإلسم التجاري
أوال):)بناء)على قرار مجلس اإلدارة)
(،2019 سبتمبر) (17 بتاريخ) الصادر 
قامت شركة البيل في ش.م.)رأسمالها)
مقرها) الواقع  درهم  (283.896.200
بالرباط)-)السوي�سي،)كلم)3.500)زاوية)
بإنشاء) زعير،) وطريق  الريف  زنقة 
محل البيع الواقع بالدار البيضاء)-دار)
اإلسم) ومنحته  ررار،) أوالد  بوعزة،)

التجاري البيل في دار بوعزة.
البيع) محل  تسيير  سيتم  (: ثانيا)
البيل في دار بوعزة))فرع شركة البيل)
كلم) السوي�سي،) (- الرباط) ش.م.) في 
وطريق) الريف  زنقة  زاوية  (،3.500

بناني،) زهير  السيد  طرف  من  زعير))
في) البيل  إدارة شركة  مجلس  رئيس 

بشكل) مؤهال  سيصبح  والذي  ش.م 

قانوني لتمثيل الفرع الذي تم إحداثه)

شخص) أي  طرف  من  أو  وإلزامه 

يوكله.

باإليداعات) القيام  تم  (: ثالثا)

القانونية بكتابات الضبط باملحاكم)

 2020 يناير) (15 التجارية بالرباط في)

البيضاء بالدار  (103965 رقم)  تحت 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (3 في) (

.729230
مقتطف وبيان
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STE TRANS NORCHA
ش.م.م.ش.و

30 شقة 08 زنقة موالي أحمد 

الوكيلي حسان الرباط

التأسيس
 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2020 يناير)

باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 STE TRANS (: التسمية)

.NORCHA

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)30)شقة)08)زنقة)

موالي أحمد الوكيلي حسان الرباط.

الغرض):)نقل البضائع التجارية.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)

1000)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):

بودرعية نور الدين):)1000)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد بودرعية نور الدين وذلك ملدة)

غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)28 

السجل) (537 تحت رقم) (2020 يناير)

التجاري رقم)83)2)1.

602 P

STE CUNSAKIA
SARL

ASSOCIE UNIQUE
رأسمالها : 12.000.000 درهم

تعديل
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
فبراير) (19 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 
التجاري) بالسجل  التعديل  (2020

للشركة على الشكل التالي):
سعد) السيد  من  الحصص  نقل 
السيد) إلى  حصة  (6000 الساعدي)

سيدي إسماعيل السعدي.
الشركة) نشاط  في  الزيادة 
 INDUSTRIELLE( DE( PECHE( -

.PECHE
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) (SARL ASSOCIE UNIQUE من)

.SARL
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (20 بتاريخ)

.2020/(61
603 P

ائتمانية الفا�سي

تجزئة سلمى،)إقامة الناصرية،)عمارة)9/8 

الشقة)15،)تابريكت،)سال

الهاتف):)00 28 86 0537

الفاكس):)55 2) 58 0537

املحمول):)89 96 )0 0666

STATION LAVAGE OUARIKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رقم السجل التجاري : 11751 بسال 
بمقت�سى الجمع العام الغير العادي)
املؤرخ بسال بتاريخ)15)يناير)2020)تم)

اآلتي):
املصادقة على حسابات التصفية)

وعلى تقرير املصفي.
والنهائية) الكاملة  البراءة  أعطت 
الدين) فخر  محمد  السيد  للمصفي 

وركي على املهمة التي كلف بها.
التصفية) عمليات  بإغالق  أكد 
 STATION LAVAGE للشركة)

.OUARIKI
القانوني قد تم لدى) إن اإليداع 
املحكمة االبتدائية بسال يوم)5)فبراير)

2020)تحت رقم)069)3.
604 P
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TACTI CONSEILS
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : الطابق األول، زاوية 
زنقة الهناء وزنقة الفضيلة، ح.ي.م 

الرباط
تبعا لقرار الجمع العام االستثنائي)
 2019 ديسمبر) (20 بتاريخ) املنعقد 
شركة) (TACTI CONSEILS لشركة)
إقرار) تم  املسؤولية،) محدودة 
تصفية الشركة وتسمية السيد مراد)
وتحديد) للشركة  كمصفي  لحجوجي 
األول،) الطابق  (: ب) التصفية  مقر 
الفضيلة،) وزنقة  الهناء) زنقة  زاوية 

ح.ي.م الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية تحت رقم)104276)وبتاريخ)

6)فبراير)2020.
605 P

STE LYNE’S CAR
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االرتماعي : إقامة البهجة، 
عمارة 6 رقم )، حي املسيرة، ح.ي.م 

الرباط
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ)13)نوفمبر)2019)قرر الشريك)
LYNE’S CAR)شركة) الوحيد لشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ما يلي):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
ملكية) في  حصة  (2500 االرتماعية)
السيد) لفائدة  بحتي  سفيان  السيد 

سهيل صمصام.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية ذات) من شركة محدودة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدودة)

املسؤولية.
من) و7) (6 (،1 الفصول) تعديل 

القانون األسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ديسمبر) (16 التجارية بالرباط بتاريخ)

2019)تحت رقم)95)103.
606 P

شركة اارا كونستريكسيون 95
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
6)فبراير)2020)بفا4،)تم وضع قانون)
أسا�سي لشركة املحدودة ذات الشريك)
الوحيد التي تحمل الخصائص التالية):

مارا) »شركة  (: التسمية)
كونستريكسيون)95«)ش.م.م ش.م.

الهدف االرتماعي):)أشغال البناء.
رأ4 املال):)100.000)درهم.

عين) طريق  (: االرتماعي) املقر 
شقة) باب السالم،) تجزئة  الشقف،)
رقم)18،)إقامة ف،)الطابق)3،)فا4.

مدة الشركة):)99)سنة.
»املسيرة) عويش) مريم  (: التسيير)

الوحيدة«.
اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)
بتاريخ) بفا4  التجارية   باملحكمة 
19)فبراير)2020)تحت رقم)687/020 

والسجل التجاري رقم)62037.
607 P

شركة يوسف ابن تاشفين
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد
تغيير املقر االرتماعي للشركة

العام) الجمع  بمقت�سى  (- (1
بتاريخ) للشركاء) املنعقد   االستثنائي 
2020)واملسجل بفا4 يوم) يناير) (20
شركة) مسير  قرر  (،2020 يناير) (30
ذات املسؤولية املحدودة ذات الشريك)
درهم) ((50.000 رأسمالها) الوحيد،)
ومقرها االرتماعي قطعة رقم))1)4)
تجزئة رياض الليمون،) (3 دكان رقم)

فا4.
(: للشركة) االرتماعي  املقر   تغيير 
 3 رقم) دكان   4 (1( رقم) القطعة 
إلى) فا4  الليمون،) رياض  تجزئة 
))طريق مكنا4،) العنوان دكان رقم)

تجزئة املنزه)2)القطعة)6)ب،)فا4.
بكتابة) (: تم اإليداع القانوني) (- (2
بفا4) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 بتاريخ)
تحت) التجاري  والسجل  (686/020

رقم)255)5.
من أرل اإلعالن والنشر

608 P

JOLAYBYB DISTRIBUTION
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020)تم إنشاء) يناير) بالرباط في)17)
محدودة) مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية):
 JOLAYBYB DISTRIBUTION

.SARL AU
رأسمال الشركة):)100.000)درهم.

عنوان الشركة):)30)الشقة رقم)8 
حسان،) زنقة موالي احمد الوكيلي،)

الرباط.
هدف املؤسسة):)بائع بالتقسيط.

املسير):)ديدوح عبد الواحد.
الضريبة املهنية رقم)363)2510.

 1(3291 رقم) التجاري  السجل 
باملحكمة التجارية بالرباط.

609 P

NAHA CONSTRUCTIONS
نها للبناء

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : تجزئة البركة، 
بقعة 551، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 124457
تفويت حصص ارتماعية

العام) الجمع  محضر  بمور  
البيضاء) بالدار  املنعقد  االستثنائي 
بتاريخ)8)يناير)2020)للشركة تقرر ما)

يلي):
حصة) (300 هبة) على  املصادقة 
ارتماعية التي كانت تملكها السيدة)
خديجة اربيل لفائدة السيد حمزة)

زيان.
االنسحاب النهائي لشريك.

استقالة السيدة خديجة اربيل)
السيد) وتعيين  كمسيرة  منصبها  من 
غير) ملدة  رديد  كمسير  زيان  حمزة 

محدودة.
من) و)1) (7 (،6 الفصول) تغيير 

النظام األسا�سي للشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
21)يناير)2020)تحت رقم)7277041.

لإليداع والنشر

610 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء))،)زنقة املعطي رزولي))زنقة)

فريول سابقا))أنفا

 TECK CAPITAL
MANAGEMENT

شركة قابضة باملنطقة الحرة
شركة مساهمة

رسمالها : 89.794.320 أورو
الكائن مقرها : طنجة 7، زنقة 

املكسيك
السجل التجاري : 31779

التعريف الجبائي : 909559)0
إعالم بالحل املسبق

بمور  الجمعية العامة غير) (- (I
في) املنعقدة  للمساهمين   العادية 
)2)يناير)2020)على الساعة التاسعة)

والنصف))30.49د))تقرر):
الحل املسبق للشركة)؛

التعيين بصفته مصفيا للشركة):)
خبير محاس ) السيد محمد حديد،)
الحامل) من رنسية مغربية،) مجاز،)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
البيضاء) بالدار  القاطن  (،PA7967
)زنقة فريول) زنقة املعطي رزولي) (،(

سابقا))الدار البيضاء)-)أنفا)؛
 CDG تحديد مقر التصفية لدى)
Invest)بالرباط،)محج مركز الرياض،)
الطابق الثالث،)حي) عمارة بيزنس)7،)

الرياض.
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
لطنجة بتاريخ)13)فبراير)2020)تحت)

رقم)36)230.
611 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء))،)زنقة املعطي رزولي))زنقة)

فريول سابقا))أنفا

CMVT INTERNATIONAL
شركة قابضة باملنطقة الحرة

شركة مساهمة
رسمالها : 179.897.610 أورو
الكائن مقرها : طنجة 7، زنقة 

املكسيك
السجل التجاري : 31777

التعريف الجبائي : 909558)0
إعالم بالحل املسبق

بمور  الجمعية العامة غير) (- (I
في) املنعقدة  للمساهمين   العادية 
2020)على الساعة الثامنة) يناير) (2(

والنصف))30.48د))تقرر):
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الحل املسبق للشركة)؛

التعيين بصفته مصفيا للشركة):)

خبير محاس ) السيد محمد حديد،)

الحامل) من رنسية مغربية،) مجاز،)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

البيضاء) بالدار  القاطن  (،PA7967
)زنقة فريول) زنقة املعطي رزولي) (،(

سابقا))الدار البيضاء)-)أنفا)؛

 CDG تحديد مقر التصفية لدى)

Invest)بالرباط،)محج مركز الرياض،)

الطابق الثالث،)حي) عمارة بيزنس)7،)

الرياض.

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

لطنجة بتاريخ)13)فبراير)2020)تحت)
رقم)35)230.
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HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء))،)زنقة املعطي رزولي))زنقة)

فريول سابقا))أنفا

ASK GRAS SAVOYE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رسمالها : 100.000 درهم

الكائن مقرها : فا4، فضاء رحاب، 

فا4 شارع عالل بن عبد هللا، 

الطابق األول، مكت  رقم 6

السجل التجاري : 48697

تعيين مدبر اقتراني
على إثر قرار الشريك الوحيد) (- (I

تمت معاينة) (،2020 فبراير) (3 بتاريخ)

ما يلي):

استقالة السيدة سعيدة بادوش)

من منصبها كمدبرة اقترانية.

العلجي) نجاة  السيدة  تعيين 

بصفتها مدبرة اقترانية للشركة وذلك)

ملدة غير محدودة.

التعديل التالزمي للنظام األسا�سي.

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

تحت) (2020 فبراير) (11 لفا4 بتاريخ)
رقم))2020/58.

613 P

COOPER MANAGEMENT
 N°48(Rue(Mohamed(El(Amraoui,

Résidence(Nizar
Tél(:(0661(22(00(99(&(0537(37(87(81

Fax(:(0537(90(39(26
KENITRA

FDAR CONSULTING
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االرتماعي : تجزئة املنزه 2، 
رقم 10 ب، بئر الرامي الشرقية، 

القنيطرة
 FDAR تبعا لعقد تأسيس شركة)
ش.و) ش.ذ.م.م  (CONSULTING
تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

مميزاتها هي كالتالي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
.FDAR CONSULTING(:(التسمية
االستشارة في) (: املوضوع الرئي�سي)

التسيير.
(،2 تجزئة املنزه) (: املقر االرتماعي)
الشرقية،) الرامي  بئر  ب،) (10 رقم)

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (10.000 مبلغ) في  الشركة 
مقسمة إلى)100)حصة ارتماعية من)

فئة)100)درهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):
تجزئة) خالد،) قر�سي   بنسودة 
الرامي) بئر  10ب،) رقم) (،2 املنزه)
الحصص) عدد  القنيطرة  الشرقية،)

100)حصة ارتماعية)؛
املجموع)100)حصة ارتماعية.

قر�سي) بنسودة  السيد  (: اإلدارة)
التعريف) لبطاقة  الحامل  خالد،)

.D141870(الوطنية رقم
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)
االبتدائية) باملحكمة  الشركة 
 2020 فبراير) (20 بتاريخ) بالقنيطرة 
بملف) (2020/74311 رقم) تحت 

السجل التجاري رقم)54337.
614 P

LES 101 BAMBINS
SARL

تصفية الشركة
االستثنائي) القرار  بمقت�سى  (- (I
 2018 يناير) (2 بتاريخ) بالدار البيضاء)
 LES 101 لشركة) الشركاء) قرر 
شركة) ش.م.م  (BAMBINS SARL
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
مقرها) الكائن  درهم،) (800.000
كاليفورنيا) االرتماعي بالدار البيضاء)

ليكريت،)زنقة)7)رقم)7)عما يلي):
من تاريخ) -)حل الشركة ابتداء) (1 

2)يناير)2018.
أسماء) السيدة قطبي  تعيين  (- (2

كمصفي لحسابات الشركة.
التجاري) السجل  تشطي   (- (3

لشركة رقم)277365.
II)-)سيتم اإليداع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء.
بيان مختصر

615 P

 STE KEY-DECISION
CONSULT

SARL AU
رأسمالها : 100.000 درهم

االستثنائي)) العام  الجمع  قرر 
ديسمبر) (26 للشركة واملنعقد بتاريخ)
(: من) التجاري  املقر  تغيير  (،2020 
الشقة) خطاب،) ابن  عمر  شارع  (26
شارع طارق) (: الرباط إلى) أكدال،) (،8 
 3 العمارة) طارق،) إقامة  زياد،) ابن 

الشقة))1،)تمارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (8 بتاريخ) بالرباط  االبتدائية 

2020)تحت رقم)283)10.
616 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N°28 RUE 10 V.N SIDI KACEM

STE EQUIPCO MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
رقم) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ (202000007773034 
تأسيس شركة) تم  (،2020 فبراير) (6
شركة) محدودة،) مسؤولية  ذات 

فردية،)خصائصها كالتالي):

 STE EQUIPCO(:(االسم التجاري
.MAROC SARL AU

املقر):)زنقة)0))رقم)117)حي املر4،)
سيدي قاسم.

الهدف الرئي�سي):)مقاولة األشغال)
املختلفة،)استيراد وتصدير،)مفاوض.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 
درهم لفائدة املالك الوحيد للشركة.

التسيير):)محمد معروفي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
قاسم يوم)20)فبراير)2020)تحت رقم)

71)والسجل التجاري رقم)28367.
617 P

EL MAMERI COMPANY
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)9)يناير)
األسا�سي) القانون  وضع  تم  (،2020
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد وذلك تحت املعطيات)

التالية):
 EL MAMERI شركة) (: التسمية)

.COMPANY SARL AU
املعدات) استئجار  (: شركة) غرض 
الصناعية أو أدوات اآلالت،)مقاول بناء.
علي) موالي  شارع  (( رقم) (: املقر)

شريف،)شقة رقم)1،)تمارة.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
حصة ب)100)درهم مكتتبة،)محررة)
املعمري) للسيد  بالكامل  وخصصت 

فؤاد.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
وحيد) كمسير  فؤاد  املعمري  السيد 

ملدة غير محدودة.
لنظام) (: القانوني) اإليداع  تم 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
تحت) (2020 فبراير) (18 وذلك بتاريخ)

رقم)3180.
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سجلت الشركة بالسجل التجاري)
تحت رقم)129567.

مقتطف قصد اإلشهار

618 P

عمارة املستقبل،)شارع ابن العربي،)رقم)26،)
الحي الصناعي،)أكادير

STE HOUSSE CRAWAN
SARL

حل قبل األوان
الغير) العام  الجمع  بمور   قرر 
العادي املنعقد بتاريخ)7)يناير)2020 

ما يلي):
 STE HOUSSE األوان) قبل  حل 

.CRAWAN SARL
 MARIA LYAMANI(تعيين السيدة

لتصفية حساب الشركة.
فيه) سيصفى  الذي  املقر  تعيين 

حساب الشركة
 BLOC B1, IMM YASSMINE
 ANGLE CADI AYAD ET
 MOUQAWAMA APPT N°32

.AGADIR
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بأكادير  التجارية   باملحكمة 
 35883 رقم) تحت  (2020 يناير) (28

السجل التجاري رقم)89378.
619 P

اكاكونتا
شارع ابن العربي،)رقم)26)عمارة املستقبل،)

الحي الصناعي،)أكادير

STE AGAVI
SARL AU

حل قبل األوان
الغير) العام  الجمع  بمور   قرر 
نوفمبر) (19 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2019)ما يلي):
 STE AGAVI األوان) قبل  حل 

.SARL AU
تعيين السيد رامون انجل صاباتر)

رامريز لتصفية حساب الشركة.
فيه) سيصفى  الذي  املقر  تعيين 
حساب الشركة،)عمارة املنزه،)الشقة)
رقم)01))مكرر،)شارع الجيش امللكي،)

أكادير.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بأكادير  التجارية   باملحكمة 

17)ديسمبر)2019)تحت رقم))8895 

السجل التجاري رقم)32031.

620 P

شركة أوبتي كروب
ذ.م.م

STE OPTY GROUP

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

SARL AU

نقل املقر االرتماعي للشركة
وتوسيع املوضوع االرتماعي وتعديل 

في التسيير
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)21)يناير)2020)لشركة)

»أوبتي كروب«)شركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 
مقرها) درهم،) (100.000 رأسمالها)
االرتماعي):)زاوية شارع محمد القوري)

وشارع الحرية،)مركز الرشيدية.

املكت ) تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

املتكون من السادة):

السيد حميد بولعسا4 مسير.

ما يلي):

نقل املقر االرتماعي للشركة):

قرر الجمع العام نقل مقر الشركة)

من زاوية شارع محمد القوري وشارع)

الحرية،)مركز الرشيدية،)إلى رقم)168 
زنقة)50)حي تاركة رديدة،)الرشيدية.

تعديل في التسيير):

عين الجمع العام السيد مصطفى)

للشركة) أول  كمسير  بولعسا4 

والسيد حميد بولعسا4 كمسير ثاني)

للشركة.

االرتماعي) املوضوع  توسيع 

للشركة وذلك ب):

إضافة النشاط التالي):)نظاراتي.

التسيير):

مصطفى) السيد  (: األول) املسير 

بولعسا4.

حميد) السيد  (: الثاني) املسير 

بولعسا4.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)17)فبراير)

2020)تحت رقم)2020/92.
621 P

 STE BIOADORATES
PRODUCT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االرتماعي : دوار القصبة 

انشادن، اشتوكة ايت باها
بمقت�سى محضر بتاريخ)10)فبراير)

2020)لشركة.
من) الشركة  رأسمال  رفع 
100.000)درهم إلى)1.000.000)درهم)

أي)900.000)درهم.
زيادة)2)شركاء)ردد السيدة سو�سي)
والسيدة) حصة  (1500 ب) عائشة 
1500)حصة والسيد) أبضار مينة ب)

أبضار عبد الهادي)6000)حصة.
ونتيجة لذلك أصبح):

رأسمال الشركة)1.000.000)درهم.
عبد) أبضار  السيد  مهام  تجديد 
غير) ملدة  لشركة  كمسير  الهادي 

محدودة والقبول لهذه الوظيفة.
التوقيع االرتماعي للسيد أبضار)

عبد الهادي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

2020)تحت رقم)302.
622 P

STE ZAROILICOMPTA CONSULTING

Travaux(de(comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB, TAZA

الهاتف):)35 05 28 0535

STE TAZA PRO
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها االرتماعي : 100.000 درهم
املقر االرتماعي : تجزئة ملراني، حي 

موالي يوسف، رقم 15، تازة
مسير شركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
قرر) (2019 ديسمبر) (31 بتاريخ)
 STE TAZA الشريك الوحيد لشركة)
PRO)شركة محدودة املسؤولية ذات)

الشريك الوحيد ما يلي):

املذكورة) الشركة  تصفية  قفل 
أعاله.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
يوم) بتازة  االبتدائية   باملحكمة 

3)فبراير)2020)تحت رقم)60.
الشاي  محمد

623 P

STE ZAROILICOMPTA CONSULTING
Travaux(de(comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIB, TAZA

الهاتف):)35 05 28 0535

STE SILOVATRAV
 شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها االرتماعي : 100.000 درهم
املقر االرتماعي : الشقة رقم 1، 

مجموعة C، املجمع السكني وادي 
أمليل، تازة
مسير شركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
2019)قرر شركاء) 31)ديسمبر) بتاريخ)
شركة) (STE SILOVATRAV شركة)

محدودة املسؤولية ما يلي):
املذكورة) الشركة  تصفية  قفل 

أعاله.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
يوم) بتازة  االبتدائية   باملحكمة 

12)فبراير)2020)تحت رقم)77.
محمد معطلة

624 P

STE ZAROILICOMPTA CONSULTING
Travaux(de(comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIB, TAZA

الهاتف):)35 05 28 0535

STE KAJOUAA ASSISTANCE
شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها االرتماعي : 360.000 درهم
املقر االرتماعي : 17 حي الشفاء، تازة

مسير شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2019)قرر شركاء)شركة) )2)ديسمبر)
شركة) (KAJOUAA ASSISTANCE

محدودة املسؤولية ما يلي):
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الرفع من قيمة رأسمال الشركة)

 2.360.000 درهم إلى) (360.000 من)

درهم بزيادة)2.000.000)درهم وذلك)

ارتماعية) حصة  (20.000 بخلق)

رديدة من فئة)100)درهم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

 2020 فبراير) (3 يوم) بتازة  االبتدائية 

تحت رقم)61.
رمال كجوعة

625 P

SHTN TRANSFERT SARL

محل بالطابق األر�سي،)تجزئة محمدية رقم)67،)

زواغة،)فا4

STE SHTN TRANSFERT
SARL

بفا4) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

تأسيس) تم  (2020 فبراير) (3 بتاريخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة تتميز)

بالخصائص التالية):

 SHTN (: الشركة) تسمية  (- (2

TRANSFERT)ذات مسؤولية محدودة.

3)-)الهدف االرتماعي):

تسهيالت)؛

تحويل األموال.

بالطابق) محل  (: االرتماعي) املقر 
(،67 رقم) محمدية،) تجزئة  األر�سي،)

زواغة،)فا4.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السنة املحاسباتية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

مبلغ) في  محددة  (: الرأسمال)

 1000 إلى) مجزأة  درهما  (100.000

درهم لكل حصة) (100 حصة بقيمة)

موزعة كالتالي):

عبد القادر الشطون)520)سهم)؛

سهيلة الشطون)160)سهم)؛

سمير الشطون)160)سهم)؛

محمد الشطون)160)سهم)؛

مجموع األسهم)1000)سهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة سهيلة الشطون.

تم اإليداع القانوني للشركة) (- ((

(- بفا4) لالستثمار  الجهوي  باملركز 

  M205/2020 رقم) تحت  مكنا4 

السجل) (2020 فبراير) (11 بتاريخ)

املهنية) الضريبة  (61935  التجاري)
رقم)02861)13.

626 P

SHTN TRANSFERT SARL

محل بالطابق األر�سي،)تجزئة محمدية رقم)67،)

زواغة،)فا4

STE SHTN TRANSFERT
SARL

تبعا للجمع العام االستثنائي) (- (1

لشركة)SHTN TRANSFERT)ش.ذ.م.م)
في فا4 بتاريخ))1)فبراير)2020،)أفرز)

القرارات التالية):

السيد) حصص  رميع  تفويت 

لفائدة) ((%100( الشطون) سمير 

بقيمة) الشطون  القادر  عبد  السيد 

 %25 50%)السيدة سهيلة الشطون)

والسيد محمد الشطون)%25.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ) (691/020 رقم) تحت   بفا4 

19)فبراير)2020.

627 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

CKLM INVEST
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

الرأسمال : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : 6) زنقة 

الزرقطوني، الطابق الثالث، شقة 
رقم 6، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

صياغة) تمت  (2019 ديسمبر) (16

التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

وحيد) شريك  ذات  املسؤولية 

خصائصها على النحو التالي):

.CKLM INVEST(:(اسم الشركة

هدف) يتجلى  (: الشركة) نشاط 

الشركة في):

اإلنعاش العقاري بجميع أشكاله)؛

سواء) العقارات  رميع  كراء)

السكن) أو  للتجارة   مستخدمة 

أو رميع االستعماالت املهنية)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

في رميع الشؤون التجارية املرتبطة)

خالل) من  الذكر  السالفة  باألشياء)

إنشاء)شركات رديدة أو وكاالت كيفما)

كان نوعها أو عن طريق املساهمة)؛

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

املنقولة) التجارية  العقارية،)  املالية،)

عالقة) لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 

مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة)

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.

الرأسمال):)قيمته)100.000)درهم)

مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

السيد) إلى  مسندة  للواحدة،) درهم 

شكي  ميمي لحلو.

مقر الشركة):)6))زنقة الزرقطوني،)

الدار) (،6 شقة رقم) الطابق الثالث،)

البيضاء.

99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

شكي ) السيد  (: التسيير) هيأة 

ميمي لحلو كمسير ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

االحتياطي القانوني):)حول األرباح)

5%)ألرل صندوق االحتياطي) تقتطع)

القانوني.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بواسطة) البيضاء) بالدار  التجارية 

لوالية) لالستثمار  الجهوي   املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

628 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

QUARANTE HUIT IMMO
شركة محدودة املسؤولية 
الرأسمال : 100.000 درهم
مقرها االرتماعي : 6) زنقة 

الزرقطوني، الطابق الثالث، شقة 
رقم 6، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
صياغة) تمت  (2019 أكتوبر) (23
التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 
النحو) على  خصائصها  املسؤولية 

التالي):
 QUARANTE (: الشركة) اسم 

.HUIT IMMO
هدف) يتجلى  (: الشركة) نشاط 
الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر)
إن كان لحسابها أو من أرل شخص)

آخر في):
اإلنعاش العقاري بجميع أشكاله)؛

شراء،)بيع،)تجهيز،)تقسيم وتجزئة)
قطع األرا�سي)؛

العقارات) رميع  كراء) بيع،) بناء،)
مستخدمة للتجارة أو السكن) سواء)

أو رميع االستعماالت املهنية)؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
في رميع الشؤون التجارية املرتبطة)
خالل) من  الذكر  السالفة  باألشياء)
إنشاء)شركات رديدة أو وكاالت كيفما)

كان نوعها أو عن طريق املساهمة)؛
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
املنقولة) التجارية  العقارية،)  املالية،)
عالقة) لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 
مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة)

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الرأسمال):)قيمته)100.000)درهم)
مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 
 500 منها) مسند  للواحدة،) درهم 
حصة إلى ياسين نيشان و500)حصة)

إلى السيد عادل والي.
مقر الشركة):)6))زنقة الزرقطوني،)
الدار) (،6 شقة رقم) الطابق الثالث،)

البيضاء.
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99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

ياسين) السيد  (: التسيير) هيأة 

نيشان والسيد عادل والي كمسيرين)

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

االحتياطي القانوني):)حول األرباح)

5%)ألرل صندوق االحتياطي) تقتطع)

القانوني.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بواسطة) البيضاء) بالدار  التجارية 

لوالية) لالستثمار  الجهوي   املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

629 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

MMS FOODS
شركة محدودة املسؤولية 

الرأسمال : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : املركز التجاري 

كازا فيو، الرقم 17، الحي الحسني، 

الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تمت صياغة القانون) (2020 يناير) (7

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

خصائصها على النحو التالي):

.MMS FOODS(:(اسم الشركة

هدف) يتجلى  (: الشركة) نشاط 

الشركة في):

تقديم الطعام بشكل عام وبشكل)

إعداد) الجماعي،) الطعام  خاص،)

الوربات أو املنتجات التي يج  تناولها)

في عين املكان أو توزيعها)؛

من) املنتجات  وتوزيع  إعداد 

املأكوالت الوطنية والدولية)؛

البحث وإنتاج املنتجات الغذائية)

واملعدات للتوزيع)؛

رميع) في  والسمسرة  املشورة 

األنشطة في إطار هدف الشركة)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

في رميع الشؤون التجارية املرتبطة)

خالل) من  الذكر  السالفة  باألشياء)

إنشاء)شركات رديدة أو وكاالت كيفما)

كان نوعها أو عن طريق املساهمة)؛

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

املنقولة) التجارية  العقارية،)  املالية،)

عالقة) لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 

مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة)

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.

الرأسمال):)قيمته)100.000)درهم)

مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

 3(0 منها) مسند  للواحدة،) درهم 

رباري) محسن  السيد  إلى  حصة 

و330)حصة إلى السيدة مونيا رباري)

صوفية) السيدة  إلى  حصة  و330)

رباري.

املركز التجاري كازا) (: مقر الشركة)

الدار) الحي الحسني،) (،17 فيو الرقم)

البيضاء.

99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

محسن) السيد  (: التسيير) هيأة 

رباري) مونيا  والسيدة  رباري 

كمسيرين) رباري  صوفية  والسيدة 

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

االحتياطي القانوني):)حول األرباح)

5%)ألرل صندوق االحتياطي) تقتطع)

القانوني.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بواسطة) البيضاء) بالدار  التجارية 

لوالية) لالستثمار  الجهوي   املركز 

الدار البيضاء.

هيئة التسيير

630 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

MEDIASOURCE
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
الرأسمال : 10.000 درهم

مقرها االرتماعي : املعراج سنتر، 
 301 شارع عبد املومن، مكت  

 رقم 66، الطابق الخامس، 
الدار البيضاء

تحويل املقر االرتماعي
1)-)بناء)على قرار الشريك الوحيد)
تم تقرير) (2020 يناير) (21  املؤرخ في)

ما يلي):
املورود) االرتماعي  املقر  نقل 
شارع) (301 سنتر،) باملعراج  حاليا 
عبد املومن،)مكت  رقم)66،)الطابق)
إلى العنوان) الدار البيضاء) الخامس،)

التالي):
عبد) شارع  (301 سنتر،) املعراج 
الطابق) (،68 رقم) مكت   املومن،)

الخامس،)الدار البيضاء.
يترت  عن ذلك تعديل املادة)5)من)

النظام الداخلي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)18)فبراير)2020)تحت)

الرقم)731273.
3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)
تحت الرقم) (2020 فبراير) (18 بتاريخ)

)553)من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

631 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

MAANA DESIGNERS
شركة محدودة املسؤولية 
الرأسمال : 250.000 درهم

مقرها االرتماعي : 47 زنقة لفيونت، 
 الشقة )A، الطابق الرابع، 

الدار البيضاء
 املرقم بالسجل التجاري تحت 

رقم 347033
التعريف الضريبي رقم 18754631

تغيير نشاط الشركة
1)-)بناء)على قرار الجمع االستثنائي)
العام املؤرخ في)19)ديسمبر)2019)تم)

تقرير ما يلي):

تغيير النشاط الشركة كالتالي):
تنظيم رحالت فردية أو رماعية)
أو إقامة أو بيع منتجات هذا النشاط.
توفير الخدمات التي يمكن تقديمها)
في) بما  اإلقامة،) أو  الرحالت  خالل 
النقل،) تذاكر  وإصدار  حجز  ذلك 
وتأرير وسائل النقل وحجز الغرف في)

مؤسسات اإلقامة أو تقديم الطعام.
املتعلقة) الخدمات  توفير 
باالستقبال السياحي،)ال سيما تنظيم)
واملواقع) وزيارات إلى املدن،) الدوائر،)
وخدمة) التاريخية أو املعالم األثرية،)

املرشدين واملرشدين السياحيين)؛
السياحية،) الطرود  بيع  أو  إنتاج 
بتنظيم) املتعلقة  العمليات  وتنفيذ 
املماثلة،) األحداث  أو  املؤتمرات 
وكذلك األنشطة السياحية املتعلقة)
األسماك) وصيد  والصيد  بالرياضة 
وثقافية،) فنية  واألحداث  والجبال 
بما أن كل هذه العمليات تشمل كل)
أو رزء)من الخدمات املنصوص عليها)

في أ))و)ب))و)ج).
النظام) من  (3 املادة) تعديل 

الداخلي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2019 ديسمبر) (31 بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)725628.
3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)
بتاريخ)31)ديسمبر)2019)تحت الرقم)

38087)من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

632 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

GLOG MAROC
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
الرأسمال : 3.000.000 درهم
مقر الشركة : 3) تجزئة بنام 

الكراسيوز، الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 61)326
التعريف الضريبي : 15250600

تحويل املقر االرتماعي
1)-)بناء)على قرار الجمع االستثنائي)
2019)تم) 19)أكتوبر) العام املؤرخ في)

تقرير ما يلي):
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في) املورود  االرتماعي  املقر  نقل 
الدار  الكراسيوز،  بنام  تجزئة   (3

البيضاء)إلى العنوان التالي):
(،1 الرقم) ب  إقامة  مهاج  مجمع 

سيدي مومن،)الدار البيضاء.
يترت  عن ذلك تعديل املادة)5)من)

النظام الداخلي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)28)يناير)2020)تحت)

الرقم)728544.
3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)
الرقم) تحت  (2020 يناير) (28 بتاريخ)

2873)من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

633 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

2PE AFRICA
شركة محدودة املسؤولية 

الرأسمال : 5.000.000 درهم
مقر الشركة : )6، زنقة النسور، 

مرسلطان، الدار البيضاء
 املرقم بالسجل التجاري تحت 

رقم 256733
التعريف الضريبي رقم 80056)0)

توسيع نشاط الشركة
1)-)بناء)على قرار الجمع االستثنائي)
2019)تم) 19)نوفمبر) العام املؤرخ في)

تقرير ما يلي):
توسيع النشاط الشركة كالتالي):

توريد وتركي  واستيراد وتصدير)
معدات ومواد الحماية الشخصية)؛

املواد) هذه  وتسويق   تصنيع 
أو املعدات)؛

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)
وقطع) واآلالت  واألرهزة  املعدات 
بشكل) املرتبطة  وامللحقات  الغيار 
مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة)؛
وإصالح) وتركي   وتسويق  تطوير 
التطبيقات) أو  املعدات  رميع 
للمركبات الجغرافي  املوقع   لتحديد 

)أو األشخاص)؛

ذات) واألنشطة  األسطول  إدارة 

الصلة)؛

رميع) وإصالح  وتركي   تسويق 

معدات الكاميرا على متنها في املركبات)

بهذا) الصلة  ذات  الخدمات  ورميع 

املجال)؛

التسويق،)وتركي  وإصالح رميع)

ورميع) السيارات  سالمة  ملحقات 

الخدمات املتعلقة بهذا املجال)؛

إدارة وتسيير الشركات)؛

أو) استغالل  أو  إيداع  أو  إنشاء)

حيازة أو نقل رميع براءات االختراع)

وشهادات) تحسينات  بدون  أو  مع 

عالمات) أو  التراخيص  أو  اإلضافة 

عامة) وبصفة  التسويق  أو  التصنيع 

لجميع العمليات)؛

العقارات) رميع  كراء) بيع،) بناء،)

مستخدمة للتجارة أو السكن) سواء)

أو رميع االستعماالت املهنية)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

في رميع الشؤون،)التجارية املرتبطة)

خالل) من  الذكر  السالفة  باألشياء)

إنشاء)شركات رديدة أو وكاالت كيفما)

كان نوعها أو عن طريق املساهمة)؛

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

املالية،)العقارية،)التجارية املنقولة أو)

الغير املنقولة والتي لها عالقة مباشرة)

أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة)

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2019 ديسمبر) (25 بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)724820.

3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)

بتاريخ)25)ديسمبر)2019)تحت الرقم)

37272)من السجل الترتيبي.

634 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

GLOG MAROC

شركة محدودة املسؤولية 

الرأسمال : 3.000.000 درهم

مقرها االرتماعي : 3) تجزئة بنام 

الكراسيوز، الدار البيضاء

 املرقم بالسجل التجاري تحت 

رقم 61)326

التعريف الضريبي رقم 15250600

بيع الحصص التجارية
االستثنائي) الجمع  على  بناء) (- (1

املؤرخ في)25)ديسمبر)2018)تم تقرير)

ما يلي):

 3000 باع السيد محمد السباعي)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

الواحدة إلى السيد عبد العالي حجيج)

في) يملكها  التي  حصة  (15.000 من)

.GLOG MAROC(رأسمال شركة

 1500 الرائد) انوار  السيد  باع 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

الواحدة إلى السيد عبد العالي حجيج)

في) يملكها  التي  حصة  (7.500 من)

.GLOG MAROC(رأسمال شركة

باعت السيدة مريم حجيج)1.500 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

الواحدة إلى السيد عبد العالي حجيج)

في) يمكلها  التي  حصة  (7.500 من)

.GLOG MAROC(رأسمال شركة

النظام) من  و7) (6 املادة) تعديل 

الداخلي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)22)يناير)2020)تحت)

الرقم)727914.

3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)

الرقم) تحت  (2020 يناير) (22 بتاريخ)

)225)من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

635 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

BATISERV
شركة محدودة املسؤولية 
الرأسمال : 200.000 درهم

مقرها االرتماعي : 383 مكرر شارع 
محمد الخامس، الطابق الخامس، 

الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 232001
التعريف الضريبي : 0258051)

بيع الحصص
1)-)بناء)على الجمع العام االستثنائي)
2019)تم تقرير) 19)نوفمبر)  املؤرخ في)

ما يلي):
 1320 سا�سي) رمال  السيد  باع 
حصة إلى السيد عادل سا�سي بقيمة)

100)درهم للحصة.
النظام) من  و7) (6 املادة) تعديل 

الداخلي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2019 ديسمبر) (25 بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)725038.
3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)
بتاريخ)25)ديسمبر)2019)تحت الرقم)

37273)من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

636 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

BARANGER CONSULTING
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
الرأسمال : 10.000 درهم

مقرها االرتماعي : 47 شارع اللة 
 ياقوت، الطابق الخامس، 

الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 399535
التعريف الضريبي : 3)252085

تغيير اسم الشركة
1)-)بناء)على قرار الشريك الوحيد)
في)23)ديسمبر)2019)بمقر الشركة تم)

تقرير ما يلي):
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 BARANGER تغيير اسم الشركة)
.BRAINTING(إلى(CONSULTING

يترت  عن ذلك تعديل املادة)2)من)
النظام الداخلي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)28)يناير)2020)تحت)

الرقم)728526.
3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)
الرقم) تحت  (2020 يناير) (28 بتاريخ)

2861)من السجل الترتيبي.
املسير

637 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

BATI GLORIOUS GROUP
شركة محدودة املسؤولية 

الرأسمال : 1.200.000 درهم
مقرها االرتماعي : 17 زنقة خليقين 

 بلجي سنتر، الطابق الثالث، 
الرقم 21، الدار البيضاء

املرقم بالسجل التجاري 2369)3
التعريف الضريبي : 18730183

هبة الحصص التجارية
على الجمع االستثنائي العام) بناء)
بمقر) (2019 نوفمبر) (27 في) املؤرخ 

الشركة تم تقرير ما يلي):
بوكير) الحميد  عبد  السيد  وه  
 2000 بوكير) محمد  السيد  إلى 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
 BATI التي يملكها من رأسمال شركة)

.GLORIOUS GROUP
إلى) بوكير  رضوان  السيد  وه  
حصة) (2000 بوكير) محمد  السيد 
التي) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
 BATI شركة) رأسمال  من  يملكها 

.GLORIOUS GROUP
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)13)يناير)2020)تحت)

الرقم)726809.
3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)
الرقم) تحت  (2020 يناير) (13 بتاريخ)

1019)من السجل الترتيبي.
املسير

638 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

DISTRIQUAD
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
الرأسمال 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : 22 شارع املقاومة 
الدار البيضاء

املرقم بالسجل التجاري 1285)1
التعريف الضريبي 98)1102

بيع الحصص وتعيين مسير رديد
1)-)بناء)على قرار الشريك الوحيد)

في)20)يناير)2020،)تم تقرير ما يلي):
 1000 باع السيد ناصر السالوي)
للحصة،) درهم  (100 بقيمة) حصة 
بريبري) السالوي  يوسف  السيد  إلى 
الشركة) رأسمال  من  يملكها  التي 

.DISTRIQUAD
السالوي) ناصر  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير.
السالوي) يوسف  السيد  تعيين 

بريبري كمسير للشركة.
تعديل النظام الداخلي لشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)5)فبراير)2020،)تحت)

الرقم)729612.
3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)
الرقم) تحت  (2020 فبراير) (5 بتاريخ)

3879)من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

639 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

I.E.N.C.R
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
الرأسمال : 00.000).9 درهم

مقرها االرتماعي : الرقم 6 مجمع 
العلمية - سيدي مومن

الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري : 362853
التعريف الضريبي : 20700572

هبة الحصص التجارية وتعيين مسير 
رديد

على الجمع االستثنائي العام) بناء)
بمقر) (،2020 يناير) (27 في) املؤرخ 

الشركة تم تقرير ما يلي):

وه  السيد عبد الحميد كسو4)
 28200 كسو4) محمد  السيد  إلى 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
الشركة) رأسمال  من  يملكها  التي 

.I.E.N.C.R
وه  السيد عبد الحميد كسو4)
 18800 كسو4) عيدة  السيدة  إلى 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
الشركة) رأسمال  من  يملكها  التي 

.I.E.N.C.R
كسو4) محمد  السيد  تعيين 
كمسير ثاني لشركة ملدة غير محدودة.

يترت  عن ذلك تعديل املادة)6)و)7 
من النظام الداخلي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،2020 فبراير) (10 بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)730074.
3)-)تم التسجيل بالسجل التجاري)
تحت الرقم) (2020 فبراير) (10 بتاريخ)

389))من السجل الترتيبي.
املسير
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع

عبد املومن،)مكت  رقم))6،)الدار البيضاء

KERAMAS CONSULTING
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
الرأسمال : 10.000 درهم

مقرها االرتماعي : 6) شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم 

6 الدار البيضاء
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 27)يناير)2020)تمت صياغة القانون)
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)
على) خصائصها  وحيد  شريك  ذات 

النحو التالي):
 KERAMAS (: الشركة) اسم 

.CONSULTING
هدف) يتجلى  (: الشركة) نشاط 

الشركة في):
استشارات في املطاعم والصناعة)

والسياحة.

مراقبة الجودة.
الوطنية) التجارية  العالمة  تمثيل 

والدولية.
الندوات) وتنظيم  التدري  

التدريبية.
الغذائية) املنتجات  تسويق 

والسياحية.
تنظيم العروض وأي حدث خاص)
استئجار) أو مشترك وكذلك  أو عام 

املعدات ذات الصلة بما ذكر أعاله.
النشر واإلعالن ورميع العمليات)
املتعلقة) املباشرة  وغير  املباشرة 

بتقديم الطعام.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
في رميع الشؤون التجارية املرتبطة)
خالل) من  الذكر  السالفة  باألشياء)
إنشاء)شركات رديدة أو وكاالت كيفما)

كان نوعها أو عن طريق املساهمة.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
املنقولة) التجارية  العقارية،)  املالية،)
أو غير املنقولة والتي لها عالقة مباشرة)
أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة)

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
درهم) (10.000 قيمته) (: الرأسمال)
 100 بقيمة) حصة  (100 إلى) قسمة 
السيد) إلى  مسندة  للواحدة،) درهم 

بول اميل رورج شاملاندري.
شارع   (6 (: الشركة) مقر 
الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم 

6 الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة انطالقا من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري.
اميل) بول  السيد   : التسيير  هيأة 
غير) ملدة  كمسير  شاملاندري  رورج 

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.
حول األرباح) (: االحتياط القانوني)
تقتطع))5%)ألرل صندوق االحتياطي)

القانوني.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بواسطة) البيضاء) بالدار  التجارية 
املركز الجهوي لالستثمار لوالية الدار)

البيضاء.
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ديوان األستاذ خليل متحد

موثق بوردة

شارع محمد الخامس إقامة البركة الطابق)

األول رقم)6

شركة برايت ايمو
ش.ذ.م.م. م.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مسير وحيد
رأسمالها االرتماعي : 100.000 درهم

مقرها االرتماعي : وردة محطة 

بنزين وردة قرب املحطة الطرقية

تأسيس
بمقت�سى عقد توثيقي حرر من طرف)

األستاذ خليل متحد موثق بوردة بتاريخ)

15)يناير)2020)مسجل بوردة بتاريخ)

 RE( 1614،( OR (،2020 يناير) (16

األسا�سي) القانون  وضع  تم  (، مجانا)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املميزات اآلتية):

التسمية):)»برايت ايمو«)ش.ذ.م.م.)

م.و.

هذه) تقوم  (: االرتماعي) الهدف 

بالخارج) أو  باملغرب  سواء) الشركة 

بالعمليات اآلتية):

إنعاش عقاري.

محطة  وردة  (: االرتماعي) املقر 

بنزين وردة قرب املحطة الطرقية.
املساهمون  قدم   : املساهمات 

للشركة املساهمات التالية :

 100.000  : العيد  حساني  السيد 

درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

الرأسمال   : االرتماعي  الرأسمال 

 100.000 االرتماعي محدد في مبلغ 

1000 حصة من  إلى  درهم مقسمة 

يقسم  واحدة  لكل  درهم   100 فئة 

على الشكل التالي :

 1000  : العيد  حساني  السيد 

حصة ارتماعية.

املجموع : 1000 حصة ارتماعية.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد حساني العيد، بصفته مسير 

غير  ملدة  املذكورة  للشركة  وحيد 

محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
بتاريخ) بوردة  التجارية   املحكمة 

17)فبراير)2020)تحت رقم)659.
نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ خليل متحد
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CCM CONSEILS)مكت  الحسابات)

واالستشارة ش.م.م

رقم)136)شارع القاهرة كومطراف)1)تمارة

الهاتف):)0537644248 

الفاكس):)0537644764

CAFE ESOLA
SARL AU

الزيادة في رأسمال الشركة
تغيير مقر الشركة وفتح فرع للشركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) قررت  (2019 31)ديسمبر)
»CAFE ESOLA SARL AU«)ش.م.م)

ذات الشريك الوحيد ما يلي):
الشركة) رأسمال  في  زيادة  (- (1
100.000)درهم وتمت) الذي يقدر ب)
ليصبح) درهم  (700.000 إضافة)

800.000)درهم.
األسا�سي) القانون  تحيين  (- (2

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (17 بتاريخ)

.10((39
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CCM CONSEILS)مكت  الحسابات)

واالستشارة ش.م.م

رقم)136)شارع القاهرة كومطراف)1)تمارة

الهاتف):)0537644248 

الفاكس):)0537644764

LAMASTORE
SARL

الزيادة في رأسمال الشركة
تغيير مقر الشركة وفتح فرع للشركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) قررت  (2019 31)ديسمبر)
»LAMASTORE SARL AU«)ش.م.م)

ما يلي):
1)-)زيادة في رأسمال الشركة الذي)
وتمت) درهم  (1.200.000 ب) يقدر 
ليصبح) درهم  ((.800.000 إضافة)

6.000.000)درهم.

2)-)تغيير مقر الشركة):)إلى العنوان)
التالي عمارة))))دنيا)03)محل رقم)03 

املسيرة)1)تمارة.
فتح فرع لشركة إلى العنوان) (- (3
رقم) وتجزئة  (16 رقم) تجزئة  (: التالي)
13)تجزئة مبروكة حي الصناعي عين)

عتيق تمارة.
األسا�سي) القانون  تحيين  (- ((

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (20 بتاريخ)

.10(502
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 STE NAJAH MATERIEL DE
CONSTRUCTION

SARL AU
رفع رأسمال الشركة

بمقت�سى عقد عرفي تم تسجيله)
تم) (،2019 ))ديسمبر) بالرباط بتاريخ)
 500.000 من) الشركة  رأسمال  رفع 
درهم من فئة) (1.500.000 درهم إلى)
 1.000.000 يعني بزيادة) 100)درهم،)
درهم كلها من طرف السيد القرمودي)
لحسين وبذلك يكون رأسمال الشركة)

كالتالي):
(: لحسين) القرمودي  السيد 

15.000)حصة من فئة)100)درهم.
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) وحيد  مسير  ذات 
درهم مقرها االرتماعي) (1.500.000

تجزئة الخيام)3)رقم)366)تمارة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 بتاريخ)

.10((88
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 PARTENARIAT AFRIQUE
 ASSISTANCE TECHNIQUE

ET INGENIERIE
»PAATI«

شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�سى عقد عرفي تم تسجيله)
تم) (،2019 يناير) (2 بتاريخ) بالرباط 

تقرير ما يلي):

للشركة) االرتماعي  املقر  تغيير 
عمارة) إدريس  موالي  زنقة  (: كالتالي)
تجزئة أوالد امطاع) (2 شقة رقم) (57

سيكتور)1)تمارة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (20 بتاريخ)

.10(516
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TERCOPRO
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ في تمارة بتاريخ)12)فبراير)2020 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.
.TERCOPRO(:(التسمية

الهدف االرتماعي):)أعمال البناء.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 500 (: عنصري) عادل  السيد 

حصة.
السيد محمد ملوك):)500)حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى)) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)تجزئة الخير رقم)236)شقة)

رقم)2)مر4 الخير تمارة.
السيد عادل عنصري) (: املسيران)

والسيد محمد ملوك.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

129583)تمارة.
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WINJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك فريد
املقر االرتماعي : الدار البيضاء، 

زنقة أبو بكر وهراني وزنقة يوسف 
املزداغي - لفيليت

السجل التجاري رقم 16215)
التعريف الضريبي رقم 31830905

الزيادة في الرأسمال االرتماعي
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
ش.م.م بشريك) (»WINJET« للشركة)
2020)والذي) 12)فبراير) وحيد بتاريخ)

قرر في ما يلي):
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الرأسمال) في  الزيادة  (- (1
العقاري) للملك  عينية  بمساهمة 

املسماة) امللكية  بمجموع  املتعلق 

»ABDEMOTALIB 1«)املتعلق بأرض)

مشيدة عليها بنايات صناعية أو رزئيا)

حرفية للصناعة الكائن دائرة برشيد)

الرسم) موضوع  الخيايطة  رماعة 

العقاري رقم)53/3627.

في) قومت  عينيا  املساهمة  هذه 

مبلغ)9.820.000)درهم،)هذا التقدير)

من) الديون  بتحمل  األخذ  بدون  تم 

قبل الشركة.

مكافأة) أرل  ومن  لذلك  تبعا 

املحررة) أعاله  العينية  املساهمة 

بالكامل من طرف املساهم،)واملوزعة)

على النحو اآلتي):

(: امزيل) الرحيم  عبد  السيد 

98.200)حصة ارتماعية.

حصة) (98.200 (: املجموع)

ارتماعية.

2)-)تعديالت في القوانين األساسية.

الرأسمال) (- الجديد) (- (6 املادة)

االرتماعي

2)-)الرأسمال االرتماعي):)حدد في)

مبلغ ستة وعشرون مليون وعشرون)

درهم)) (26.020.000( درهم) ألف 

حصة) (260.200 إلى) مقسم  وهو 

100)درهم للحصة) ارتماعية بقيمة)

الواحدة مكتتبة ومحررة بالكامل من)

نقدي) الوحيد بجزء) الشريك  طرف 

ورزء)عيني.

املساهمات) الجديد  (- (7 املادة)

العينية

تمت هذه املساهمات نقدا وعينا)

للشركة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا،)

االرتماعية) العمليات  ملختلف  تبعا 

من طرف):

(: أمزيل) الرحيم  عبد  السيد 

26.020.000)درهم.

املجموع):)26.020.000)درهم.

مكافأة) أرل  ومن  لذلك  تبعا 

املحررة) أعاله  العينية  املساهمة 

بالكامل من طرف املساهم واملوزعة)

على النحو اآلتي):

(: أمزيل) الرحيم  عبد  السيد 

260.200)حصة ارتماعية.

حصة) (260.200 (: املجموع)

ارتماعية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير) (20 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)731644.

بكتابة) بالتعديل  التصريح  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 فبراير) (20 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5996)من السجل الترتيبي.
للمقتطف والبيان
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مكت  امودح للحسابات والدراسات الجبائية)

والقانونية

زاوية بارتنون واالسكندرية عمارة لينا)II))شقة)

2B)حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.82.65.98

OBTP

SARL AU

حل الشركة
العامة) الجمعية  بمقت�سى  (- (1

االستثنائية)3)سبتمبر)2019،)املقامة)

(،1816 بمقر الشركة الكائن بعمارة)

سيدي) مدينتي،) تجزئة  (،31 رقم)

البرنو�سي،)الدار البيضاء.

قرر الشركاء):

حل الشركة وفق اللوائح املعمول)

بها باملغرب.

تعيين السيد هشام عباد كمصفي)

للشركة.

بعمارة) التصفية  مكان  تحديد 

مدينتي،) تجزئة  (،31 رقم) (،1816

سيدي البرنو�سي،)الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

8)يناير)2020)تحت رقم)726369.
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مكت  امودح للحسابات والدراسات الجبائية)

والقانونية

زاوية بارتنون واالسكندرية عمارة لينا)II))شقة)

2B)حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.82.65.98

GAYATEX
SARL AU

حل الشركة
العامة) الجمعية  بمقت�سى  (- (1
(،2019 نوفمبر) (19 االستثنائية)
(،3( املقامة بمقر الشركة الكائن ب)

املنطقة الصناعية،)تازة.
قرر الشريك الوحيد للشركة):

حل الشركة وفق اللوائح املعمول)
بها باملغرب.

بودا4) محمد  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

(،3( ب) التصفية  مكان  تحديد 
املنطقة الصناعية،)تازة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نوفمبر) (26 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2019)تحت رقم)771.
650 P

مكت  امودح للحسابات والدراسات الجبائية)

والقانونية

زاوية بارتنون واالسكندرية عمارة لينا)II))شقة)

2B)حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.82.65.98

BMR TRANS
SARL AU

حل الشركة
العامة) الجمعية  بمقت�سى  (- (1
(،2019 نوفمبر) (19 االستثنائية)
املقامة بمقر الشركة الكائن ب عمارة)
هللا،) عبد  بن  عالل  شارع  بودا4،)

تازة.
قرر الشريك الوحيد للشركة):

حل الشركة وفق اللوائح املعمول)
بها باملغرب.

تعيين السيد محمد ر�سى بودا4)
كمصفي للشركة.

تحديد مكان التصفية ب عمارة)
هللا،) عبد  بن  عالل  شارع  بودا4،)

تازة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نوفمبر) (26 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2019)تحت رقم)772.
651 P

مكت  امودح للحسابات والدراسات الجبائية)
والقانونية

زاوية بارتنون واالسكندرية عمارة لينا)II))شقة)
2B)حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.82.65.98

BMR TRANS
SARL AU

حل الشركة
العامة) الجمعية  بمقت�سى  (- (1
(،2019 نوفمبر) (19 االستثنائية)
املقامة بمقر الشركة الكائن ب عمارة)
هللا،) عبد  بن  عالل  شارع  بودا4،)

تازة.
قرر الشريك الوحيد للشركة):

حل الشركة وفق اللوائح املعمول)
بها باملغرب.

تعيين السيد محمد ر�سى بودا4)
كمصفي للشركة.

تحديد مكان التصفية ب عمارة)
هللا،) عبد  بن  عالل  شارع  بودا4،)

تازة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نوفمبر) (26 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2019)تحت رقم)772.
651 P

مكت  امودح للحسابات والدراسات الجبائية)
والقانونية

زاوية بارتنون واالسكندرية عمارة لينا)II))شقة)
2B)حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.82.65.98

PERFECT CONTROLE
SARL

حل الشركة
العامة) الجمعية  بمقت�سى  (- (1
(،2019 ديسمبر) (2( االستثنائية)
املقامة بمقر الشركة الكائن ب تجزئة)
الصباح،)زنقة)10،)رقم)106،)سيدي)

مومن،)الدار البيضاء.
قرر الشركاء):

حل الشركة وفق اللوائح املعمول)
بها باملغرب.

بنجلون) ايمان  السيدة  تعيين 
كمصفي للشركة.

تحديد مكان التصفية ب تجزئة)
الصباح،)زنقة)10،)رقم)106،)سيدي)

مومن،)الدار البيضاء.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

8)يناير)2020)تحت رقم)726370.
652 P

 STE QUICK SOLUTION
DEVELOPPEMENT

SARL
عرفي) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
يناير) (17 بتاريخ) الرباط  في  مسجل 
قد تم تأسيس الشركة ذات) (2020

املسؤولية املحدودة.
تصاميم) (: االرتماعي) الهدف 
مواقع،) )برامج،) الكمبيوتر)
االلكترونية،) التجارة  تطبيقات)،)
املكت ،) أدوات وتجهيزات  بيع  شراء)

التجارة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
 500 (: املهتدي) حمزة  السيد 

حصة.
 500 (: العيساوي) محمد  السيد 

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

السجل التجاري.
شارع باتريس لومومبا) (77 (: املقر)

رقم)6)حسان الرباط.
املسير):)العيساوي محمد.

 142507 التجاري) السجل  رقم 
بتاريخ)31)يناير)2020.

653 P

ديوان األستاذة فاطمة الزهراء)الحنصالي

املوثقة بتمارة

LITTLE BIG SCHOOL
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

التأسيس
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى  (- (I
الزهراء) فاطمة  األستاذة  مكت  
بتاريخ) بتمارة،) املوثقة  الحنصالي،)
شركة) تأسيس  تم  (،2020 2)يناير)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
من طرف السيدة) الشريك الوحيد،)
للبطاقة) الحاملة  نجي ،) كنزة 
(،A637009 رقم) للتعريف  الوطنية 

ومن مميزاتها ما يلي):

 LITTLE BIG« (: التسمية)
املسؤولية) ذات  شركة  (»SCHOOL

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
الشركة،) هدف  يتمثل  (: الهدف)

باملغرب أو خارره،)في):
إنشاء)وإدارة تعليم.

لألطفال) الحضانة  دور  تعليم 
والسيما إنشاء)رميع املراكز الثقافية))
بهذا) امللحقة  املباني  أو  الرياضية  أو 
مباشر بشكل  وذلك   الغرض،)
)أو غير مباشر يسمح بتحقيق هدفه،)
والسيما تأرير أو الحصول على السلع)

ملمارسة هدفها.
األنشطة) كل  عام،) وبشكل 
املالية،) التجارية،) واألعمال 
والعقارية) املنقولة  الصناعية،)
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
باألغراض املذكورة أعاله أو أي غرض)
مماثل أو ذات الصلة ومن املحتمل أن)

يعزز تنمية هدف الشركة.
املدة):)99)سنة.

املقر االرتماعي):)الرباط)-)أكدال،)
الرابع،) الطابق  زنقة ضاية عوا،) (،6
سانتر) الرباط  لدى  (،16 رقم) شقة 

ش.م.م.
أالف) عشرة  (: الشركة) رأسمال 
 1.000 درهم مقسمة إلى) ((10.000(
درهم) (100 من) ارتماعية  سهم 
بالكامل) مكتتبة  منها،) حصة  لكل 
ومدفوعة رزئيا وموزعة على النحو)

التالي):
1)-)السيدة كنزة نجي  ألف سهم):)

1000)سهم.
املكونة) الحصص  مجموع 

للرأسمال):)ألف سهم.
كنزة) السيدة  عينت  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  نجي  
رميع) يخص  فيما  محدودة،)
املعامالت البنكية فهي املشرفة على)

التوقيع.
 %5 نسبة) تخصص  (: األرباح)

لتشكيل االحتياطي القانوني.
-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II
يناير) (13 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)142271.
للخالصة والبيان

األستاذة فاطمة الزهراء)الحنصالي

موثقة

654 P

ديوان األستاذة فاطمة الزهراء)الحنصالي

املوثقة بتمارة

MAKANI
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

التأسيس
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى  (- (I

الزهراء) فاطمة  األستاذة  مكت  

بتاريخ) بتمارة،) املوثقة  الحنصالي،)

تأسيس شركة) تم  (،2020 22)يناير)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

من طرف السيدة) الشريك الوحيد،)

ناتالي راكلين مارمي،)الحاملة لشهادة)

ومن) (،A003629J رقم) التسجيل 

مميزاتها ما يلي):

شركة) (»MAKANI« (: التسمية)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

الشركة،) هذه  يتمثل  (: الهدف)

باملغرب أو خارره،)في):

التسويق بجميع أشكاله.

االستيراد والتصدير.

األنشطة) كل  عام،) وبشكل 

املالية،) التجارية،) واألعمال 

والعقارية) املنقولة  الصناعية،)

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألغراض املذكورة أعاله أو أي غرض)

مماثل أو ذات الصلة ومن املحتمل أن)

يعزز تنمية هدف الشركة.

املدة):)99)سنة.

املقر االرتماعي):)الرباط)-)املحيط،)

21، (19 (،17 رقم) املقاومة،)  شارع 

)و)23.

أالف) عشرة  (: الشركة) رأسمال 

 1.000 درهم مقسمة إلى) ((10.000(

درهم) (100 من) ارتماعية  سهم 

بالكامل) مكتتبة  منها،) حصة  لكل 

ومدفوعة رزئيا وموزعة على النحو)

التالي):

السيدة ناتالي راكلين مارمي) (- (1

ألف سهم):)1000)سهم.

املكونة) الحصص  مجموع 

للرأسمال):)ألف سهم.

ناتالي) السيدة  عينت  (: التسيير)

راكلين مارمي كمسيرة للشركة ملدة)

رميع) يخص  فيما  محدودة،) غير 

املعامالت البنكية فهي املشرفة على)

التوقيع.

 %5 نسبة) تخصص  (: األرباح)

لتشكيل االحتياطي القانوني.

-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II

فبراير) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت رقم)3233)1.
للخالصة والبيان

األستاذة فاطمة الزهراء)الحنصالي

موثقة

655 P

BENI AMIR NEGOCE
SARL

نشر إعالن قانوني
بمقت�سى العقد العرفي املصادق)

عليه بتاريخ)6)فبراير)2020،)تم إنشاء)

شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل)

الخصائص التالية):

 BENI AMIR NEGOCE(:(التسمية

.SARL
املقر االرتماعي):)رقم))113)الزنقة)

11)بلوك)3)حي بودراع قصبة تادلة.

وتوزيع) بيع  (: االرتماعي) الغرض 

العقاقير بالتقسيط.
رأ4 املال):)100.000)درهم.

عدد املساهمين):)2.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

خالد،) مساعد  السيد  (: املسير)

وذلك) الكبير،) املاموني عبد  والسيد 

ملدة غير محددة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بقصبة)

السجل) (،2020/2( تادلة تحت رقم)

التجاري رقم)1799)بتاريخ)17)فبراير)

.2020

656 P
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YORAMOM TRANS
SARL

نشر إعالن قانوني
بمقت�سى املحضر املصادق عليه)

االستثنائي) العام  الجمع  طرف  من 

 YORAMOM TRANS SARL(لشركة

ما) تقرر  (،2019 ديسمبر) (25 بتاريخ)

يلي):

(: من) كل  بين  األنصبة  تفويت 

نصي )) (250( محمد) الكموني 

نصي )،) (250( يوسف) والكموني 

والسيد الكموني) كبائعين من رهة،)
رضوان))250)نصي ))والكموني معاد)

رهة) من  كمشترين  نصي )) (250(

أخرى.

محمد) الكموني  السيد  استقالة 

الشركة) في  كمسير  وظيفته  من 

السيد) بدله  وتعيين  املذكورة،)

إدارة) سيتم  حيث  معاد،) الكموني 

املسيرين) أحد  بتوقيع  الشركة 

)الكموني رضوان والكموني معاد).

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

ببن) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ررير تحت رقم)2020/21،)بتاريخ)28 

يناير)2020.

657 P

TERTIA 2
SARL AU

تيرسيا 2 ش.م.م ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

الرأسمال االرتماعي : 9.000.000 

درهم

املقر االرتماعي : 30، شارع موالي 

يوسف بالدار البيضاء

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 158723

التعريف الضريبي : 1105070

في) املؤرخ  املحضر  بمور   (- (I

3)فبراير)2020،)الشريك الوحيد):

الوحيد) الشريك  عبارة  أضاف 

للقانون األسا�سي للشركة كالتالي):

ش.م.م) (1 كابيتال) شركة أكتيف 

ذات) مبسطة  مساهمة  ذات  شركة 

درهم،) (287.000.000 رأسمال)

(،30 (: ب) االرتماعي  مقرها  الكائن 

شارع موالي يوسف)-)الدار البيضاء،)

بالدار) التجاري  بالسجل  املسجلة 

البيضاء)تحت رقم)138365،)املمثلة)

كوريفيم) شركة  رئيسها،) بواسطة 

ممثلة) األخرى  هي  ش.و،) ش.م.م 

بواسطة السيد رميل سقوط.

القانون) وتحيين  مالءمة  قرر 

األسا�سي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (III

كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار)

 2020 فبراير) (20 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)731711.
للمقتطف والبيان

املمثل القانوني

658 P

STE PESCADOR EL-RAHMA
تأسيس ش.ذ.م.م ش.و

 11 بتاريخ) العيون  بمدينة  تم 

ش.ذ.م.م) تأسيس  (2020 فبراير)

باملواصفات التالية):

STE( PESCADOR( EL- (: اإلسم)

.RAHMA

 (8 املقر):)شارع أم السعد عمارة)

الطابق الثالث رقم)10)العيون.

الهدف):)نقل األسماك التجارة في)

رميع املواد البحرية.

الرأسمال):)100.000)درهم.

املساهمون):

أشرف التواتي):)1.000)حصة.

:)وكلتا وملدة غير) اإلدراة والتسيير)

محدودة للسيد أشرف التواتي.)

تم وضع القانون املؤسس للشركة)

بالعيون) االبتدائية  املحكمة  في 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (11 بتاريخ)

353/2020)وتم تسجيل هذه األخيرة)

بنفس اليوم وتحت الرقم)30789.
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STE PESCADOR FISH
تأسيس ش.ذ.م.م ش.و

بتاريخ) العيون  بمدينة   تم 
تأسيس ش.ذ.م.م) (2020 فبراير) (11

باملواصفات التالية):
.STE PESCADOR FISH(:(اإلسم

 (8 املقر):)شارع أم السعد عمارة)
الطابق الثالث رقم)10)العيون.

الهدف):)نقل األسماك التجارة في)
رميع املواد البحرية.

الرأسمال):)100.000)درهم.
املساهمون):

رضا شفيق):)1.000)حصة.
:)وكلتا وملدة غير) اإلدراة والتسيير)

محدودة للسيد رضا شفيق.)
تم وضع القانون املؤسس للشركة)
بالعيون) االبتدائية  املحكمة  في 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (11 بتاريخ)
353/2020)وتم تسجيل هذه األخيرة)

بنفس اليوم وتحت الرقم)30787.
660 P

EDICO
SARL AU
تأسيس

(،2016 نوفمبر) (29 بتاريخ) تم 
وضع قانون منظم لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
.EDICO SARL AU(:(التسمية

وأعمال) البناء) أشغال  (: الهدف)
مختلفة.

املقر االرتماعي):)10)زنقة شراردة)
الطابق السفلي درب لوبيال بوركون)-)

الدار البيضاء.
مدة االستمرار):)99)سنة من تاريخ)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

الشركة) رأسمال  (: املال) رأ4 
محدد في)100.000)درهم مسدد نقدا)
1.000)حصة ارتماعية) ومقسم إلى)
100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

مقسمة على الشكل التالي):
السيد الديناوي املحجوب):)1000 

حصة.
يقوم بتسيير الشركة) (: املتصرف)

السيد الديناوي املحجوب.
السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

باملركز) تم  (: التجاري) السجل 

الدار) بمدينة  لالستثمار  الجهوي 

البيضاء)تحت رقم):)355919.

661 P

HYPER OASIS
S.A

شركة هيبر وازيز
شركة مساهمة

رأسمالها 2.000.000 درهم
املقر االرتماعي : شارع ررادة وازيز 

الدار البيضاء
4.ت : 55617

تحويل الشكل القانوني للشركة
العام) الجمع  بمقت�سى  ا))
 2020 يناير) (30 بتاريخ) االستثنائي 
ش.م) وازيز«) »هيبر  املسماة) للشركة 
املقر) درهم،) (2.000.000 رأسمالها)

شارع ررادة وازيز الدار البيضاء.
تقرر ما يلي):

تحويل الشكل القانوني من شركة)
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  مساهمة 

محدودة.
بنسودة) السيد مروان  تعيين  تم 

كمسير للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  ب))
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (21 بتاريخ)

.6120
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 SOCIETE MAROCAINE
 D’INDUSTRIES
ALIMENTAIRE

SOMIA - S.A -
شركة مساهمة

رأسمالها 100.000.000 درهم
الكائن مقرها : مراكش - )، زنقة 

العراق، الحي الصناعي
السجل التجاري بمراكش رقم 3987

التعريف الجبائي املوحد رقم 
001532867000066

وضع النظام األسا�سي رهن املطابقة 
مع املقتضيات الجديدة للقانون رقم 

17-95
بتاريخ مداولة  بمور   (- (I 
الجمعية) فإن  (،2019 ديسمبر) (27  
العادية) غير  العامة  الثانية 
للمساهمين قد قررت وضع النظام)
مع) املطابقة  رهن  للشركة  األسا�سي 
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املتعلق) (17-95 القانون) مقتضيات 
تعديله) تم  كما  املساهمة  بشركات 
وتكميله بالقوانين)05-20)،)12-78)و)
19-20.)وتم القيام بهذه العملية عن)
رديد) أسا�سي  نظام  اعتماد  طريق 
القانون) ملقتضيات  طبقا  موضوع 
املشار إليه أعاله.)لم يقم بأي تعديل)
للشركة،) الرئيسية  األسس  على 
وتسميتها،) شكلها  يهم  فيما  خاصة 

وغرضها،)مقرها،)مدتها ورأسمالها.
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
يناير) (29 بتاريخ) ملراكش  التجارية 
وتم) (،111789 رقم) تحت  (2020
القيام بالتصريح بالتعديل بالسجل)
رقم) تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

1131)من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإلدارة

663 P

CYCLO MOTO-PIECES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  (2020 18)فبراير)

الشركة ذات املميزات التالية):
CYCLO( MOTO- (: التسمية)

.PIECES
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارره):
السيارات) غيار  قطع  في  تجارة 

والدررات الهوائية...
بئر) زنقة  ملتقى  (: الرئي�سي) املقر 

الجديد وزنقة الطوريس،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)

فئة)100)للواحدة موزعة كالتالي):
(: عسلوج) اللطيف  عبد  السيد 

600)حصة.
 600 (: عسلوج) أسامة  السيد 

حصة.
اإلدارة):)تسيير من طرف السيدان)
وأسامة) عسلوج  اللطيف  عبد 

عسلوج.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2020/(39

.30927
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STE TOSHIPIFY
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (2020 18)فبراير)

الشركة ذات املميزات التالية):

.STE TOSHIPIFY(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارره):

رميع) واستيراد  توزيع،) تجارة 

املنتورات وأدوات التجميل...

املقر الرئي�سي):)الطابق األر�سي حي)

لالمريم،)بوردور.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)

فئة)100)للواحدة موزعة كالتالي):

السيد سعيد فلكي):)500)حصة.

 500 (: زناكي) خديجة  السيدة 

حصة.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلدارة)

سعيد فلكي.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 فبراير) (19 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2020/(38

.30925
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WINFRESH
وين فريش ش.م.م

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2020 فبراير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية):

وين) (WINFRESH  : التسمية)
فريش ش.م.م.)شريك وحيد.

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
شريك وحيد.

استيراد) (: االرتماعي) الهدف 
وتصدير الحوامض والبواكر.

أ) بلوك  (101 (: االرتماعي) املقر 
عمارة ياسمين شارع املقاومة وشارع)
الصناعي) الحي  عياض  القا�سي 

أكادير.
سنة) (99 (: االرتماعية) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)
املسبق الحل  تم  إذا  عدا   التجاري 

)أو التمديد.
يتكون من) (: الرأسمال االرتماعي)

100.000)درهم.
تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة)

أسماء)العثماني.
السجل) في  التقيد  تم  (: التقييد)
بأكادير) التجارية  باملحكمة  التجاري 
 513 تحت رقم) (2020 فبراير) (19 في)

للسجل التحليلي رقم)2505).
666 P

3B SKY
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  (2020 19)فبراير)

الشركة ذات املميزات التالية):
.3B SKY(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

رميع أنواع العمليات) (: املوضوع)
والتطور) الفرعي  بالتقسيم  املرتبطة 

العقاري وخدمات العقارية.
استغالل رميع األرا�سي الحضرية)

والريفية واستغالله)....)الخ
املقر الرئي�سي):)تجزئة الراحة،)رقم)

)35،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)
مقسمة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كالتالي):

 3(0 (: السيد محمد بومخروطة)

حصة.

(: بوحنانة) فنان  سيدي  السيد 

330)حصة.

 330 (: بونعاج) يحضيه  السيد 

حصة.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلدارة)

محمد بومخروطة.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 فبراير) (20 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/(63

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.30983
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شركة شاباضا إيموبيلي ش.م.م
املقر الرئي�سي : الرقم 05 زنقه 7 ط 2 

ش ) سعاده البرنو�سي الدارالبيضاء
را4 مال الشركة : 100.000 درهم

عادي) الغير  العام  للجمع  تبعا 

بتاريخ)31/01/2020)قرر الشركاء))ما)

يلي:)

التسميه):)شركة شاباضا إيموبيلي)

ش.م.م

الهدف):)رميع االشغال واملقاوالت
زنقه) (05 الرقم) (: الرئي�سي) املقر 

البرنو�سي) سعاده  (( ش) (2 ط) (7

الدارالبيضاء

املده:)99)سنه
 100.000 (: الشركة) مال  را4 

سهم) (1000 إلى) مقسومه  درهم،)

بقيمة)100)درهم للسهم.

 500 بوشعي ) نوري  اإلدري�سي 

سهم

اإلدري�سي نوري املعطي)500)سهم

من) كل  تسمية  تمت  التسيير:)

اإلدري�سي نوري بوشعي  أواإلدري�سي)

نوري املعطي كمسيرين دائمين ملده)

غير محدده.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الدارالبيضاء) التجارية 

10/02/2020)تحت رقم)729997.

668 P
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صيدلية الحزام الكبير
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  في2015/)03/0،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:

التسمية):)صيدلية الحزام الكبير

أفريقيا) محطة  (: املقراالرتماعي)

شارع الحزام الكبير

تاريخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: الرأسماالالرتماعي)

االرتماعي محدد))في)100.000)درهم)

ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة:

صفاء)بن الشه )1000))حصة

تبتدئ السنة) (: السنةاالرتماعية)

االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31درنبر.

بن الشه  ملدة) صفاء) (: التسيير)

غير محدودة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)تحت رقم)325559.  
ملخص قصد النشر

669 P

 AL YAKINE CONSULTING  SARL A.U

 ALLO PARA  SARL A.U
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
القانون) وضع  تم  (2020 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك وحيد لها املميزات)

التالية):

.ALLO PARA(:(التسمية

التجميل) مواد  توزيع  (: الهدف)

واملكمالت الغذائية.)

التقدم) إقامة  (: االرتماعي) املقر 

الطابق الثاني سيدي) (17-2 الشطر)

البر نو�سي الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.
رأ4 املال):))10.000)درهم

الشركاء):))
حصة) (100 اد ونخير مصطفى) (-

ارتماعية)100)درهم للحصة.
اد) ( السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
ونخير مصطفى كمسير وحيد))للشركة)

ملدة غير محدودة.
األبناك) مع  الشركة  تتعامل  كما 
املصرفية) املؤسسات  من  غيرها  أو 
ونخير) اد  للسيد  مستقل  ( بإمضاء)

مصطفى ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير الى)) (: السنة املالية)

31))درنبر من))كل سنة.)
بعد إزالة خمسة) (: توزيع األرباح)
باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي)
بين الشركاء)حس  حصص كل واحد)

منهم.
باملحكمة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.)
((: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.(56933
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أكاديمية استقيم الدولية 
(AMIFC( للتدريب واالستشارة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : الدار البيضاء رقم 201 زنقة 

مصطفى املعاني الطابق ) رقم 19
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد  إطار   في 
تم) بالدار البيضاء،) (2020 يناير) (12  
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

ذات املعايير التالية):
مستقيم) أكاديمية  (: التسمية)
واالستشارة) للتدري   الدولية 

.(AMIFC(
والتكوين) التعليم  (: األهداف)

املستمر)؛
التكوين) وتطوير  العلمي  البحث 
املنهي واالستشارة واملواكبة في رميع)
الدرا�سي) والتعليم  الدعم  مهام 

الخاصة.

:) رقم 201 زنقة مصطفى  املقر)
بالدار   19 رقم   ( الطابق  املعاني 

البيضاء.
يتم تسيير الشركة من   : التسيير 
طرف السيد مستقيم رمال ملدة غير 

محدودة وتوقيعه الوحيد.
بمقدار  حددت   : املساهمة 
السيد  باسم  كلها  درهم   100.000

مستقيم رمال.
املدة : حددت مدة الشركة ب 99 

سنة ابتداء من التأسيس النهائي.
بمقدار  حدد   : الشركة  رأسمال 
السيد  لفائدة  درهم   100.000
مستقيم رمال بمقدار 1000 حصة 

بثمن 100 درهم.
اإليداع القانوني : تم وضع اإليداع 
القانوني لدى املحكمة التجارية للدار 
البيضاء بتاريخ 7 فبراير 2020 تحت 

رقم 729919.
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 SOCIETE IK TRANS  S.A.R.L
ش.م.م

رأسمالها  30.000  درهم 
مقرها االرتماعي  ) باب انا�سي 

املجموعة 9 الطابق 2 الشقة 70 
البرنو�سي - الدار البيضاء

عرفي)) عقد  بمقت�سى  (: املوضوع)
بالدار) (29/01/2020 بتاريخ) محرر 
»إك) شركة) تأسيس  تم  البيضاء)

ترانز«)محدودة املسؤولية):)
»إك) القانوني:) التسمية والصفة 

ترانز«)شركة محدودة املسؤولية.)
املوضوع):)نقل البصائع)؛

انا�سي) باب  (( (: االرتماعي) املقر 
  70 الشقة) (2 الطابق) (9 املجموعة)

البرنو�سي الدار البيضاء.)
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تسجيل) تاريخ  من  إبتداءا  سنة  (99

الشركة بالسجل التجاري.
خالد) (: إلى) مفوض  (: التسيير)

املطهوري و فاطمة الزهراء)بودالل.
املتعلقة) الوثائق  كل  (: اإلمضاء)
بالشركة تستلزم توقيع الطرفين معا:)
خالد املطهوري و فاطمة الزهراء)

بودالل).

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
 300 إلى) مقسمة  درهم  (30.000 في)
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة مسلمة))كما يلي):)
 150 املطهوري) خالد  (: السيد)

حصة.
بودالل) فاطمة الزهراء) (: السيدة)

150)حصة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
رقم)) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
بتاريخ) التحليلي  بالسجل  (456567

.12/02/2020
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 ARIJ LOGE SARL
إنشاء)شركة محدودة املسؤولية)

بتاريخ) مؤرخ  عقد  بمقتض 
تمت صياغة القانون) (07/02/2020
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

خصائصها على النحو التالي):
  ARIJ LOGE(:(إسم الشركة

نشاط الشركة):)منعش عقاري.)
الرأسمال:)قيمته)100.000)درهم)
مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للواحدة قسمت كالتالي):
السيد حسن بود ركة)00))))حصة

 300 البوعمري) محمد  السيد 
حصة.

  300 الكبيرة) بن  عمرو  السيد 
حصة.

مر4) شارع  (26 (: الشركة) مقر 
 3 رقم) الشقة  (1 الطبقة) السلطان 

الدارالبيضاء.
املدة):)99)سنة.

الرقم التجاري):)56581) 
إلى) يناير  فاتح  من  املالي  التمرين 

غاية)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الشركاء)الثالث السيد حسن بود ركة)
السيد) و  البوعمري  السيد محمد  و 

عمرو بن الكبيرة))ملدة غير محدودة.
باملحكمة) ( القانوني) ( اإليداع) ( تم)
رقم))) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

730439)بتاريخ)12/02/2020.
673 P
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   PARTNER AMENAGEMENT
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،10/02/2020
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية:
التسمية):

 PARTNER AMENAGEMENT  
.SARL

الهدف):)تثبيت والتجديد والترتي )
أعمال) الداخلي والخارجي.) والديكور 
والهندسة) املهن  لجميع  البناء)

املعمارية الداخلية.
61)تقاطع شارع) (: املقر االرتماعي)
املعاني) ومصطفى  اليقوت  اللة 

والطابق)2)رقم)62)الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
االرتماعي محدد))في)100.000)درهم)
ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):
السيد إدريس الغالي)500))))))حصة)

ارتماعية.
      500 الرحيم عصام) السيد عبد 

حصة ارتماعية.
املجموع):))1000)حصة ارتماعية.
السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)درنبر.
التسيير):)تم تعيين السيد إدريس)
الغالي الحامل للبطاقة الوطنية رقم)
التسير) بتجزئة  القاطن  (BM( 9679
219)مديونة الدار البيضاء)ملدة) رقم)
الرحيم) عبد  السيد  و  محدودة  غير 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  عصام 
رقم)BJ 2516(1)القاطن)))زنقة عمر)
عنابة) زنقة  تقاطع  (2 الطابق) الكند 

بركون الدار البيضاء.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،17/02/2020 ( بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم730924.
ملخص قصد النشر
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FIXDOOR
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،06/01/2020
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
.FIXDOOR SARL AU((:(التسمية
الهدف):)تصنيع و استراد وتركي )
الصناعية) اإلغالقات  وصيانة 
امليناء،) رصيف  معدات  والسكنية،)
واألمن) الحماية  معدات  ومختلف 
االصطدام،) )حماية  الصناعي)
واإلشارات،) والحارز،) والسور،)
بأعمال) املتعلقة  الخدمات  ورميع 
البناء)والتجديد والصيانة والسالمة،)
املتعلقة) الخدمات  ذلك  في  بما 
بالبناء،)واملناظر الطبيعية،)والطالء،)
الترابية،) واألعمال  والسباكة،)
والكهرباء،)وتكييف الهواء،)والتهوية،)
نجارة) والجدران،) واألرضيات 
استيراد،) تجارة،) الخش ،) األملنيوم،)
اآلالت) استراد  استشارات،) تصدير،)
وقطع الغيار،)وتمثيل رميع املنتجات)

واملواد واملعدات.
املقر االرتماعي):)شارع عبد املومن)
اقامة اإلقامة املركزية بارك اقامة د)

الطابق)2)رقم)15)املحمدية.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
االرتماعي محدد))في)100.000))درهم)
ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
100درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)
لفائدة) وموزعة  بالكامل  ومحررة 

الشريك الوحيد.
السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
تم تعيين السيد كناني) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  سفيان 

محدودة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء)بتاريخ))22/01/2020 

تحت رقم)20711120002422.
ملخص قصد النشر
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 OVERGY
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،10/01/2020
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
.OVERGY SARL AU((:(التسمية

وتصميم) دراسة  (: الهدف)
التركيبات) مراقبة  والتركي   وبناء)
الصناعي) القطاعين  في  الكهربائية 

وشبه الصناعي)؛
اإللكترونيات) دمج  مهارات 
الصناعية) املعلومات  وتكنولوريا 
واألرهزة،) واإلشراف)،) )األتمتة 
HT/(الهيدروليكية،)تنظيم العمليات

.MT
خدمات متنوعة،)تجارة عامة.

كاملة،) املفتاح  تسليم  خدمات 
الجديد،) للعمل  رزئية  خدمات  أو 
مساعدة) صيانة،) ترقيات،)
وإصالحها) األخطاء) أو استكشاف 
لغرض) الصلة  ذات  املجاالت  في 

الشركة)؛
املعدات) رميع  وتصدير  استيراد 
املؤسسية) باألغراض  املتعلقة 

للشركة)؛
نصيحة وتدري  موظفي الشركات)
واملكات  واألفراد في املجاالت املتعلقة)

بالغرض املؤس�سي للشركة.
زنقة) (12 (: االرتماعي) املقر 
 16 رقم) (1 الصبري بورمعة الطابق)

الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
االرتماعي محدد))في)100.000)درهم)
ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل تصل إلى)50)٪.
يتم إصدار الفائض بناًء)على قرار)
واحدة) دفعة  في  الوحيد  الشريك 
أو أكثر خالل مهلة زمنية قد ال تتجاوز)
3)سنوات من تاريخ تسجيل الشركة)

في السجل التجاري.

السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
التسيير):)تم تعيين السيد ملدسني)
غير) لفترة  للشركة  مسيًرا  دريس 

محدودة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء)بتاريخ))22/01/2020 

تحت رقم40211120007502
ملخص قصد النشر
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STEEG
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،10/01/2020
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
.STEEG SARL AU((:(التسمية

وتصميم) دراسة  (: الهدف)
التركيبات) مراقبة  والتركي   وبناء)
الصناعي) القطاعين  في  الكهربائية 

وشبه الصناعي)؛
اإللكترونيات) دمج  مهارات 
الصناعية) املعلومات  وتكنولوريا 
واألرهزة،) واإلشراف)،) )األتمتة 
HT/(الهيدروليكية،)تنظيم العمليات

MT)؛
خدمات متنوعة،)تجارة عامة)؛

كاملة) املفتاح  تسليم  خدمات 
الجديد،) للعمل  رزئية  أو خدمات 
مساعدة) صيانة،) ترقيات،)
في) وإصالحها  األخطاء) أو استكشاف 
املجاالت ذات الصلة لغرض الشركة)؛
املعدات) رميع  وتصدير  استيراد 
املؤسسية) باألغراض  املتعلقة 

للشركة)؛
نصيحة وتدري  موظفي الشركات)
واملكات  واألفراد في املجاالت املتعلقة)

بالغرض املؤس�سي للشركة.
زنقة) (12 (: االرتماعي) املقر 
 16 رقم) (1 الصبري بورمعة الطابق)

الدار البيضاء.
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من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
االرتماعي محدد))في)100.000)درهم)
ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل تصل إلى)50)٪.
يتم إصدار الفائض بناًء)على قرار)
واحدة) دفعة  في  الوحيد  الشريك 
أو أكثر خالل مهلة زمنية قد ال تتجاوز)
3)سنوات من تاريخ تسجيل الشركة)

في السجل التجاري.
السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
التسيير):)تم تعيين السيد مورادي)
غير) لفترة  للشركة  مسيًرا  محمد 

محدودة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء)بتاريخ))23/01/2020   

تحت رقم0211120008022).
ملخص قصد النشر
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FOOD MID SOLUTIONS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودةبشريك وحيد
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2020.1.23 في)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
املحدودة بشريك وحيد لها املميزات)

التالية):
 FOOD MID (: التسمية)

.SOLUTIONS
في) الغرض من الشركة  (: الهدف)

املغرب وفي رميع البلدان):
معدات) واستيراد  وبيع  شراء)
املصانع والتوزيع والتمثيل والخدمات)
وآالت) الصناعية  لآلالت  والصيانة 
ومطاحن) الغدائية  الصناعات 

الدقيق)؛
واستغالل) اقتناء،) الحصول،)
رميع الشهادات وعالمات ومعامالت)
شراء) بها،) اإلسهام  بيعها،) الصنع،)
لفائدة) بالرخص  واإلسهام  والتنازل 

الشركة)؛

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

التجارية،)املنقولة،)العقارية،)املالية،)

املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

أو املساهمة) بالغرض املذكور أعاله،)

في تطور الشركة.
زنقة صبري) (12 (: املقر االرتماعي)

بورمعة الطابق1)الشقة)6.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 

االرتماعي محدد))في)100.000.درهم)

ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وخصصت بأكملها))

العرو�سي) األحمدي  السيدة  لفائدة 

فدوى.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

مسيرة) فدوى  العرو�سي  األحمدي 

للشركة.

الخالصة) األرباح  توزع  (: األرباح)

للشركة املحققة سنويا بعد الخصم)

في) عليه  املتفق  والخصم  القانوني 

نسبة) بحس   األساسية  القوانين 

الحصص املكونة للرأسمال.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

 2020.2.13 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)730612.
ملخص قصد النشر
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 MY SHIM
تأسيس شركةذات املسؤولية 

املحدودة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2020.1.1( في)

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة لها املميزات التالية):

.MY SHIM(:(التسمية

في) الغرض من الشركة  (: الهدف)

املغرب وفي رميع البلدان):

وتجارة) واستيراد  وبيع  شراء)

الجلدية) والسلع  األحذية 

واإلكسسوارات)؛

واستغالل) اقتناء،) الحصول،)
رميع الشهادات وعالمات ومعامالت)
شراء) بها،) اإلسهام  بيعها،) الصنع،)
لفائدة) بالرخص  واإلسهام  والتنازل 

الشركة)؛
العمليات) رميع  عامة  وبصفة 
التجارية،)املنقولة،)العقارية،)املالية،)
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)
بالغرض املذكور أعاله أو املساهمة في)

تطور الشركة.
الدارالبيضاء) (: االرتماعي) املقر 
وشارع) موليير  متجر10،زاويةشارع 

عبد اللطيف ابن قدور حي الرسين.
تاريخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
درهم) (300.000 االرتماعي محدد في)
ارتماعية) حصة  (3000 إلى) مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة كالتالي:
تحفي) السيد  إلى  حصة  (1.350
السيدة) إلى  حصة  (900 و) رليلو 
الوزاني كنزة و750حصة ارتماعية)

إلى السيد الوزاني يونس.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

الوزاني كنزة مسيرة للشركة.
الخالصة) األرباح  توزع  (: األرباح)
للشركة املحققة سنويا بعد الخصم)
في) عليه  املتفق  والخصم  القانوني 
الشركاء) بين  األساسية  القوانين 
من) حصصهم  نسبة  بحس  

الرأسمال.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 2020.2.13 ( بتاريخ) البيضاء) بالدار 

تحت رقم730611.
ملخص قصد النشر
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AYOUB BRIQ
 SARL AU

بمقت�سى عقد عرفـي المؤرخ بالدار)
قرر) (16/01/2020 بتاريخ) البيضاء)
الشركاء)إنشاء)شركة ذات املسؤولية)
املحدودة))ذات الشريك الوحيد ذات)

الخصائص اآلتية):)

.AYOUB BRIQ(:(التسمية

الغرض):)بيع مواد البناء)واملتاررة.

اللة) محج  (61 (: االرتماعي) املقر 

االول) الطابق  (39 الرقم) ياقوت 

الدار البيضاء.

رأسمالها):)100.000)درهم مجزئة)

درهم) (100 حصة بقيمة) (1.000 إلى)

للحصة.

السيد) الشركة  يسير  (: إدارتها)

بنسيف عادل.

القانونى لدى كتابة) تم اال يداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (30/01/2020 يوم) بالبيضاء)

بالسجل) واملقيدة  ( (728930 رقم)

التجاري تحت رقم)939)5).

680 P

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

  ABOU AYOUB AL ANSARI
بمقت�سى عقد عرفي المؤرخ بالدار)

قرر) (20/01/2020 بتاريخ) البيضاء)

الشركاء)إنشاء)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

الخصائص اآلتية):)

 GROUPE SCOLAIRE (: التسمية)

 PRIVE ABOU AYOUB AL

.ANSARI

الغرض):)مؤسسة التعليم الحر.

املقر االرتماعي:))تجزئة بدر الرقم)

))3)رماعة سيدي حجاج واد حصار)

مديونة الدار البيضاء.

رأسمالها):)100.000)درهم مجزئة)

درهم) (100 حصة بقيمة) (1.000 إلى)

للحصة.

إدارتها):)يسير الشركة السيد فاخر)

نورالدين.

كتابة) لدى  القانونى  االيداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

تحت) (20/20/2020 يوم) البيضاء)

بالسجل) واملقيدة  ( (731727 رقم)

التجاري تحت رقم)457607.

681 P
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RDIGITAL SERVICES 
SARL AU 

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،10/02/2020
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
 RDIGITAL SERVICES(:(التسمية

.SARL AU
االتصاالت) خدمات  (: الهدف)

والشبكات.
13)شارع أحمد) (: املقر االرتماعي)
الطابق) النخيل،) اقامة  املجاتي،)

األول،)رقم)8)الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
االرتماعي محدد))في)100.000).درهم)
ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
100درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)
لفائدة) وموزعة  بالكامل  ومحررة 
حصة) (1000 فرح) امباركي  السيدة 

ارتماعية.
السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

امباركي فرح مسيرة للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتاريخ)) البيضاء) بالدار  التجارية 
 5475 رقم) تحت  (18/02/2020

بالسجل التجاري رقم)457179.
ملخص قصد النشر
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FID AL IZDIHAR SARL AU

 FIDUCIAIRE DU CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 SIEGE SOCIAL : 612  AL MASSAR ROUTE

DE SAFI MARRAKECH

 IF(:(14364396(–(patente(:(64800045(–

RC : 52((3

MARRAKECH GSM 06 61 36 83 0( 

TEL(05(24(35(51(75 

FLOOTI
SARL AU
تأسيس 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
30/01/2020)بمراكش تقرر تأسيس)
املحدودة))) املسؤولية  ذات  شركة 

بياناتها كالتالي):

االسم):)فلوتي.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمسير وحيد.
االتصاالت) (: التجاري) النشاط 

التجارية)-)املدرب.
مواقع) وتصميم  دراسات 

الكترونية.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
املقر االرتماعي):)دوارمشو بلوك)5 

رقم)56)مراكش.
رأ4 مال الشركة):)90.000)درهم.
عبد هللا) السيد  (: الشركة) مسير 

منقار ملدة غير محددة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
لدى) الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

07/02/2020))تحت رقم)10255.
683 P

 MULTISERVICE-AGRICOLE 
SARL 

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،01/02/2020
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
MULTISERVICE- (: التسمية)

.AGRICOLE(«S.A.R.L
تارر) (، أشغال مختلفة) (: الهدف)
الزراعية) والغير  زراعية  معدات 

وتركيبات شمسية وتجارة بالجملة.)
الطابق السفلي) (: املقر االرتماعي)
20)غشت حي الخير) الشارع) (56 رقم)

سطات.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
درهم) (10.000 في) ( االرتماعي محدد)
100)حصة ارتماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للواحدة،) درهم  (100 فئة)
لفائدة) وموزعة  بالكامل  ومحررة 
محمد اشرف العلوي مجيبي موالي)
عبدالرحمن العلوي مجيبي والسيدة)

سعاد بلحبي .

السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)

االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

تم تعيين السيد موالي) (: التسيير)

مسيرا) مجيبي  العلوي  عبدالرحمن 

للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)) بسطات  االبتدائية  املحكمة 

 .111/20 رقم) تحت  (13/02/2020

بالسجل التجاري رقم)5821.
ملخص قصد النشر
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كريديكسيا إيمو
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،2020/01/29

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية):

التسمية):)كريديكسيا إيمو.

الهدف):)املباني.

شارع السفير بن) (: املقراالرتماعي)

الثاني) الطابق  أبراج  إقامة  عائشة 

شقة))17)الدارالبيضاء)69).

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 

االرتماعي محدد))في)100.000)درهم)

ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):

املجموع):)100000.

تبتدئ السنة) (: السنةاالرتماعية)

االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
القصباوي محمد والسيد القصباوي)

عبداالله.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

 2020/02/11 بتاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم730314.
ملخص قصد النشر
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ADAM TRADING
 SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االرتماعي :  6) شارع 
الزرقطوني الطابق2 شقة6 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 457025 

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمور  
شركة) تأسيس  تم  (،22-01-2020
محدودة املسؤولية ذات املواصفات)

التالية):
 ADAM TRADING (: التسمية)

.SARL
الهدف):)التصدير واالستيراد.

املدة):)99)سنة.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
شارع) ((6 (: االرتماعي) املقر 
 6 شقة) الطابق2) الزرقطوني 

الدار البيضاء.
رأسمال) تحديد  تم  (: املال) رأ4 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) ارتماعية  حصة  (1000 ل)
درهم للحصة مكتتبة ومحررة) (100

بالكامل.)
تم تعيين السيدة مينة) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  العنابي 

محددة مع أوسع الصالحيات.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بتاريخ)17/02/2020   بالدار البيصاء)

تحت رقم)730969.
السجل التجاري:)457025.

لإلشارة و البيان
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LAATOUR TRAVAUX
.SARL A.U

تأسيس شركـــــة  ذات املسؤولية 
املحدودة  للشريك الوحيد

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،13/02/2020
املميزات) ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية):



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   373(

   LAATOUR TRAVAUX(:(التسمية
 .SARL A.U

العقاري) التطوير  (: ( الهدف)
أعمال) لجميع  العقاري  املقاول 
البناء،)التقسيم،)املعدات،)واألعمال)

املتنوعة)؛
وتركي ) وتأرير  واقتناء) إنشاء)
وتشغيل أي منشأة أو مصنع أو ورشة)

عمل تتعلق بالنشاط االرتماعي.)
املقر اإلرتماعي):)10،)زنقة))الحرية)
 6 الرقم) الشقة  الثالث  ( الطابق)

الدار البيضاء.
الرأسمال):))20.000)درهم موزعة)
إلى)200)حصة ارتماعية بقيمة)100 
درهم للحصة الواحدة في ملك السيد)
حصة) (200 (: الرحيم) عبد  العيوني 

ارتماعية.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة ملدة))غير)
)العيوني) محدودة))من))طرف السيد)

عبد الرحيم.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء)) بالدار  االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (20/02/2020 بتاريخ)
تحت) التجاري  والسجل  (731539

رقم)457469.
بمثابة مقتطف وبيان
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AT OIL
SARL AU

.AT OIL SARL AU((:التسمية
علي) السيد  (: الوحيد) املساهم 

كمروا.
وشراء) بيع  (: االرتماعي) الغرض 

املواد البتروكيماوية.
عبد) شارع  ((5 (: االرتماعي) املقر 
 ( رقم) (2 الطابق) مفتكر  القادر 

الدار البيضاء.
أسست هذه الشركة ملدة) (: املدة)

99)سنة.
املال) رأ4  حدد  (: املال) رأ4 
 1000 درهم مقسمة على) (100.000
100)درهم) حصة ارتماعية من فئة)

للحصة الواحدة.)

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد علي كمروا ملدة غير محدودة.

السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية في فاتح يناير و تنتهي في)

31)ديسمبر.)
الجهوي) باملركز  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  لالستثمار 

.05/02/2020
للخالصة و البيان)
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 STE DRAVMO FOR
PRODUCTION

S.D.F.P
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االرتماعي : الحي الصناعي 

بلوك ب رقم 237 السمارة
التأسيس

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،1(/01/2020 بتاريخ) بالسمارة 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
الخصائص) ذات  واحد  بشريك 

التالية):
  STE DRAVMO FOR (: التسمية)
PRODUCTION S.D.F.P SARL/

.AU
الغرض):)تعنى الشركة بـ):)أشغال)
مختلفة،أشغال) أشغال  البناء،)

الطباعة.
الصناعي) الحي  (: االرتماعي) املقر 

بلوك ب رقم)237)السمارة.)
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) رأ4 
ارتماعية) حصة  (1000 لـ) مقسمة 
مكتتبة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
ومحررة بالكامل كلها باسم الشريك)

الوحيد):
محمد البريكي):)1000)حصة.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)
الى)31)ديسمبر.

السيد محمد) تعيين  تم  (: املسير)
البريكي مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محددة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالسمارة بتاريخ)07/02/2020)تحت)
رقم)1869.

ملخص قصد النشر
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 TAHIKRO
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،2020/02/05

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):

.TAHIKRO SARL(:(التسمية

الترويج العقاري بجميع) (: الهدف)

أشكاله بما في ذلك:

وتقسيم) وتقسيم  وبيع  اقتناء)

الكثير من األرا�سي)؛

رميع) استئجار  أو  بيع  أو  بناء)

املخصصة) املنقولة  غير  املمتلكات 

استخدام) أي  أو  التجارة  أو  للسكن 

منهي آخر على اإلطالق.

املقر االرتماعي):)يقع املقر الرئي�سي)

131)مكت  شارع أنفا إقامة ازور) في)

مكت )11)الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الشركاء) يقدم  (: املساهمة)

املساهمات التالية لهذه الشركة):

السيد عاللي محمد)50.000)درهم)؛

  50.000 السيد ادحساين هشام)

درهم.

الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 

االرتماعي محدد))في)100.000)درهم)

ارتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل.

السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)

االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

تم تعيين السيد عاللي) (: التسيير)

هشام) ادحساين  والسيد  محمد 

مسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 731184 رقم) تحت  (2020/02/18

بالسجل التجاري رقم)457225.
ملخص قصد النشر
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EQUIPEMENT CHOIX شركة
 شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 100.000 درهم

ومقرها اإلرتماعي الكائن ب ))1 
زنقة محمد سميحة اقامة روهرة 
محمد سميحة الطابق 6 رقم 35  

الدار البيضاء 
تأسيس 

تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
املميزات) ذات  الواحد  الشريك 

التالية):
محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية بشريك واحد.
   EQUIPEMENT CHOIX (: االسم)

.SARL AU
وتصدير) ( استيراد) (: الهدف)

املجوهرات.
))1)زنقة محمد سميحة) (: ( املقر)
اقامة روهرة محمد سميحة الطابق)

6)رقم)35)الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة ابتداء)من إنشاءها.

 100.000 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

الحصص العينية):)
   1000  KHALID  CHAFIQ(السيد
درهم) (100 بقيمة) ارتماعية  حصة 

للحصة.
درهم يعني) (100.000 ( ( (: املجموع)
 100 حصة ارتماعية بقيمة) (1000

درهم للحصة.
من) ابتداء) (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)من ديسمبر.
  KHALID السيد) (: مسير الشركة)

.CHAFIQ
باملركز)) القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

الكبرى بتاريخ)26/06/2015.
السجل التجاري رقم)1)3298.

لإلشارة والبيان
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3733 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

EXTRA SOUSS ALUMINIUM
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (،2020 فبراير) (( بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملوصفات التالية):
ذو) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
 EXTRA SOUSS (: التسمية)

.ALUMINIUM
بن) رابر  شارع  (: اإلرتماعي) املقر 
الهدى) (E479 و) ( (E478 رقم) حيان 

أكادير.
التصدير) (: االرتماعي) الهدف 

واالستيراد والتجارة.
الرأسمال):)100.000)درهم.

ايت) محمد  السيد  (: التسيير)
الحيان.

املدة):)99)سنة.
محكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بأكادير.
 (2(93 رقم) التجاري  السجل 

بتاريخ)18/02/2020.
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جلوبال سيرفاي تيم
GLOBAL SURVEY TEAM

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االرتماعي : رقم 2 زنقة ش3 
تجزئة النخيل شارع إبراهيم 

الروداني وردة
السجل التجاري)وردة) رقم 27539
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) انعقد  الذي  العادي  الغير 

19فبراير)2019،)قرر ما يلي):
وانسحاب) األسهم  رميع  بيع 

السيد راللي عبد الحكيم.
نقل مقر الشركة.

من) الشركة  مال  رأ4  زيادة 
10.000)درهم الي)100.000)درهم.

تمديد الغرض االرتماعي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بوردة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)22/03/2019)تحت رقم)319.
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 INDUS’IN
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
:)17ساحة شارل) املقر االرتماعي)

نيكول طابق)7)رقم)2)الدار البيضاء)
السجل التجاري رقم)374139  

تفويت الحصص
العام) الجمع  محضر  بمور  
بـتـاريـخ) الـمـنعــقد  االستثـنائي 
شركة) شركاء) قرر  (،12/02/2020

»INDUS’IN«)ما يلي):
إبراهيم) موالي  السيد  تفويت 
في) يملكها  الذي  حصة  (300 العلمي)
الصقلي) اسماعيل  لفائدة  الشركـة 

حسيني.
من النظام) (7 و) (6 تغيير في املادة)

األسا�سي.
وتحويل الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

لشركة وحيد.
ما يترت  على ذلك تعديل النظام)

األسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

731292)بتاريخ)18/02/2020.
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SOGEMBAT
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

رأسمالها : 20.000.000 درهم
املقر االرتماعي : 10 شارع أبو الوقت 

خلف إقامة راسم محمد الثاني 
رقم 19بوركون الدار البيضاء

السجل التجاري139969
تفويت الحصص

العام) الجمع  محضر  بمور  
بـتـاريـخ) الـمـنعــقد  االستثـنائي 
شركة) شركاء) قرر  (،05/02/2020

»SOGEMBAT«)ما يلي):
تفويت السيد بوشعي  رامع)99 
حصة الذي يملكها في الشركـة لفائدة)

بوشعي  الحمداوي.

من النظام) (7 و) (6 تغيير في املادة)

األسا�سي.

وتحويل الشكل القانوني للشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

لشركة وحيد.

ما يترت  على ذلك تعديل النظام)

األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) (731293 التجارية تحت رقم)

.18/02/2020
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نفيل كوسيلتين
رأسمالها : 20.000 درهم

املقر االرتماعي : 265، شارع 

الزرقطوني طابق 9 رقم 92 

الدار البيضاء أنفا

بيع الحصص اإلرتماعية
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ في)16 

أغسطس)2019،)بالدار البيضاء،)تم)

وضع محضر الجمع العام اإلستثنائي)

ش.م.م.) كوسيلتينش  نفيل  لشركة 

وانتهى باتخاد القرارات التالية):)

100)من الحصص التي كانت) بيع)

بحوزة السيد))نفيل محمد إلى السيد)

الديناري نورالدين.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة محدودة املسؤلية بشريك)

واحد إلى شركة محدودة املسؤلية.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تم) (: القانوني) اإليداع  إنجاز  تم 

املحكمة) لدى  القانوني  اإليداع 

في) البيضاء) بالدار  ( التجارية)

رقم) تحت  (2019 12)سبتمبر)

713520)وتعديل السجل التجاري في)

نفس اليوم.
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 SOUNDS FACTORY
S.A.R.L

اعالن تعديلي

مسؤولية) ذات  شركة  شركاء)

 SOUNDS(محدودة،)يطلق عليها اسم

برأ4 مال قدره) (،FACTORY SARL

100،000)درهم،)مقسمون إلى)1000 

درهم) (100 بقيمة) ارتماعية  حصة 

شارع) (،1 املقر الرئي�سي) لكل واحدة،)

 3 ( 2)الشقة) الفتح بن خفان الطابق)

بلفيدير،)الدار البيضاء،)ارتمعوا في)

املقر املذكور بتاريخ)23/01/2020)في)

رمع عام استثنائي وقرروا ما يلي):

 SOUNDS شركة) شركاء) يقرر 

النشاط) حذف  (FACTORY SARL

التالي من هدف الشركة،)وهي):

الصوتي،) والتسجيل  املوسيقى 

كذلك من) تكوين وترتي  املوسيقى،)

االختالط واتقان.

منتج) التالي:) للنشاط  لتغييره 

سينمائي.

 SOUNDS شركة) شركاء) يقبل 

السيد) قرار  (FACTORY SARL

الحسيني هالل عمر الحامل للبطاقة)

الوطنية رقم))BK256765)باالستقالة)

من وظائفه كمسير مشارك.

اعتباًرا) الشركة،) فإن  وبالتالي،)

من) آخر  قرار  وحتى  اليوم  هذا  من 

تتم إدارتها فقط من ِقبل) الشركاء،)

الحامل) كيران  بن  يونس  السيد 

 BK252(93 رقم) الوطنية  للبطاقة 

كمسير وحيد وهذا لفترة غير محدودة.

االستثنائي) العام  الجمع  يوافق 

من) اعتباًرا  تعمل،) الشركة  أن  على 

هذا اليوم،)بشكل صحيح على رميع)

قيد) أي  دون  وهذا  اإلدارة  أعمال 

بتوقيع السيد بنكران يونس.

نتيجة ملا سبق تعديل املادتين رقم)

3)و)3))من النظام األسا�سي وتحديث)

النظام األسا�سي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية للدار البيضاء)التجارية تحت)

رقم)730081)في)02/10/2020.
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INTELLEGENCY CENTER
شركة  محدودة املسؤولية

ت.ض : ))))0)
ت.م ش : 000089)00006125
رأسمالها : 300.000.000 درهم

مقرها اإلرتماعي : الحي الصناعي 
الوفاق 1 زنقة 2 رقم 19 طابق 3 

مكت  11 األلفة الدارالبيضاء
حل الشركة

العام) الجمع  محضر  على  بناء)
(،26-01-2020 بتاريخ) اإلستتنائي 
(،Intellegency( center اتفق شركاء)
والواقع) شركة محدودية املسؤولية،)
االرتماعي في الحي الصناعي) ( مقرها)
 3 طابق) (19 رقم) (2 زنقة) (1 الوفا ق)
على) األلفة الدار البيضاء) (11 مكت )

حل الشركة وتصفيتها القانونية.
السيدة))رريص صباح تم تعيينها)

من أرل حل وتصفية الشركة.
وضعه) تم  القانوني  اإليداع 
البيضاء)) التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  (31-01-2020 بتاريخ)

.(02111200106(2
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PALMARES ASSUURANCES
SARL

وسيط التأمين يحكمه القانون 17-
 99 بمثابة قانون التأمين«

شركة ذات مسؤولية محدودة برأ4 
مال قدره 100.000 درهم

املقراالرتماعي : حي فرانس 
فيل   زنقة تيودور بانفيل  اقامة 
رسالة،متجر رقم 5 - الدارالبيضاء

استقالة مسير مشارك
تعيين مسير مشارك التبرع)

بالحصص
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمور  
تبرع) في15/1/2020) الدار البيضاء)
للسيدة) أمين  محمد  لحلو  السيد 
عمراني رفيعة)00))حصة ارتماعية)
املسماة) الشركة  في  له  مملوكة 
 Palmares assuurances sarl
17- وسيط التأمين يحكمه القانون)

99)بمثابة قانون التأمين.

بتاريخ)) للشركاء) رماعي  بقرار 

 Palmares بشركة) (2020.1.16

التأمين) وسيط  (assuurances sarl
يحكمه القانون)99-17)بمثابة قانون)

التأمين))تم):

الحصص) تفويت  تسجيل 

الحاصل بين السيد لحلو محمد أمين)

والسيدة عمراني رفيعة.

استقالة السيد لحلو محمد أمين)

من مهامه كمسير.

رفيعة) عمراني  السيدة  تعيين 

مسيرة.

من))) (16 و) (7 و) (6 املواد) تعديل 

النظام األسا�سي بناًء)على ذلك)؛

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

بالدارالبيضاء) ( التجارية) املحكمة 

تحت رقم)730676.
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RADIO PLANET
 SARL

RC : 331351

اعالن تعديلي
بمور  شروط مداوالت الشركاء)

في) االستثنائي  العام  الجمع  في 

01/21/2020،)انتقلوا إلى):

(
ً
سهما ((868 التصديق على نقل)

من السيد عادل فريد جي في شركة)

لصالح)) (RADIO PLANET SARL

السيد هشام))مسفيوي ررا)؛

إسماعيل) السيد.) استقالة 

السالمي من مهامه كمسير مشارك في)

الشركة)؛
مسفيوي) هشام  السيد  تعيين 
وتأكيد) ررا كمسير مشارك للشركة،)

كمسير) شكراوي  حكيم  السيد 

مشارك)؛

تحديث القوانين.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) الدار  في  التجارية  املحكمة 

الرقم) تحت  (02/1(/2020 بتاريخ)

.731065
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ETUDE  Maître  Imane BALAGHI

NOTAIRE

 PROMO ANWAR MEDINE
تفويت حصص ارتماعية للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة 
املقر االرتماعي : الدار البيضاء، 

تجزئة سيدي عبد الرحمان زنقة 30 
رقم 8 األلفة

رأسمالها : 100.000 درهم
تلقته)) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار) موثقة  بالغي  إيمان  األستاذة 
تم) فبراير2020) (3 ( بتاريخ) البيضاء،)
تفويت رميع الحصص االرتماعية))
التي يملكها السيد حفيظ يوم الهناء)
لفائدة السيد عثمان) ( )500)حصة))
ألف) خمسون  قدره  بمبلغ  العنابي 

درهم))50.000)درهم).
الحصص) هذه  لتفويت  ونتيجة 
االرتماعية فإن هذه األخيرة تصبح)

كما يلي):
 1.000 (: العنابي) عثمان  السيد 

حصة)؛
)املـجمـوع)):)1.000)حصة.

الشركة ستسير) (: تسيير الشركة)
و ملدة غير محدودة من طرف السيد)
وحيد) كمسير  العنابي،) عثمان 

للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
للسيد عثمان) التسيير  تم إسناد 
تم) كما  محددة  غير  ملدة  العنابي 
السجل) في  بالتعديل  التصريح 
تحت) (06/02/2020 التجاري بتاريخ)

عدد)729869.
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CONST HAVEN ELEC 
. SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : 53 زنقة 0)درب كراع 
الدار البيضاء
اعالن تعديلي

خاص) محضر  شروط  بمور  
الدار) في  (2020 يناير) (2 في) مؤرخ 
شركة) شركاء) فإن  البيضاء،)
(،»CONST HAVEN ELEC«
املحدودة املسؤولية،)برأ4 مال قدره

درهم ومقرها الرئي�سي في)) (100000  
53)زنقة)0)درب كراع الدار البيضاء.)

قرروا):
تفويت الحصص االرتماعية):

يفوت)) العربي  عربا  بن  السيد 
حصة ارتماعية التي يملكها في) (20

الشركة للسيد عربا مصطفى.
حصة) (1000 تخصيص) يتم 

ارتماعية نتيجة لذلك.
 CONST تغيير اسم الشركة من)
 DATA إلى) (HAVEN ELEC SARL

.ENERGIE SARL AU
توسيع الغرض االرتماعي):

املعدات) بيع  شراء) إضافة 
الكهربائية شراء)بيع أرهزة الكمبيوتر)

خدمة الكمبيوتر.
تغيير املادتين)3-2)و)6)من النظام)

األسا�سي.
سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) الدار  في  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2020 يناير) (29 بتاريخ)

.728809
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 HOPE HOUSE
DEVELOPPEMENT

SARL
تفويت الحصص

في) خاص  محضر  بمقت�سى 
10)فبراير)2020)،)تقرر ما يلي):

حصص) تفويت  على  املوافقة 
السيد الفاضلي عبد هللا لصالح):

حصة) (160 علي) التازي  السيد 
ارتماعية)؛

السيد ايت منا محمد مهدي)170 
حصة ارتماعية.

من) (6 التعديل املترت  على املادة)
النظام األسا�سي):

حصة) (500 علي) التازي  السيد 
ارتماعية.

السيد ايت منا محمد مهدي)500 
حصة ارتماعية.

املحكمة) سجل  في  اإليداع  تم 
فبراير)))) (18 في) التجارية للدار البيضاء)

2020)تحت رقم)731298.
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اخبزة وصناعة الحلويات 
»ESTRELLA«

عقد تسيير حر ألصل تجاري
فا4، رقم 02، تجزئة التازي مريم، 

شارع ابن األثير
قرر مالك األصل التجاري مخبزة)
 ESTRELLA الحلويات) وصناعة 
بمور  عقدعرفي مؤرخ بفا4 بتاريخ)
10)فبراير)2020)واملسجل بتاريخ)13 
السيد محمد العراقي) (،2020 فبراير)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بفا4،) والساكن  (C47247 رقم)
18)نونبر) 05،)زنقة) 18)الشقة) عمارة)
هذا) تسيير  تفويض  الفرحة،) حي 
رضا) محمد  للسيد  التجاري  األصل 
الضحوكي الحامل لبطاقة التعريف)
والساكن) (C9(2060 رقم) الوطنية 
تجزئة) (18 رقم) (02 الشقة) بفا4 
وذالك) السمن،) عين  طريق  الوفاق 
ملدة)3)سنوات قابلة للتجديد ابتداءا)
مبلغ) نظير  (،2020 فبراير) فاتح  من 
10.000)درهم))عشرة) شهري يساوي)

االف درهم).
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 STE IMMOBILIERE شركة
 ANDRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االرتماعي : 3 زنقة آيت أورير 
محج موالي يوسف الدار البيضاء.

السجل التجاري : 81)150
تحويل مقر الشركة

غير) العام  الجمع  ملداوالت  ( تبعا)
ديسمبر) (23 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2019،)قرر الشركاء)ما يلي):
العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
التالي):)3)زنقة آيت أورير محج موالي)

يوسف الدار البيضاء.
إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلرراءات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت) (2019 ديسمبر) (26 بتاريخ)

رقم)725106.
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 » ASTON LIMO « شركة
شقة رقم )1 بالطابق الرابع عمارة 

))1 اوشيك دوبري شارع محمد 

الخامس كليز مراكش

سجل تجاري 100393

الوحيد) الشريك  قرار  بمور  

السيد) قرر  (،20/01/2020 بتاريخ)

محمد أمين الوزاني ما يلي):

نقل املقر االرتماعي للشركة من)

بالطابق الرابع عمارة) (1( شقة رقم)

محمد) شارع  دوبري  اوشيك  (1((

إلى شقة رقم) كليز مراكش  الخامس 

6)بالطابق الثاني عمارة)))1)اوشيك)

كليز) الخامس  محمد  شارع  دوبري 

مراكش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18/02/2020 التجارية ملراكش يوم)

تحت رقم)112386.
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  SOCIETE ZIYAD TEXTILE

SARL-AU
شركة  محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

 برأ4 مال قدره : 100،000.00 

درهم

املقر الرئي�سي : مكت  201 ، الطابق 

الثاني ، فضاء نيكوالت باكيت، 

تقاطع شارع محمد سميحة ، وبيير 

بارنت الدارالبيضاء

RC 206729 if 1683235 

ice 001534832000070

 نقل املقر االرتماعي
الجمع) محضر  شروط  بمور  

في) العام االستثنائي ارتمع الشركاء)

(،2020 يناير) (31 في) الرئي�سي  املقر 

(: الشركة سابًقا من) نقل مقر  تقرر 

الطابق) (،201 مكت ) الدار البيضاء،)

ركن) نيكوالت،) مكان  حزمة  الثاني،)

بيير،) ووالد  سميحة  محمد  شارع 

الدار) (: التالي) الجديد  العنوان  إلى 

البيضاء،)126،)شارع محمد سميحة)

إقامة األخوين.

النظام) من  (( املادة) وتعديل 

األسا�سي للشركة وفًقا لذلك.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) الدار  في  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (13.02.2020 بتاريخ)

.730707
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GRAINES D’ELITE PRIVE 
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  : 1.000.000 درهم.

املقر االرتماعي : 12 شارع رواي�سي 

شارع الوازيز الدار البيضاء.
السجل التجاري3)3163

الزيادة في رأسمال الشركة
العام) الجمع  محضر  بمور  

بـتـاريـخ الـمـنعــقد   االستثـنائي 

شركة شركاء) قرر  (،2020  /02/1(

 GRAINES D’ELITE PRIVE SARL

ما يلي):

الشركة))) رأسمال  في  الزيادة 

إلى))) درهم  (20.000.000.00 من)

وذلك)) درهم  (25.000.000.00
الجاري) الحساب  مع  بتعويض 

للشركاء.
تعديل املادتين)6)و)7)من القانون)

األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

وذلك) (731058 التجارية تحت رقم)

بتاريخ)17/02/2020.
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 "EQUIPEMENT  CHOIX"  
شركة محدودة املسؤولية  ذات 

الشريك الواحد

 رأسمالها  100.000 درهم

ومقرها اإلرتماعي الكائن ب ))1 
زنقة محمد سميحة اقامة روهرة 

محمد سميحة الطابق 6 رقم 35  

الدار البيضاء 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

12/06/2018،)قرر الشريك الواحد))

ما يلي)):

الرفع من قيمة رأ4 مال الشركة)

اربع)) (((00000 (( مبلغ) ( وذلك بدمج)

مائة الف درهم))من الحساب))الجاري)

را4 مال الشركة)) ( للشريك ليصبح)

  5000 من) مكون  ( درهم) ( (500000

في) ( حصة ارتماعية) ( خمسة االف)

.KHALID  CHAFIQ((ملكية السيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)) البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (10/07/2018

.00671495

السجل التجاري رقم)1)3298.

لإلشارة والبيان

709 P

ائتمانية زمام)

 63،)وارهة املر4))قلعة السراغنة

06.70.11.01.13

 SOCIETE شركة

POLYCLINIQUE TASSAOUT

الرفع من رأ4 مال الشركة
الجمعية) من  قرار  على  بناًء)

يناير) (17 بتاريخ) العادية  العامة غير 

من) من  املال  رأ4  زيادة  تم  (2020

500000))خمسمائة ألف))درهم إلى)

1000.000))مليون))درهم عن طريق)

إنشاء)5000)سهم كل منها)100)درهم.

تم تنفيذ هذه الزيادة في رأ4 املال)

على) النقدية  املساهمة  طريق  عن 

النحو التالي):

 250000 العمري) السيدصالح 

رديد) سهم  (2500 حتى)  درهم 

السيد محجوب بشر))250000)درهم)

حتى)2500)سهم رديد.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) السراغنة  قلعة  محكمة 

الرقم) تحت  (05/02/2020 بتاريخ)

 .31/2020

710 P
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 TANGER STRUCTURE 
METALLIQUE

S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال قدره 200،000.00 درهم
املقر الرئي�سي : تجزئة امل 3 
مجموعة 16 رقم 2 طنجة

IF: 04923344؛ RC: 32405
حل الشركة

العام) الجمع  محضر  بمور  
(،13-12-2019 بتاريخ) االستثنائي 
 TANGIER شركة) في  الشركاء) وافق 
(،STRUCTURE METALLIQUE SARL

حس  الضرورة ودون تحفظ):
حل الشركة.

حجي) محمد  السيد  تعيين 
كمصفى.

تعيين املقر الرئي�سي:)تجزئة امل)3 
مجموعة)16)رقم)2)طنجة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية في الدار البيضاء)،)تحت رقم)

229206)بتاريخ)02/01/2020.
711 P

شـركة »اسيا فورنتير« 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رقم )2 اقامة الحمد الطابق االول 

شقة رقم 2 سيدي مومن 
- الدار البيضاء -

حل  الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بالدار البيضاء)في)
)بشركة) 2019)والخاص) 02)ديسمبر)
املسؤولية) ذات  فورنتير«) »اسيا 
ورأسمال) وحيد  بشريك  املحدودة 

يقدر ب)100.000)درهم قرر ما يلي):
حل مبكر للشركة.

مصطفى)) زوزان  السيد  تعيين 
كمصف للشركة.

بالعنوان) الحل  مقر  تحديد 
اقامة الحمد الطابق) (2( التالي رقم)
مومن) سيدي  (2 رقم) شقة  االول 

الدار البيضاء.

تحديد املهام.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالدار) ( التجارية) باملحكمة  الضبط 
   2020 فبراير) (17 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)731013.
بيان مختصر

712 P

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

LH ELECTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فا4 املغرب
LH ELECTRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مكات  

زين  الشقة 18 الطابق 3 شارع عبد 
العالي بن شقرون مج - 30000 فا4 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االرهزة الكهربائية.
مكات ) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زين  الشقة)18)الطابق)3)شارع عبد)
العالي بن شقرون مج)-)30000)فا4)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العرو�سي محمد):))10.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العرو�سي محمد عنوانه)ا))
النررس)) رقراق  ابي  واد  زنقة  (30

30000)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العرو�سي محمد عنوانه)ا))
النررس)) رقراق  ابي  واد  زنقة  (30

30000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)573.
1I

MANES PRO

MANES PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANES PRO
18 شارع أنفا الطابق 1 ، 20002، 

الدار البيضاء املغرب
MANES PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 18 شارع 

أنفا الطابق 1  - 20002 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
323597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2015 مار4) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANES PRO

رميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أنواع أعمال التجهيز)

و البناء.
 18 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
20002)الدار) (-( (1 شارع أنفا الطابق)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (0.000 ( (: السيد انيس بلكوري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد))آيت حابة رشيد):))0.000) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 20.000 ( (: هناء) البكالي  السيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة).
السيد انيس بلكوري):)00))بقيمة)

100)درهم.
 (00 (: رشيد) حابة  آيت  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.
السيدة البكالي هناء):)200)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بلكوري  انيس  السيد 
املحمدية) ( (22000  37 مانيسمان)

املغرب.
السيد))آيت حابة رشيد عنوانه)ا))
 20000  31 رقم) (31 زنقة) (1 رميلة)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) هناء) البكالي  السيدة 
املحمدية) ( (22000  37 مانيسمان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بلكوري  انيس  السيد 
املحمدية) ( (22000  37 مانيسمان)

املغرب
السيد))آيت حابة رشيد عنوانه)ا))
 20000  31 رقم) (31 زنقة) (1 رميلة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
مار4)2015)تحت رقم)531128983.

2I
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karama(conseil

 STE IBHS 4
 CONSTRUCTION &

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا4 ، 

30000، فا4 املغرب
 STE(IBHS 4 CONSTRUCTION
TRAVAUX(DIVERS & شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 GH 22 وعنوان مقرها اإلرتماعي
اقامة ايوب الطابق االول الشقة 7 
تجزئة طه مكنا4 - 50000 مكنا4 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8993
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 IBHS( 4( CONSTRUCTION( &

.TRAVAUX DIVERS
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)
االعمال املختلفة))و البناء)-)املتاررة)-)

منعش عقاري).
 GH 22 (: عنوان املقر االرتماعي)
 7 اقامة ايوب الطابق االول الشقة)
50000)مكنا4) (- تجزئة طه مكنا4)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
0)3)حصة) ( (: السيد اورينح بدر)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: حمزة) اوحداني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

330)حصة) ( (: السيد زكودة خليل)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بدر  اورينح  السيد 

مكنا4)50000)مكنا4 املغرب.

اوحداني حمزة عنوانه)ا)) السيد 

مكنا4)50000)مكنا4 املغرب.

عنوانه)ا)) خليل  زكودة  السيد 

مكنا4)50000)مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رقم) السيد اورينح بدر عنوانه)ا))

32))تجزئة املنصور مكنا4)50000 

مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

19)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2019)تحت رقم)5174/2019.

3I

SOCIETE ACCOUNTING ASSOCIATES

AGRI FORMING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE ACCOUNTING

ASSOCIATES

 RESIDENCE AMITAF B

 APPARTEMENT(N 20 ETAGE

 N° 5 RUE(LOUBNANE(GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(Maroc

AGRI FORMING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

عبدالكريم الخطابي إقامة رواد 

عمارة 109 الشقة رقم 3) ، الطابق 

الثالث ، مراكش  - 0000) مراكش  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FORMING
:)-)التسيير) غرض الشركة بإيجاز)

الفالحي
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رواد) إقامة  الخطابي  عبدالكريم 
3))،)الطابق) 109)الشقة رقم) عمارة)
مراكش)) ((0000 (- ( مراكش) (، الثالث)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا رماح)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد عبد هللا رماح)
شقة) (10 بلوك) الشتوية  اإلقامة 
205)حي فونتي اكادير)80000)اكادير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رماح)) كريم  محمد  السيد 
بوردو) (30000 ( بوردو) عنوانه)ا))

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112175.
(I

BEST COMPTA SARL

SAHAR ALUMINUIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

SAHAR ALUMINUIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
محمد الحجاج رقم 1 طابق 2 
تطوان - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26(91
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHAR ALUMINUIM
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتوزيع) استيراد,تصدير,تجارة,)

ألومينيوم وادواته
بيع ألومينيوم ورميع املواد التي)

لها عالقة بالنشاط التجاري)).
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
محمد الحجاج رقم)1)طابق)2)تطوان)

-)93000)تطوان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 80 ( (: علي) مسعود  ابن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
20)حصة) ( (: السيد أبرون محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابن مسعود علي عنوانه)ا))
شارع عبد الرحمان الداخل رقم)235 

تطوان)93000)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  أبرون  السيد 
 93000 دوار كيتان الزيتونة تطوان)

تطوان))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد ابن مسعود علي عنوانه)ا))
شارع عبد الرحمان الداخل رقم)235 

تطوان)93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)260.
5I

Mediexperts(sarl

CHAMA COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Mediexperts(sarl
 RUE ALFOURAT MAARIF 39

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

CHAMA COM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 15، 
زنقه الترمذي الطابق الرابع شقه 

25 املعاريف الدار البيضاء - 20100 
الدار البيضاء اململكة املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2670
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2019 درنبر) (12 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (CHAMA COM حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)
(،15 رقم) اإلرتماعي  مقرها  وعنوان 
شقه) الرابع  الطابق  الترمذي  زنقه 
25)املعاريف الدار البيضاء)-)20100 
الدار البيضاء)اململكة املغربية نتيجة)

النخفاض في النشاط.
و عين:

و) العاجي  ( سناء) السيد)ة))
الترمذي) زنقه  (،15 رقم) عنوانه)ا))
املعاريف) (25 شقه) الرابع  الطابق 
20100)الدار البيضاء) الدار البيضاء)
اململكة املغربية كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
الطابق) ( وفي) (2020 يناير) (28 بتاريخ)
الدار) املعاريف  (25 شقه) الرابع 

البيضاء) الدار  (20100 (- البيضاء)

اململكة املغربية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728360.

6I

HOME COMPTA

C.2A CONSTUCTION
إعالن متعدد القرارات

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC

C.2A CONSTUCTION "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 6) شارع 

الزركتوني الطابق 2 شقة 6 - 

20380 الدار البيصاء املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(13159

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)درنبر)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

1/)بيع الحصص:)))قام))السيد شكير)

)لفائدة) 500))حصة) عبد الكبير ببيع)

السيد شكير زهير)-)قام))السيد عدو)

لفائدة) ( حصة) ( (500 ببيع) الحسين 

السيد شكير زهير)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

للحصص:) الجديد  التقسيم  ( ( (/2

السيد شكير زهير.........1.000)حصة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
قرر) الشركة:) مسيري  استقالة  ( (/3

السيد شكير) الجمع قبول استقالة 

و) الحسين  السيدعدو  و  الكبير  عبد 

إعطائهما إخالء)طرف كلي و نهائي.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

)تعيين مسير رديد للشركة:)عين) (/(

مسيرا) زهير  اشكير  السيد  الجمع 

غير) ملدة  ذلك  و  للشركة  وحيدا 

محدودة.

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
لإلدارة) ( 5/)صالحيات اإلدارة:) مايلي:)
باسم) للعمل  اإلدارية  الحقوق  كل 
و لصالح الشركة و تمثيلها في رميع)
كل) في  ستمثل  الشركة  ( األحوال.)
العمليات) كدا  و  تخصها  وثيقة 

البنكية))بإمضاء)السيد شكير زهير
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
القانوني) الشكل  تغيير  (/6 مايلي:))
شكل) تغيير  الجمع  قرر  للشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  من  الشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة من شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

االدارة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730455.
7I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

SB ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
SB ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 

 Bureau(N°307 au 3ème(étage
 LOT 43A, ZONE(FRANCHE
 D’EXPORTATION 90090

TANGER  - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74833

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ريفيرا) )ة)) السيد) تفويت 
33)حصة) سوبرانيس خوان كارلو4)
ارتماعية من أصل)33)حصة لفائدة))
ارنيستو) ( اكوستا مارتين) )ة)) السيد)

بتاريخ)31)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230301.
8I

COTEXPER

BIVOUAC FAHD
إعالن متعدد القرارات

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ 85 Résidence(Yasmine
 Route(de(Casa، 40000،
MARRAKECH MAROC

BIVOUAC FAHD "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: مكت  
رقم )1 الحي الصناعي سيدي غانم 
رقم 183 - 0000) مراكش املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.101859
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)يناير)2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
العوني) السماللي  السيد  تفويت 
100)حصة ارتماعية من) املصطفى)
السيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)

املهدي خلدون.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
(" محدودة) مسؤولية  ذات  "شركة 
"شركة ذات املسؤولية املحدودة) إلى)

ذات الشريك الوحيد".
على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 
تنصي  السيد املهدي خلون) مايلي:)
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 
السماللي) ( السيد) محددة واستقالة 

من) نهائية  بصفة  املصطفى  العوني 

منص  املسير.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

لم يتم اضافة بنود رديدة الى النظام)

االسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)1713.

9I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أوفيس أنفيست

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D'AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

أوفيس أنفيست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 BD,31 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 ANFA(CASABLANCA  - 20000

.CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.375003

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)05)يوليوز)2019)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

  BD ANFA CASABLANCA,31"

 -( 20000( CASABLANCA

 RUE MOLIERE,15" إلى) ("MAROC

 -( CASABLANCA( -( 20000

."CASABLANCA  MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 

 11)فبراير)2020)تحت رقم)730225.

11I

INFOPLUME

 ITALIE TANGER
COSMITIQUE

إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

9)1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

  ITALIE TANGER COSMITIQUE

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 100 شارع 

أبي زرع شقة رقم 6 الطابق الثالث 

البرانص - 90000 طنجة املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(6623

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)يناير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مغربي) سفيان  الخروبي  السيد  بيع 

التعريف) الجنسية الحامل للبطاقة 

،رميع) (K(66312 ( رفم) الوطنية 

 330 حصصه في الشركة املمثلة في)

للسيدة) للحصة  (100 بقيمة) حصة 

الجنسية) مغربية  نورة  اورياكل 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.  K389355

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الى) للشركة  األرماعي  النشاط  تغير 

الزراعية) املنتجات  وتغليف  تعبئة 

،استيراد و تصدير

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 SHOTVERTE(تغيير اسم الشركة الى

السلبية) الشهادة  خالل  من 
بتاريخ) املمنوحة  (2059151 رقم)

.23/01/2020

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

انشاء)قانون أسا�سي رديد للشركة).

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 SHOTVERTE(تغيير اسم الشركة الى

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النشاط األرتماعي للشركة)
الى تعبئة وتغليف املنتجات الزراعية)

،استيراد و تصدير
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
في) مساهم  أحمد  الخروبي  السيد 
درهم) (67.000 ب) الشركة  رأسمال 
 33.000 ب) نورة  ارياكل  والسيدة 

درهم).
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأسمال الشركة منحصرفي)100.000 
1000)حصة بقيمة) درهم مقسم الى)
في) حصة  (670، للحصة) درهم  (100
ملكية السيد الخروبي أحمد)،و)330 
حصة في ملكية السيدة ارياكل نورة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230385)-)1189.

12I

INFOPLUME

 SOCIETE GENERQLES
 DE GRQND TRQVQUX

ROUTIERS  SGGTR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

INFOPLUME
9)1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

 SOCIETE GENERQLES DE
  GRQND TRQVQUX ROUTIERS

SGGTR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 9)1 شارع 
محمد الخامس اقمة ميموزا 1 رقم 

17  - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57185

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 يناير) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"800.000)درهم")أي من)"200.000 
عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")

ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230309)-)1117.
13I

اتمانية الحر

OUSTARKIS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الحر
229 تجزئة ابن تاشفين ازلي مراكش 

مراكش منارة، 0000)، مراكش 
املغرب

OUSTARKIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 1138 
بلوك 10 أزلي مراكش - 0000) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
108599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 أكتوبر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUSTARKIS
 LAVAGE (: غرض الشركة بإيجاز)
 VIDANGE ET ACCESSOIRES

.AUTO
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
1138)بلوك)10)أزلي مراكش)-)0000) 

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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اللطيف) عبد  طرقس  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
اللطيف) عبد  طرقس  السيد 
أزلي) (10 بلوك) (1138 رقم) عنوانه)ا))

مراكش)0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف) عبد  طرقس  السيد 
أزلي) (10 بلوك) (1138 رقم) عنوانه)ا))

مراكش)0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
10)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2019)تحت رقم)52)8.
1(I

COTEXPER

ARIDOMAR
إعالن متعدد القرارات

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ 85 Résidence(Yasmine
 Route(de(Casa، 40000،
MARRAKECH MAROC

ARIDOMAR "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االرتماعي: مكت  

رقم 12 الحي الصناعي سيدي غانم 
رقم 183 - 0000) مراكش املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.83215
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)يوليوز)2019
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
تفويت السيد املهدي خلدون) مايلي:)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة السيد منصف)

البطلو�سي.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
خلدون)) املهدي  السيد  استقالة 

بصفة نهائية من منص  املسير.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
البطلو�سي) منصف  ( تنصي  السيد)
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل عنوان املقر االرتماعي للشركة)
الخطابي) الكريم  عبد  شارع  الى 
 3 1)الطابق االول شقة)  عمارة رناح)

مكت )1)رليز مراكش.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)
لم يتم اضافة بنود رديدة الى النظام)

االسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)1715.
15I

ربدكوم

ZERMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
ربدكوم

10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 
26100، برشيد املغرب

ZERMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : تجزئة 
الهدى الرقم 92  - 26100 برشيد 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11581

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 05)فبراير) املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (ZERMA
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة)
برشيد) (26100 (- ( (92 الرقم) الهدى 
املشروع) بداية  لعدم  نتيجة  املغرب 

الناتج عن ضعف االمكانيات.
و عين:

و) الزرقاني  ( عدنان) السيد)ة))
الفا�سي) عالل  زنقة  (23 عنوانه)ا))
26000)البيضاء)املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2020 فبراير) (05 بتاريخ)
برشيد) (26100 (- ( (92 الرقم) الهدى 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)136.

16I

STREET BUSINESS CENTER

MURES ET GALETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
رليز، مراكش ، 0000)، مراكش 

املغرب
 MURES ET GALETS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 10، 
رقم  7، زنقة الحرية، رليز مراكش - 

0000) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MURES ET GALETS
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
االستيراد) العقاري وتسيير العقارات؛)

و التصدير.
عنوان املقر االرتماعي):)شقة)10،)
رقم))7،)زنقة الحرية،)رليز مراكش)-)

0000))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الصمد شكوش):))100 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

شكوش) الصمد  عبد  السيد 
تولوز) (31000 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة):
شكوش) الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))فرنسا)31000)تولوز فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)2)1122.
17I

STREET BUSINESS CENTER

NATURE HOMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

رليز، مراكش ، 0000)، 
مراكش املغرب

 NATURE HOMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 10، 
رقم  7، زنقة الحرية، رليز مراكش - 

0000) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102663
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATURE HOMES
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اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
االستيراد) العقاري وتسيير العقارات؛)

و التصدير.
عنوان املقر االرتماعي):)شقة)10،)
رقم))7،)زنقة الحرية،)رليز مراكش)-)

0000))مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  Andrés FERNANDEZ : السيد)
50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 Hinza(COULIBALY((:((50(السيد
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 Andrés FERNANDEZ السيد)
تولوز) (31000 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.
  Hinza( COULIBALY السيد)
تولوز) (31000 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Andrés FERNANDEZ السيد)
عنوانه)ا))فرنسا)31000)تولوز فرنسا

  Hinza( COULIBALY السيد)
عنوانه)ا))فرنسا)31000)تولوز فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112237.
18I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

» GHAFOUR -TEC«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

  » GHAFOUR -TEC«
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدار البيضاء. - 20200 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. » GHAFOUR(-TEC«
اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
(- العمارات.) (- والبناء.) مختلفة 

االنعاش العقاري..
(،10 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زنقة الحرية،)الطابق الثالث،)الشقة)
الدار) (20200 (- البيضاء.) الدار  (،5

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
املباركي) الغفور  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املباركي) الغفور  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الدار البيضاء)20200)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املباركي) الغفور  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الدار البيضاء)20200)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)730662.
19I

COMPTACT CONSULTANTS

KIDS VALLEY PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE(AL(JOULANE
 HASSAN(RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
KIDS VALLEY PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 17 ب 7 
شارع العرعار حي الرياض - 10100 

الرباط املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.71577

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)شتنبر)2019)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك حسنية و عبد اللطيف))
الورثة) على  حصصه  توزيع  و  لحلو 
)لرسم اإلراثة املؤرخ في)19)يونيو)

ً
تبعا

2017)بالشكل األتي):
 17 ( (، ( لحلو) سكينة  السيد)ة))

حصة).
 17 ( (، ( لحلو) صفيا  السيد)ة))

حصة).
السيد)ة))ملياء)لحلو))،))17)حصة).

 17 ( (، ( لحلو) اسماء) السيد)ة))
حصة).

 32 ( (، ( لحلو) محمد  السيد)ة))
حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)313)10.
20I

طود4 شيكا4 كنسيلتنك

شركة ااين وورك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

طود4 شيكا4 كنسيلتنك
زنقة الطوابل السفلى شارع 

نواكشط رقم 26 تطوان ، 93000، 
تطوان املغرب

شركة امين وورك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
ليبيا رقم 101 الطابق االول تجزئة 
السواني  - 93000 تطوان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11507
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2019 درنبر) (23 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (600.000" قدره)
"1.600.000)درهم")إلى)"2.200.000 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم")

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)5112.

21I

CABINET RAMI EXPERTISE

HARZOUZA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 HARZOUZA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
محمد السالوي املدينة الجديدة 

فا4 - 30000 فا4  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61987
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HARZOUZA
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غرض الشركة بإيجاز):)-)مستثمر)
عقاري.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الجديدة) املدينة  السالوي  محمد 

فا4)-)30000)فا4))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املر4) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 ( (: ( املر4) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املر4  سعيد  السيد 
تجزئة شمس بنسودة فا4) (21 رقم)

30000))فا4))املغرب.
السيد خالد املر4))عنوانه)ا))رقم)
98)حي الوحدة بنسودة فا4))30000  

فا4))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املر4  سعيد  السيد 
تجزئة شمس بنسودة فا4) (21 رقم)

30000))فا4))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)635.
22I

CABINET BADREDDINE

DIN DIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
DIN DIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : مسيرة 3 
رقم 268 4 الشقة رقم 7 - 0000) 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.57579

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (27 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (DIN DIA
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
مسيرة)3)رقم)268)4 الشقة رقم)7)-)
0000))مراكش املغرب طبقا للبندين)

 3(
و)35.
و عين:

بن) ( ( السالم) عبد  السيد)ة))
عرصة) ((6 عنوانه)ا)) و  سليمان 
املغرب) ( مراكش) ((0000 ( ( السباعي)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 3 وفي مسيرة) (2020 يناير) (27 بتاريخ)
رقم)268)4 الشقة رقم)7)-)0000) 

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))11229.
23I

CABINET BADREDDINE

S.K.B.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
S.K.B.T شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
موالي عبد هللا عرصة شافية عمارة 

القباج - 0000) مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13881

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  (2020 فبراير) (0( في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)"5.000) 
درهم") (1.500.000" من) أي  درهم")
((: عن طريق) درهم") (6.000.000" إلى)
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأ4 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112297.
2(I

 BEPOLYCO((مكت  الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

STE SOLADIKO SARL شركة 
صوالديكو ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

مكت  الدراسات املتعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 5000)، ورزازات 

املغرب
STE SOLADIKO SARL شركة 
صوالديكو ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي زاوية شارع 
املغرب العربي وشارع موالي رشيد 
ورزازات - 5000) ورزازات املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1375
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2020 فبراير) (03 املؤرخ في)
"االشغال العامة) نشاط الشركة من)
إلى) الطري-مطعم") السمك  بيع  (-

"املطعم))و الفندقة وااليواء".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)12)فبراير)

2020)تحت رقم)165.
25I

 BEPOLYCO((مكت  الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

  STE HAPPY TRAVAUX SARL
شركة هابي لالشغال ش.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكت  الدراسات املتعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 5000)، ورزازات 

املغرب

  STE HAPPY TRAVAUX SARL

شركة هابي لالشغال ش.م.م. شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

59 تجزئة الحزام ورزازات املغرب 

5000) ورزازات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4607

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)يوليوز)2015)تقرر حل)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة) ( (HAPPY TRAVAUX SARL

هابي لالشغال ش.م.م.))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (30.000

الحزام) تجزئة  (59 رقم) اإلرتماعي 

ورزازات) ((5000 املغرب) ورزازات 

الوصول) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

للهدف االرتماعي).

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املغرب) ورزازات  الحزام  تجزئة  (59

5000))ورزازات املغرب.)

و عين:

و) بلحسن  ( ( محمد) السيد)ة))

 3238 رقم) الوحدة  حي  عنوانه)ا))

املغرب) الداخلة  (73000 الداخلة)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

محمد بلحسن) (: املتعلقة بالتصفية)

حي الوحدة رقم)3238)الداخلة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)25)غشت)

2015)تحت رقم)1078.

26I
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THALAL CONSULTANTS

 ÉVÉNEMENT SANS
FRONTIÈRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة)

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU(ZIAD

 APPT(N°8 GUELIZ(MARRAKECH
، 40000، MARRAKECH(MAROC

  ÉVÉNEMENT SANS FRONTIÈRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي دومين 
م&م دوار بعقيلة تحناوت رماعة 

تمصلوحت - 0000) مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.692(5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2020 فبراير) (10 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ÉVÉNEMENT الوحيد) الشريك 
SANS FRONTIÈRE)))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
بعقيلة) دوار  م&م  دومين  اإلرتماعي 
تحناوت رماعة تمصلوحت)-)0000) 
اعادة) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

الهيكلة.
دومين) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رماعة) تحناوت  بعقيلة  دوار  م&م 
 MARRAKECH (0000(-(تمصلوحت

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))زهير)))طالل و عنوانه)ا))
23)شارع طارق بن زياد الشقة رقم)8 
رليز)0000))مراكش املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)23)شارع طارق بن)

زياد الشقة رقم)8)رليز
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)111352.
27I

TOUBKAL INVEST

L.R.S SERVICES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D'AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

L.R.S SERVICES AUTO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي محل رقم 

510 نهضة اسكجور املحاميد  - 

0000) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 L.R.S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICES AUTO

العمل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امليكانيكي

االستيراد والتصدير.

محل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم)510)نهضة اسكجور املحاميد))-)

0000))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن بن ياسين عنوانه)ا))
))رقم)757 0000))مراكش) ملحاميد)

املغرب.
عنوانه)ا)) سعيد  الرامي  السيد 
تحناوت) فاضمة  ستي  اسكاور  دوار 

الحوز)0000))مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) الرامي  رضوان  السيد 
تحناوت) فاضمة  ستي  اسكاور  دوار 

الحوز)0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن بن ياسين عنوانه)ا))
))رقم)757 0000))مراكش) ملحاميد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112112.

28I

FAIR-COUNT(CONSEIL(Sarl

 SOCIETE ELCHI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FAIR-COUNT(CONSEIL(Sarl
  BD(HASSAN(II(N° 146 3émé   :
 ETAGE, BENI(MELLAL ، 23020،

BENI MELLAL MAROC
 SOCIETE ELCHI TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 DR وعنوان مقرها اإلرتماعي
 OULED AARIBA OULED

 MBAREK(BENI(MELLAL - 23000
بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ELCHI TRAVAUX SARL

.AU
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة
التركيبات الكهربائية

التجارة.
 DR (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 OULED AARIBA OULED
 MBAREK(BENI(MELLAL(-(23000

بني مالل املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الزهراوي) مراد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الزهراوي  مراد  السيد 
بني) امبارك  اوالد  اعريبة  اوالد  دوار 

مالل)23000)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الزهراوي  مراد  السيد 
بني) امبارك  اوالد  اعريبة  اوالد  دوار 

مالل)23000)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ))0)فبراير)

2020)تحت رقم)78.
29I

املقفلجي علي

 NORD TECH INDUSTRIE
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

املقفلجي علي
قيسارية الوحدة الطابق الثاني رقم 
املكت  10 ، 93000، تطوان املغرب
 NORD TECH INDUSTRIE SARL
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A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي املنطقة 
الصناعية تطوان بارك لو 70 طريق 

طنجة 93000 تطوان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22329

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2019 نونبر) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (1.100.000"
 1.200.000" إلى) درهم") (100.000"
مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم")
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2019)تحت رقم)6)513.

30I

CAF MAROC

NEGOCE GHAILAN
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
NEGOCE GHAILAN "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االرتماعي: 

 QUARTIER(BNI(SAID(LOT 3070
RDC(BAHRAEIN - 90000 طنجة 

املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.91703

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)فبراير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون االسا�سي للشركة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بالتعديل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1280.

31I

FINCOSA MARRAKECH

LAVAGE MOBILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 0000)، مراكش 

املغرب

LAVAGE MOBILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 55 شارع 

محمد 5 اقامة ركار رقم33 كليز - 

0000) مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81037

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تقرر حل) 31)درنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (LAVAGE MOBILE

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اقامة) (5 شارع محمد) (55 اإلرتماعي)

مراكش) ((0000 (- كليز) ركار رقم33)

املغرب نتيجة ل):)انعدام النشاط.

و حدد مقر التصفية ب)55)شارع)

(- كليز) اقامة ركار رقم33) (5 محمد)

0000))مراكش املغرب.)

و عين:

و) شفيقي  ( مريم) السيد)ة))

 2 عمارة) الوردة  اقامة  عنوانه)ا))

 (0000 الفا�سي) شارع عالل  (5 رقم)

مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (06 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112021.
32I

fiduciaire(belfisc

FOBEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
FOBEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 17 
زنقة 13 حي الزدانية - 25350 وادي 

زم اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1075

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOBEN
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).
عنوان املقر االرتماعي):)الرقم)17 
25350)وادي) 13)حي الزدانية)-) زنقة)

زم اململكة املغربية.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 60.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حازم البداوي):))600)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) البداوي  حازم  السيد 
زم) وادي  (25350 بيطا) ال  حي  (87

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البداوي  حازم  السيد 
زم) وادي  (25350 بيطا) ال  حي  (87

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم))بتاريخ)10)فبراير)

2020)تحت رقم)09/2020.
33I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

BIOGEN TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV "D"  IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

BIOGEN TECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6 زنقة 

داية عوا الطابق ) شقة 16اكدال - 
10090 الرباط املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79993
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)22)نونبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
شقة) (( الطابق) عوا  داية  زنقة  (6"
الرباط املغرب") (10090 (- 16اكدال)
 3 الشقة) (6( "زنقة الكتبية رقم) إلى)

تابريكت)-)11000)سال))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (06 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)280)10.
3(I
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HEC-ER(SARL 

HEC-ER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HEC-ER(SARL
الرقم )6) حي النهضة 1 اضافي ، 

10210، الرباط املغرب
HEC-ER(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 

)6) حي النهضة 1 اضافي  - 10210 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
142737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
HEC- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ER SARL
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وأشغال) املعدني  التشييد  ألشغال 

مختلفة.
الرقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 10210 (- ( 1)اضافي) )6))حي النهضة)

الرباط املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الواحد) عبد  الشرفاوي  السيد 
عنوانه)ا))شقة)17,)عمارة)33,)إقامة)
 10210  1 رنان النهضة حي النهضة)

الرباط املغرب.
عنوانه)ا)) طلحة  بشرى  السيدة 
رنان) إقامة  (,33 عمارة) (,17 شقة)
النهضة حي النهضة)1 10210)الرباط)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد) عبد  الشرفاوي  السيد 

عنوانه)ا))شقة)17,)عمارة)33,)إقامة)

 10210  1 رنان النهضة حي النهضة)

الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (06 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)795.

35I

AGS CONSEIL

TOUMIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

TOUMIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 51، 

شارع رحال املسكيني - 20120 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74261

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 2019 درنبر) (01 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ رأسمالها) ( (TOUMIX املحدودة)

مقرها) وعنوان  درهم  (1.000.000

51،)شارع رحال املسكيني) اإلرتماعي)

-)20120)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)حل مسبق للشركة.

(،51 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 20120 (- املسكيني) رحال  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة))بدور))فتاح و عنوانه)ا))

 5 1)شقة) )1)زنقة أحمد أمين طابق)

بوركون)20000)الدارالبيضاء)املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)724628.

36I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ECO-DRAA-TAFILALET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°(9
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE(ECO-DRAA-TAFILALET

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 
35بوتنفيت غريس السفلى كلميمة 

الراشيدية - 52000 الرشيدية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12567
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (20 املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ) ( ( (ECO-DRAA-TAFILALET
رأسمالها)100.000,00)درهم وعنوان)
35بوتنفيت) رقم) اإلرتماعي  مقرها 
(- غريس السفلى كلميمة الراشيدية)
(: الرشيدية املغرب نتيجة ل) (52000

األزمة).
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
كلميمة) السفلى  غريس  35بوتنفيت 
الرشيدية) (52000 (- الراشيدية)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))علي))اوزين))و عنوانه)ا))
السفلى) غريس  35بوتنفيت  رقم)
كلميمة الراشيدية)52000)الرشيدية)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)65/2020.

37I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE REWAK ALIBDAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°(9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE REWAK ALIBDAA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 

سيدي ابو عبد هللا مدغرة 

الراشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10013

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (20 املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ رأسمالها) ( (REWAK ALIBDAA

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00

عبد) ابو  سيدي  قصر  اإلرتماعي 

 52000 (- ( الراشيدية) مدغرة  هللا 

الرشيدية املغرب نتيجة ل):)األزمة).

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي ابو عبد هللا مدغرة الراشيدية))

-)52000)الرشيدية املغرب.)

و عين:

السيد)ة))خالد))غنامي و عنوانه)ا))

مدغرة) هللا  عبد  ابو  سيدي  قصر 

الراشيدية))52000)الرشيدية املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)66/2020.

38I

BMA PARTNERS

ATELIER VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ATELIER VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 

عبد اللطيف بنقدور والريف حي 
راسين الدار البيضاء - 20100 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((8165
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 أكتوبر) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER VISION
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واألطارات،) النظارات،) وبيع  شراء)
ومنتجات) والنظارات،) والعدسات،)
واملنتجات) بالنظارات  العناية 
رميع) و  واالكسسوارات  البصرية 

املواد املكملة.
والسلع) املواد  رميع  استيراد  (-
التعبئة) ومواد  االستهالكية  واملواد 
واملعدات واألدوات أو أي مادة أخرى)

تتعلق باألنشطة املذكورة أعاله)؛

-)االشتراك في الشركات التي تدير)

متارر بصرية)؛

-)توفير رميع الخدمات االستشارة)

أو الخدمة قبل أو بعد البيع املتعلقة)

باألنشطة الرئيسية أعاله)؛.
زاوية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع عبد اللطيف بنقدور والريف)

 20100 (- البيضاء) الدار  راسين  حي 

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MAJI OPTIC :  500 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (EYE LAB :  500 الشركة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) (MAJI OPTIC الشركة)
3)زنقة باب املنصور فضاء)باب أنفا)

البيضاء) الدار  (20600 ( (4 عمارة 

املغرب.

الشركة)EYE LAB)عنوانه)ا))265 

 20330 9 الطابق) ( شارع الزرقطوني)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحري�سي محمود عنوانه)ا))
27)زنقة املنارة لونج شان))حي الهناء)

20210)الدار البيضاء)املغرب

السيد االن فريندو رون))عنوانه)ا))
بنقدور) اللطيف  عبد  شارع  زاوية 

البيضاء) الدار  راسين  حي  والريف 

20100)الدار البيضاء)املغرب

السيد مارتان ميرسييكا عنوانه)ا))
بنقدور) اللطيف  عبد  شارع  زاوية 

البيضاء) الدار  راسين  حي  والريف 

20100)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2019)تحت رقم)-.

39I

FLASH ECONOMIE

CREATIVWAY
إعالن متعدد القرارات

CREATIVWAY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها االرتماعي: 96 شارع آنفا 

الطابق 09 الشقة 91 -  الدار 

البيضاء  
رقم التقييد في السجل التجاري: 

(53((1

بتاريخ)12)نونبر)2019)قرر الشريك)

  CREATIVWAY ( يلي) ما  الوحيد 

االستثنائي) العام  الجمع  بمقت�سى 

لشركة

اإلرتماعي) املقر  تحويل  (1-

إقامة سكونس1,عمارة) من  للشركة 

1,تجزئة والد مطاع تمارة إلى) 1,شقة)

96,شارع آنفا الطابق)09),الشقة)91 

الدارالبيضاء)

-2إلغاء)بعض األهداف من نشاط)

الشركة

-3توسيع نشاط الشركة بإضافة)

األنشطة التالية):

)التدري  في التنمية الشخصية و)

اإلدارة،التدري  بصفة عامة الزبائن)

ذاخل شركتهم)-

توريه الزبائن ذاخل شركتهم)-

)بناء)تنظيم أحداث الزبائن ذاخل)

شركتهم-

من) (( و) (3 الفصل) تعديل  (4-

النظام األسا�سي

-)تحديث مقتضيات النظام األ4

ا�سي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020))تحت رقم)103915                   

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727427

))ومسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)بتاريخ)17)يناير)2020)تحت)
رقم)1))53)

(0I

FLASH ECONOMIE

ف.ب.4. كواف

FBS COIFF  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

-FIG(CONSULTING -sarl.au

181، شارع عبد املومن، إقامة 

اليمامة C، الطابق األول شقة رقم 6 

حي املستشفيات الدار البيضاء

-FBS(COIFF -sarl.au

ف.ب.4. كواف  - ش.م.م-  ذات 

الشريك الوحيد-               

السجل التجاري : 357393

حل الشركة قبل األوان

العادي) الغير  القرار  بمور   (- (1

(،16/12/2019 بتاريخ) املنعقد 

"ف.ب.4.) شركة) املسماة  للشركة 

املسؤولية) محدودة  شركة  كواف"،)

رأسمالها) الوحيد  الشريك  ذات 

االرتماعي)) ومقرها  درهم  (100.000

شراردة) ( زنقة) (،7 البيضاء،) بالدار 

،بوركون،)قرر ما يلي):

وفقا) أوانها  قبل  الشركة  حل  (•

للفصل)19)من النظام األسا�سي.

تعيين السيدة الزوهري سعاد،) (•

 18/10/1966 مواليد) من  مغربية،)

مالل،) بني  صالح-) بن  بالفقيه 

رقم)) ( الوطنية) للبطاقة  والحاملة 

BE  436272)كمصفي للشركة.

بالدار) التصفية  مقر  تثبيت  (•

البيضاء،)7)،)زنقة))شراردة،)بوركون.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-

بالدار) التجارية  باملحكمة  ( الضبط)

تحت) (0(/02/2020 بتاريخ) البيضاء)

رقم)729377.
للنشر و البيان)

(1I
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FLASH ECONOMIE

AEON 360  364 ايون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

ايون 360
AEON 360 SARL

شركة ذات املسؤولية 
املحدودةبالشريك الوحيد
رأسمالها 10 000,00درهم

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
في2019/12/10قرر) البيضاء) بالدار 
ايون) لشركة  الوحيد  الشريك 
360شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 10 رأسمالها) الوحيد  بالشريك 
000.00)درهم))مقرها االرتماعي)199 
شارع الزرقطوني مدار زنقة شالة باء)
الطابق السابع الدار) ( (1( شقة رقم)

البيضاء)ما يلي):
االرتماعي) املقر  تحويل  (-
للشركةإلى:)شارع باحماد إقامة نجمة)
الطابق الخامس) باحماد املدخل باء)

املكت  رقم)88)الدار البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت) (21/01/2020 بتاريخ) البيضاء)

رقم)727767.

(2I

FLASH ECONOMIE

EXPERIENCE ET MAITRISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 EXPERIENCE ET MAITRISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 109 
زنقة مونتاني فال فلوري  - 20000 

الدار البيضاء املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2183(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 درنبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 André(((galzot((تفويت السيد))ة

660)حصة ارتماعية من أصل)660 

عبد اإلله)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)
رحاب بتاريخ)12)درنبر)2019.

  Alain( ( galzot )ة)) تفويت السيد)

0)3)حصة ارتماعية من أصل)0)3 

عبد اإلله)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)
رحاب بتاريخ)12)درنبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)726600.

(3I

FLASH ECONOMIE

ميديا تيل االولى

MEDIA TEL ALLOOLLA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

                            MEDIA TEL ALLOOLLA

ميديا تيل االولى 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد) (01/01/2020 بالرباط في)

القانون األسا�سي لشركة

 MEDIA ذات املواصفات التالية)

TEL(ALLOOLLA-SARL

ذات) شركة  القانوني:) الشكل  ـ)

مسؤولية محدودة)

)الشركاء:)-

ـ)بوتمزار حسن)))))75000٫00)درهم

 25000٫00 ( ( ( ( بنيوسف حنان) ـ)

درهم

املجموع)000٫00 100)درهم
الشركة) رأسمال  الرأسمال:) ـ)

 100 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

درهم) (1000 الواحد) قيمة  (، سهم)

وتحرر نقدا كاملة عند االكتتاب

املغرب) حي  (: االرتماعي) املقر  ـ)

العربي رقم)1527)تمارة

من) ابتداء) سنة،) (99 (: املدة) ـ)

التسجيل في السجل التجاري.

االستيراد) (: الشركة) هدف 
يقوم)) وسيط  أو  )تارر  والتصدير)
التكنولوريا) ( بالتجارة والخدمات في)

واملعلوميات)
ـ)إدارة الشركة):)تسيير الشركة من)

طرف السيد بوتمزار حسن
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع  ـ)
بتمارة) باملحكمة االبتدائية  القانوني 
تحت رقم)129353)بالسجل التجاري))

((I

chrono(services

TADARAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

chrono(services
5) زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26100، برشيد املغرب
TADARAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 822 
تجزئة املسيرة املجموعة 5 الدروة 

برشيد - 26202  الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13359
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TADARAST
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)822 
الدروة) (5 املجموعة) املسيرة  تجزئة 

برشيد)-)26202))الدروة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ازروال اسماعيل) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السعيد) ازروال  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ازروال اسماعيل عنوانه)ا))
املجموعة) املسيرة  تجزئة  (822 رقم)
الدروة) ( (26202 برشيد) الدروة  (5

املغرب.
السيد ازروال السعيد عنوانه)ا))
املجموعة) املسيرة  تجزئة  (822 رقم)
الدروة) ( (26202 برشيد) الدروة  (5

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ازروال اسماعيل عنوانه)ا))
 5 822)تجزئة املسيرة املجموعة) رقم)
الدروة برشيد)26202))الدروة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2020)تحت رقم))6.
(5I

FLASH ECONOMIE

AKHOLO IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستاذ نبيل سماللي
موثق بالدار البيضاء

شارع القد4،إقامة القد4، املجمع 
السكني 1،الطابق الثاني، الشقة 

رقم 22 الدار البيضاء
تأسيس الشركة

 AKHOLO(IMMO« SARL« 
 d’associé(unique

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار) موثق  سماللي  نبيل  األستاذ 
قام) (2020 يناير) (2( بتاريخ) البيضاء)
بإعداد) واعيس،) هللا  عبد  السيد 
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية:
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 AKHOLO(IMMO«( ( (: التسمية)
  » SARL(d’associé(unique

البيضاء،) الدار  (: املقر االرتماعي)
 3 شقة) السلطان،) مر4  حي  (26

الطابق األول.
)املوضوع):))

التجزئات،) العقاري،) اإلنعاش  (-
املخصصة) املحالت  ( وبناء) والتهييىء)
السياحي،) السكني،) لالستعمال 
(، التجارية) املحالت  أو  الفندقي،)
الستعمال) املخصصة  أو  الصناعية 

املكات ،)
لكل) اوغيره  تبادل  بيع،) شراء،) (-
العينية) الحقوق  ورميع  األرا�سي 
باملوضوع) صلة  لها  التي  العقارية 
في) التسويق  وكذا  أعاله  إليه  املشار 

العقارات املبنية،
املحالت)) ( العقارات،) بيع  (-
املخصصة) أو  الصناعية،) التجارية،)
أو) السياحة  أو  املكات ،) الستعمال 

الفندقة.
لجميع) تفاوض،) -استيراد،)شراء،)
أوغيره) السلع،) (، األدوات) املواد،)

تدخل في األنشطة السابقة ذكرها
أوغير) املشاركة بصفة مباشرة  (-
لها) التي  املقاوالت  في رميع  مباشرة 

نشاط مماثل او مرتبط.
املدة)99:)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.
رأسمال الشركة):))»)100.000,00 
ألف درهم وهو مقسم) مائة  (» (DH
بقيمة)) ارتماعية  حصة  ( إلى1000)
درهم للحصة الواحدة مكتتبة) (100
من طرف شخص) بالكامل  ومحررة 

طبيعي))وهو):
 1000 واعيس) هللا  عبد  السيد 

حصة ارتماعية
التسيير):)ستسير الشركة ملدة غير)

محددة من طرف:
-)))السيد عبد هللا واعيس الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.QA12253
طرف) من  إذن  ستسير  الشركة 
السيد عبد هللا واعيس بصفته املسير)

و سيكون ملزما في قراراته بإمضائه.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)و ذلك يوم)11))فبراير)2020 

تحت رقم)730327.
بكتابة) بالتسجيل  التصريح  تم 
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)و ذلك يوم)11)فبراير)2020   
السجل) من  ((56281 رقم) تحت 

التحليلي.
للمقتطف والبيان

ديوان االستاذ نبيل سماللي موثق

(6I

fiduciaire

املت بانتور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire
 avenue(yaakoub(el(manssour
 gueliz(Marrakech(marrakech،

40000، Marrakech(maroc
املت بانتور  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي الشطر 

التاني رياض البطحاء رقم ب 142- 
تمنصورت حرببل 0000) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162638

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
املت) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بانتور).
عقاقير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة
قطع السيارات).

صباغة السيارات.
الشطر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 -142 رقم ب) التاني رياض البطحاء)
مراكش) ((0000 حرببل) تمنصورت 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: رضوان) النبي  عبد  ايت  السيد 
200)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رضوان) النبي  عبد  ايت  السيد 
 (0000 ازلي الجنوبي) (610 عنوانه)ا))

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رضوان) النبي  عبد  ايت  السيد 
 (0000 ازلي الجنوبي) (610 عنوانه)ا))

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112208.
47I

FLASH ECONOMIE

COIN AZURE
إعالن متعدد القرارات

ديوان األستاذ نبيل سماللي
موثق بالدار البيضاء

شارع القد4، ، إقامة القد4، 
املجمع السكني 1،الطابق 

الثاني،الشقة رقم 22 الدار البيضاء
 SARLAU   » COIN(AZURE  شركة

 »
تفويــت الحصص االرتماعية

القرار الغير العادي للمساهم الوحيد 
بتاريخ 25 درنبر 2019

أ-)بمقت�سى العقد التوثيقي الذي)
موثق) سماللي  نبيل  األستاذ  تلقاه 
الحصص)) لتفويت  البيضاء) بالدار 
بتاريخ)25)درنبر)2019،))فوت السيد)
حصة ارتماعية) (100 حسن اربلي)
درهم للحصة الواحدة،) (100 بقيمة)
في) ( حصصه) مجموع  تمثل  والتي 

 SARL(AU("(COIN(((رأسمال الشركة
عبد) السيد  لفائدة  (،" (AZURE

الرحمان الحيان.)
بمقت�سى القرار الغير العادي) ب-)
الشركة) في  الوحيد  للمساهم 
SARLAU   » COIN AZURE)«بالدار)
 2019 درنبر) (25 بتاريخ) ( البيضاء)

والذي قرر فيه مايلي:)
الحصص) تفويت  معاينة  (- (1

االرتماعية
استقالة السيد حسن اربلي) (2-

من مهامه كمسير للشركة).
الرحمان) عبد  السيد  ( تعيين) (3-
الحيان بصفته مسير رديد ملدة غير)

محدودة
طرف) من  إذن  ستسير  الشركة 
السيد عبد الرحمان الحيان بصفته)
قراراتها) في  ملزمة  ستكون  ( و) املسير 

بإمضائه
-4)صالحيات

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
  2019 درنبر) (27 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدد)725206.  
بكتابة) بالتعديل  التصريح  تم  (
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
  2019 درنبر) (27 ( بتاريخ) البيضاء)
السجل) من  ( (37699 رقم) تحت 

الترتيبي.
للمقتطف والبيان

)ديوان االستاذ نبيل سماللي موثق

(8I

االستاذ عمر رسو4

NEGOCE AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

االستاذ عمر رسو4
 abdelali(benchekroun(bur(zineb

bur1، 30110، maroc(fes
NEGOCE AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Douar وعنوان مقرها اإلرتماعي
 Oulad(Khlifa(Sejaa, Ain(Chkef,
 FES(Douar(Oulad(Khlifa(Sejaa,

 Ain(Chkef, FES 30000 FES
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.MAROC
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9135

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 يناير) (08 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
 NEGOCE AGRICOLE التسمية)
 Meknès( ( ( Rue بالعنوان) الكائن  و 
 Essaadiyene( 50020( MEKNES
MAROC)و املسير من طرف السيد)ة))

.  MOUKHLES(Mohammed
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم))26.
(9I

ACDEN

ااڭنا ايرور4 اوروكو
إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC
ماڭنا ميرور4 موروكو "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: 219 

اطلنتيك املنطقة الحرة، تجزئة 13.7 
و13.8 الطريق الوطنية )  رماعة 
عّمور السفلية 000 )1  - 0000 

القنيطرة  املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.513(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)يناير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تعيين مسيرين اثنين))رديدين)
-السيد فران�سي أرنو ليسكير،) وهما:)
بسيول،) (26/3/1972 في) مزداد 
 CRTA ( قاطن في) (، فرن�سي الجنسية)
  2A 08205/  196-2، برشلونة) دو 
ساباديل)،)إسبانيا.)-السيد نيكوال4،)
في) مزداد  فريكو،) مارك  رون 
11/1981/)2)بألبي،)فرن�سي الجنسية)

،)قاطن في)13)شوماه سانت اكسبيري،)
81990)،)كامبون)،)فرنسا)

الذي ينص على مايلي:) قرار رقم)2:)
تعديل املادة)39)من القانون األسا�سي)

للشركة
الذي ينص على مايلي:) قرار رقم)3:)
تفويض الصالحيات للمسيرين للتوقيع)

معا اثنان من الثالثة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)39:)الذي ينص على مايلي:)
غير) ملدة  للشركة  مسيرين  تعيين  تم 
محدودة:))-السيد بيير ريد4)،)مزداد في)
25/11/1975))بكيمبر)،)فرن�سي الجنسية)
،)قاطن في كالي)3)،)29)،)08757)كوربيرا)
إسبانيا) (، برشلونة) (، ليوبريجات) دي 
 1(CV28919(وحامل لجواز السفر رقم
؛)-السيد فران�سي أرنو ليسكير)،)مزداد في)
26/3/1972)بسيول)،)فرن�سي الجنسية)
،)قاطن في)CRTA)دو برشلونة)،196-2 
/2A 08205)ساباديل)،)إسبانيا.)-السيد)
نيكوال4،)رون مارك فريكو،)مزداد في)
11/1981/)2)بألبي،)فرن�سي الجنسية،)
قاطن في)13)شوماه سانت اكسبيري،)
81990)،)كامبون)،)فرنسا.)))املسيرون)
لن يتلقوا أي تعويضات خالل واليتهم)
كمسيرين)))))))))))))))))))))أعلن املسيرون)
عن قبول املهام املسندة إليهم للتو وأنهم)
يستوفون رميع الشروط التي يتطلبها)
الوالية) ملمارسة  واالنظمة  القانون 

املذكورة)".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)06)فبراير)

2020)تحت رقم)74171.
50I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SUDNBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°(9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE SUDNBA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 
تمالوت امالكو كلميمة - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13587
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUDNBA
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
قصر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 52000 (- كلميمة) امالكو  تمالوت 

الرشيدية املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بامو أكرم))عنوانه)ا))قصر)
 52000 كلميمة) امالكو  تمالوت 

كلميمة املغرب.
عنوانه)ا)) ناجي  صفاء) السيدة 
الراشيدية)) العمالة  تجزئة  (95 رقم)

52000)الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيدة هند عكروب)
حي األطر م ج ا 4 ف ت الراشيدية))

52000)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بامو أكرم))عنوانه)ا))قصر)
 52000 كلميمة) امالكو  تمالوت 

كلميمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.

51I

VISION AUDIT

AMINA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 AMINA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 BD 217 وعنوان مقرها اإلرتماعي
 BRAHIM ROUDANI PRONGEE
 1ER(ETAGE(N° 3 CASABLANCA -

CASABLANCA 20370 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(((101

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
انس لكصاعي) )ة)) تفويت السيد)
150)حصة ارتماعية من أصل)150 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد املجيد)

لكصاعي بتاريخ)03)يناير)2020.
محمد مرشيد) )ة)) تفويت السيد)
150)حصة ارتماعية من أصل)150 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد املجيد)

لكصاعي بتاريخ)03)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728974.
52I

FACE FIDUCIAIRE

FIDUCIAIRE FACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

FIDUCIAIRE FACE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي 357 
شارع   محمد الخامس الطابق 10 
فضاء أ )1 الدارالبيضاء - 20300 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(55625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIDUCIAIRE FACE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعمال املحاسبتية.
 357 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 10 محمد الخامس الطابق) ( ( شارع)
 20300 (- الدارالبيضاء) (1( أ) فضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املو) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املو  يوسف  السيد 
محمد) الدكتور  شارع  (5 كنز) اقامة 
حي راسين) (7 ش) (3 السجلما�سي ط)
الدارالبيضاء) (20000 ( الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املو  يوسف  السيد 
محمد) الدكتور  شارع  (5 كنز) اقامة 
حي راسين) (7 ش) (3 السجلما�سي ط)
الدارالبيضاء) (20000 ( الدارالبيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.

53I

FLASH ECONOMIE

SOWTHMANE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SOWTHMANE NEGOCE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 39 محج 
 D  - اللة الياقوت الطابق5 شقة

20000 الدار البيضاء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.357005

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (31 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SOWTHMANE الوحيد) الشريك 
 10.000 رأسمالها) مبلغ  ( (NEGOCE
 39 اإلرتماعي) درهم وعنوان مقرها 
شقة) الطابق5) الياقوت  اللة  محج 
املغرب)) الدار البيضاء) (D( ( -( 20000
نشاط) أي  ورود  عدم  (: ل) نتيجة 

تجاري.
 (9( ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 20000 (- ( (3 الطابق) الفداء) شارع 

الدار البيضاء))املغرب).)
و عين:

و) بنصالح  ( ( سعيد) السيد)ة))
 (9( رقم) الفداء) شارع  عنوانه)ا))
البيضاء)) الدار  (20000  3 طابق)

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730693.

5(I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

ALAJDI IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH
 RUE 320, N244, Casablanca ،
20780، CASABLANCA(MAROC

alajdi immo sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت الطابق الرابع الرقم 16 
املركز التجاري الرياض   - 00)20 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55583
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 alajdi (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.immo sarl
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء) اشغال  مختلف  (- العقاري)

التهيئة)-التزيين))و اعادة الترميم).
61)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
 16 اللة ياقوت الطابق الرابع الرقم)
 20(00 (- ( ( الرياض) التجاري  املركز 

الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 750 ( (: الجدي) شهاب  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: انفيحة) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الجدي  شهاب  السيد 
02)الشقة) اقامة كردن لوفت عمارة)
 20(50 ( ( النواصر) داربوعزة  (11

الدارالبيضاء)املغرب.
السيد يوسف انفيحة))عنوانه)ا))
شقة) (03 العمارة) (01 اقامة محسين)

11 00)20)الدارالبيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف انفيحة))عنوانه)ا))
اقامة محسين)01)العمارة)03)الشقة)

11 00)2)الدارالبيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) الجدي  شهاب  السيد 
02)الشقة) اقامة كردن لوفت عمارة)
 2(50 النواصر) داربوعزة  (0(

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729532.

55I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 societe SOLAIRE OASIS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°(9
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 societe SOLAIRE OASIS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 
ازرو الخنك الرشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 



3759 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) تم إعداد  (2019 درنبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 societe(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOLAIRE OASIS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)حفر االبار.

عنوان املقر االرتماعي):)قصر ازرو)
الخنك الرشيدية))-)52000)الرشيدية)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف العمراوي))عنوانه)ا))
 5 فيال رقم) (02 توسعة عين العاطي)

الرشيدية))52000)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف العمراوي))عنوانه)ا))
 5 فيال رقم) (02 توسعة عين العاطي)

الرشيدية))52000)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.

56I

AGC CONSEIL

DAMOUH PIECE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 21000، الدار 

البيضاء املغرب
DAMOUH PIECE AUTO  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 117 زنقة 
ابنو منير اقامة الزرق طابق 1 شقة 
2 معاريف - 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

455367
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DAMOUH PIECE AUTO
:))بيع قطع) غرض الشركة بإيجاز)

غيار السيارات.
عنوان املقر االرتماعي):)117)زنقة)
شقة) (1 ابنو منير اقامة الزرق طابق)
الدار البيضاء) ( (20000 (- معاريف) (2

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد)))))براز براهيم):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الواد فؤاد)))))):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد)))براز براهيم عنوانه)ا))عين)

حرودة))20000)املحمدية املغرب.
السيد الواد فؤاد))))))عنوانه)ا))عين)

حرودة))20000)املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))براز براهيم عنوانه)ا))عين)

حرودة))20000)املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729319.

57I

AGC CONSEIL

SATMI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSEIL

الدار البيضاء ، 21000، الدار 

البيضاء املغرب

SATMI MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة 

البدر تجزئة رقم 11 عمارة رقم 

99 طابق 2 مكت  7 عين السبع  - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(509(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SATMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. MAROC

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصباغة.

اقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

رقم) عمارة  (11 رقم) تجزئة  البدر 

(- ( عين السبع) (7 مكت ) (2 طابق) (99

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد تزرني نور الدين)))))))):))33 

بقيمة)100)درهم.

السيد تزرني عبد الحق))))))))):)333 

بقيمة)100)درهم.

السيد تزرني حميد)))))))))))))):)333 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تزرني نور الدين)))عنوانه)ا))

الدار البيضاء))20000)الدار البيضاء))

املغرب.

السيد تزرني عبد الحق))عنوانه)ا))

الدار البيضاء))20000)الدار البيضاء))

املغرب.

عنوانه)ا)) حميد  تزرني  السيد 

الدار البيضاء))20000)الدار البيضاء))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تزرني نور الدين))عنوانه)ا))

الدار البيضاء))))20000)الدار البيضاء))))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)723653.

58I

FLASH ECONOMIE

MORGAN COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MORGAN COSMETICS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 1 رقم 

)) تجزئة الحمد سيدي مومن  - 

20000 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(560(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   375(

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORGAN COSMETICS

تسويق) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

منتجات التجميل في املغرب والخارج

تحت) األحذية  -صناعة 

"GIANATO SHOES"اسم

-)استيراد)/)تصدير

غير) أو  املباشرة  -املشاركة 

املباشرة للشركة في رميع املعامالت)

العقارية أواألثاث وفي رميع) املالية,)

الصناعية) أو  التجارية  املؤسسات 

التجاري) بالنشاط  تتعلق  قد  التي 

للشركة أوما شابه.

 1 زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

رقم))))تجزئة الحمد سيدي مومن))-)

20000)الدار البيضاء))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الغازي) او  عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الغازي  او  عمر  السيد 

)))سيدي) 1)رقم) تجزئة الحمد زنقة)

مومن))20000)الدار البيضاء))املغرب)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الغازي  او  عمر  السيد 

)))سيدي) 1)رقم) تجزئة الحمد زنقة)

مومن))20000)الدار البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730021.

59I

B B O  INVEST

BBO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B(B(O  INVEST
6) شارع محمد الزرقطوني الطابق 
2 رقم 6 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
BBO INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6) شارع 
محمد الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(563(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BBO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST
التجهيز و) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء.
6))شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(-(6 2)رقم) محمد الزرقطوني الطابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 99.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بديع لفرع):))33.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عمر لفرع):))33.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بديع لفرع):))33.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
بقيمة) (330 (: السيد بديع لفرع) (

100)درهم.
بقيمة) (330 (: لفرع) عمر  السيد 

100)درهم.

بقيمة) (330 (: لفرع) بديع  السيد 
100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بديع لفرع عنوانه)ا)))إقامة)
السبع) عين  (( رقم) (3 األناقة عمارة)

20020)الدار البيضاء))املغرب.
السيد عمر لفرع عنوانه)ا)))إقامة)
السبع) عين  (( رقم) (3 األناقة عمارة)

20020)الدار البيضاء))املغرب.
السيد بديع لفرع عنوانه)ا))إقامة)
السبع) عين  (( رقم) (3 األناقة عمارة)

20020)الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بديع لفرع عنوانه)ا)))إقامة)
السبع) عين  (( رقم) (3 األناقة عمارة)

20020)الدار البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730366.
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BMA PARTNERS

BICHARA FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BICHARA FONCIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 96، زنقة 
بيير باران شقة رقم )1 - الطابق 

األول - الدار البيضاء  - 20110 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.187171

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املجيد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (2 بناني)
ماريا) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2
 12 بتاريخ) ( سونيفا سانشيز أمورو4)

يوليوز)2019.

 3 )زوبير) يمينة) )ة)) تفويت السيد)

حصة) (3 حصة ارتماعية من أصل)

سونيفا) ماريا  )ة)) السيد) ( لفائدة)
يوليوز) (12 بتاريخ) ( سانشيز أمورو4)

.2019

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2019)تحت رقم)712462.
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FLASH ECONOMIE

MACASA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 MACASA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها:5.000 درهم 

مقرها اإلرتماعي:31 زنقة زايد ابن 
رفاع الشقة 5, املعاريف -  الدار 

البيضاء

 RC.N°:290091 CASABLANCA-

I.F.N°:1((60631

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

 MACASA شركة) لشركاء) العادي 

بتاريخ)15)يناير)2020)قرر ما يلي):

 MACASA((قفل التصفية لشركة-

السجل) من  الشركة  -إزالة 
التجاري

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730541
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

  SOCCIETE BAHCHACHE

MINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°(9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCCIETE(BAHCHACHE  MINE



3753 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 97 زنقة 
اكدود شارع املحيط الرشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
حل) تقرر  (2020 يناير) (02 في) املؤرخ 
  SOCCIETE BAHCHACHE  MINE
ذات) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم)97 
زنقة اكدود شارع املحيط الرشيدية))-)

52000)الرشيدية املغرب نتيجة لألزمة.
و عين:

و) بحشاش  ( محمد) السيد)ة))
شارع) اكدود  زنقة  (97 رقم) عنوانه)ا))
الرشيدية) (52000 ( املحيط الرشيدية)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)13)فبراير)2020)وفي رقم)97)زنقة)
اكدود شارع املحيط الرشيدية))-)52000 

الرشيدية املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)13)فبراير)

2020)تحت رقم)87.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOLAIRE ERRADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°(9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOLAIRE ERRADA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 8)1 

شارع محمد الساد4 الجرف - 52000 
الرشيدية املغرب.

قفل  التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9729
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تقرر حل) 19)درنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (SOLAIRE ERRADA
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
درهم) (99 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
 1(8 رقم) اإلرتماعي  وعنوان مقرها 
(- الجرف) الساد4  محمد  شارع 
نتيجة) املغرب  الرشيدية  (52000

لألزمة).
و عين:

السيد)ة))سالم)))الرادة وعنوانه)ا))
الساد4) محمد  شارع  (1(8 رقم)
املغرب) الرشيدية  (52000 الجرف)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 1(8 وفي رقم) (2020 يناير) (02 بتاريخ)
(- الجرف) الساد4  محمد  شارع 

52000)الرشيدية املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)88.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

داكس دستغيبسيون ش.م.م 
DAX DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
داكس دستغيبسيون ش.م.م 

DAX DISTRIBUTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع أبو 
العالء املعري رقم 72 سانية الرمل 

تطوان - 93000 تطوان املغرب
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16059

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تقرر حل) 12)درنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 DAX دستغيبسيون ش.م.م) داكس 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (DISTRIBUTION

مقرها) وعنوان  درهم  (200.000

اإلرتماعي شارع أبو العالء)املعري رقم)

 93000 (- تطوان) الرمل  سانية  (72

تطوان املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرباط زنقة)3)رقم)26)الرباط املضيق))

-)13000)املضيق املغرب.)

و عين:

و) أمسا4  ( ( حمزة) السيد)ة))

 80 رقم) الفنيدق  شارع  عنوانه)ا))

املحنش الثاني تطوان)93000)تطوان)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)2)درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2019)تحت رقم))650.
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STONELAND

STONELAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STONELAND

 ,17-Rés. Attakadoum(GH2

 2ème(étage, Sidi(Bernoussi ،

20600، Casablanca(Maroc

STONELAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

التقدم املجمع السكني 17-2 ، 

الطابق 2، سیدي البرنو�سي - 

20600 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

429573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STONELAND
التكسير) ( (: غرض الشركة بإيجاز)
كانت) مهما  والغربلة،) والطحن 
طبيعة الصخور واملنتج الذي سيتم)

تصنيعه.
إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(، (2-17 السكني) املجمع  التقدم 
الطابق)2،)سیدي البرنو�سي)-)20600 

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لوران سحیون عنوانه)ا))
60)زنقة مصطفى املنفلوطي)20060 

الدار البيضاء)املغرب.
سحیون) لوك  ريروم  السيد 
طريق أزمور اقامة بیونت) عنوانه)ا))
رومانو رقم)08 20180)الدار البيضاء)

املغرب.
فايس) يان  سبستیان  السيد 
املحیط) شارع  (( عنوانه)ا)) سحیون 
 V( ( األطل�سي الطابق األر�سي الشقة)
الدار) (20180 السوينیة) دار  تجزئة 

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) الزاهير  حميد  السيد 
رقراق)) أبي  حي  (71 رقم) ((9 زنقة)

10190)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فايس) يان  سبستیان  السيد 
املحیط) شارع  (( عنوانه)ا)) سحیون 
 (V األطل�سي الطابق األر�سي الشقة)
الدار) (20180 السوينیة) دار  تجزئة 

البیضاء)املغرب.



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   375(

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار4)2019)تحت رقم)-.
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 APPROVISIONNEMENT DE SYSTEMES

 DE SECURITE, INGENEERIE ET

GEOLOCALISATION MAROC

 APPROVISIONNEMENT
 DE SYSTEMES DE

 SECURITE, INGENEERIE
 ET GEOLOCALISATION

MAROC
إعالن متعدد القرارات

 APPROVISIONNEMENT
 DE SYSTEMES DE

 SECURITE, INGENEERIE(ET
GEOLOCALISATION MAROC
 Bd(de(Bordeaux, n° 40, 1er

 étage, appartement(n°1, espace
A/7 ، 20250، Casablanca(Maroc

 APPROVISIONNEMENT
 DE SYSTEMES DE

 SECURITE, INGENEERIE(ET
 GEOLOCALISATION MAROC
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 0) شارع 
بوردو الطابق األول الشقة رقم 1 

الفضاء A/7 - 20250 الدار البيضاء 
املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2019 أبريل) (08 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1.:)الذي ينص على مايلي:)
يشمل) لكي  الشركة  نشاط  توسيع 

القطاع العام
قرار رقم)2.:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االرتماعي  املقر  تحويل 
 ( الطابق) املومن  عبد  شارع  (،131
إلى العنوان) الدار البيضاء) (17 الرقم)
الطابق) بوردو  شارع  ((0 الجديد:)
األول الشقة رقم)1)الفضاء)A/7)الدار)

البيضاء.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3.:)الذي ينص على مايلي:)
الهدف االرتماعي.

بند رقم)).:)الذي ينص على مايلي:)
املقر االرتماعي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2019)تحت رقم)705066.

67I

2T DIVERS

2T DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2T DIVERS
 ,17-Rés. Attakadoum(GH2

 2ème(étage, Sidi(Bernoussi ،
20600، Casablanca(Maroc

2T DIVERS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 
التقدم املجمع السكني 17-2 ، 
الطابق 2، سیدي البرنو�سي - 
20600 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
432723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 مار4) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 2T (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIVERS
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إشارة) رهن  وضعهم  بهدف  األرراء)

الشركات.
إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(، (2-17 السكني) املجمع  التقدم 
الطابق)2،)سیدي البرنو�سي)-)20600 

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لوران سحیون عنوانه)ا))

60)زنقة مصطفى املنفلوطي)20060 

الدار البيضاء)املغرب.

سحیون) لوك  ريروم  السيد 

طريق أزمور اقامة بیونت) عنوانه)ا))

رومانو رقم)08 20180)الدار البيضاء)

املغرب.

فايس) يان  سبستیان  السيد 

املحیط) شارع  (( عنوانه)ا)) سحیون 

 V( األطل�سي الطابق األر�سي الشقة)

الدار) (20180 ( السوينية) دار  تجزئة 

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) بينيشو  ألبير  السيد 

62-60)شارع الرشيدي إقامة األخوة)

20070)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لوران سحیون عنوانه)ا))

60)زنقة مصطفى املنفلوطي)20060 

الدار البیضاء)املغرب

فايس) يان  سبستیان  السيد 

املحیط) شارع  (( عنوانه)ا)) سحیون 

 V( األطل�سي الطابق األر�سي الشقة)

الدار) (20180 ( السوينية) دار  تجزئة 

البیضاء)املغرب

عنوانه)ا)) بينيشو  ألبير  السيد 

62-60)شارع الرشيدي إقامة األخوة)

20070)الدار البیضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2019)تحت رقم)-.
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SOMAGEC PARKINGS

SOMAGEC PARKINGS
شركة املساهمة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

SOMAGEC PARKINGS

 Lotissement RAHMANI,

 propriété » RAHMANI

 B-71 «, 2ème(ETAGE,

 ARRONDISSEMENT

 SIDI(MOUMEN ، 20400،

CASABLANCA MAROC

SOMAGEC PARKINGS شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية زنقتي 

قربي و مسفيوي - عكاشة - 20580 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))0)فبراير)2019)تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االرتماعي  املقر 
مسفيوي) و  قربي  زنقتي  "زاوية  من)

البيضاء) الدار  (20580 (- عكاشة) (-

"ب) الرحماني،) "تجزئة  إلى) املغرب")

(- سيدي مؤمن) الطابق الثاني،) ("71

00)20)الدار البيضاء))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2019)تحت رقم)705070.
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SOMAGEC

SOMAGEC
إعالن متعدد القرارات

SOMAGEC

 Angle(rues(Mohamed

 EL MESFIOUI et CORBI

 - OUKACHA ، 20580،

Casablanca(Maroc

SOMAGEC "شركة  املساهمة"

وعنوان مقرها االرتماعي: زاوية 
زنقتي محمد املسفيوي والقربي - 

عكاشة - 20580 الدار البيضاء  

املغرب.
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"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)يونيو)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تم عقد الجمع العام العادي املنعقد)

استثنائيا بتاريخ)2019/06/07)حيت)

تمت املصادقة على استقالة السيد)

لوران سحيون من مهامه كعضو في)

مجلس اإلدارة و استقالة السيد رزق)

هللا رياض سحيون من مهامه كرئيس)

من) عضويته  ومن  الرقابة  مجلس 

نفس املجلس و تعيين السيد لوران)

سحيون كعضو في مجلس الرقابة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الرقابة) مجلس  ارتماع  عقد  تم 

تمت) حيت  (2019/06/07 بتاريخ)

لوران) السيد  تعيين  على  املصادقة 

سحيون كرئيس ملجلس الرقابة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم ال يورد:)الذي ينص على)

مايلي:)ال يورد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2019)تحت رقم)707294.

70I

N2M(CONSEIL-SARL

UNIGRAF-SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

UNIGRAF-SARL(AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة زائير 
رقم 27 الناظور  - 62000 الناظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.160(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2020 يناير) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اليا4 البركاني) )ة)) تفويت السيد)

500)حصة ارتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد))ة))عزيز رقادي)

بتاريخ)27)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)05)فبراير)

2020)تحت رقم)165.
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N2M(CONSEIL-SARL

 IMMOBILIEN HAUS
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 IMMOBILIEN HAUS DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 

الطابق الثاني رقم) الناظور 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMOBILIEN HAUS DESIGN
:)التصميم) غرض الشركة بإيجاز)
-وكالة) والخارجي) الداخلي  والديكور 

عقارية-استيراد وتصدير).
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحسن االول زنقة)5)رقم)19)الطابق)
الثاني رقم))الناظور)62000)الناظور)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) منصور  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  منصور  السيد 
شارع الزائير رقم)37)الناظور))62000 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  منصور  السيد 
شارع الزائير رقم)37)الناظور))62000 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)06)فبراير)

2020)تحت رقم)169.
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N2M(CONSEIL-SARL

FIROGEN-SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
FIROGEN-SARL(AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي اوالد 

بوطي  سكتور Cالناظور  - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FIROGEN-SARL(AU

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء) او  مختلفة  اشغال  البناء-)

-التجارة بكل انواعها).

:)حي اوالد) عنوان املقر االرتماعي)

 62000 (- ( Cالناظور) بوطي  سكتور)

الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيدة الفياللي نوال)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيدة الفياللي نوال)

حي رعدار ازغنغان الناظور))62000 

الناظور املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة الفياللي نوال)

 62000 حي رعدار ازغنغان الناظور)

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))0)فبراير)

2020)تحت رقم)151.

73I
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SOMAGEC

 SOCIETE MAGHREBIENNE
DE GENIE CIVIL
إعالن متعدد القرارات

SOMAGEC
 Angle(rues(Mohamed

 EL MESFIOUI et CORBI
 - OUKACHA ، 20580،

Casablanca(Maroc
 SOCIETE MAGHREBIENNE DE
GENIE CIVIL "شركة  املساهمة"
وعنوان مقرها االرتماعي: زاوية 
زنقتي محمد املسفيوي والقربي - 
عكاشة - 20580 الدار البيضاء  

املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)يونيو)2019
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املنعقد) العادي  العام  للجمع  تبعا 
29/06/2019)تمت) استثنائيا بتاريخ)
املصادقة على تجديد عضوية أعضاء)
لوران) السادة  الرقابة،) مجلس 
سحيون) رياض  ميشال  سحيون،)
والسيد ريروم لوك سحيون وذلك)

ملدة ست))6))سنوات)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بتاريخ) الرقابة  تبعا الرتماع مجلس 
على) املصادقة  تمت  (29/06/2019
تجديد عضوية رئيس مجلس الرقابة)
ملدة) وذلك  سحيون  لوران  السيد 
عضويته داخل املجلس و كذا تجديد)
عضوية نائ  رئيس مجلس الرقابة)
السيد ميشال رياض سحيون وذلك)

ملدة عضويته داخل املجلس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم ال يورد:)الذي ينص على)

مايلي:)ال يورد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2019)تحت رقم)710153.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

ميكس دستغيبسيون ش.م.م 
MIX DISTRIBUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE
شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تطوان ، 93000، تطوان 
املغرب

 MIX ميكس دستغيبسيون ش.م.م
DISTRIBUTION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

سيدي ادريس أمام ثانوية الحسن 
الثاني تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10867

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تقرر حل) 16)درنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 MIX ش.م.م) دستغيبسيون  ميكس 
مبلغ) ( (DISTRIBUTION SARL
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي شارع سيدي ادريس)
(- أمام ثانوية الحسن الثاني تطوان)
93000)تطوان املغرب نتيجة ل):)حل)

الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20 رقم) محل  العربية  الجامعة 

املضيق)-)13000)املضيق املغرب.)
و عين:

و) أمسا4  ( عادل) السيد)ة))
 80 رقم) الفنيدق  شارع  عنوانه)ا))
املحنش الثاني تطوان)93000)تطوان)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)2)درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2019)تحت رقم)6505.
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از بالنت

از بالنت
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

از بالنت
الناظور ، 62000، الناظور املغرب
از بالنت شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
الكويت رقم 5 الناظور  - 62000 

الناظور  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19655

 0( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)از بالنت)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد).
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
النجارة،نقل السلع وتصدير واستيراد)
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 62000 (- ( الناظور) (5 رقم) الكويت 

الناظور))املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احمد علي محمد))عنوانه)ا))

مليلية))52001)مليلية))اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد علي محمد عنوانه)ا))
مليلية)52001)مليلية))اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)11)فبراير)

2020)تحت رقم)607.
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N2M(CONSEIL-SARL

 SOCETE UNIGRAF -SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
  SOCETE(UNIGRAF -SARL(AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االرتماعي زنقة زائير 
رقم 27 الناظور  - 62000 الناظور .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.160(1
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل) (2020 يناير) املؤرخ في)27)
"شركة) الشكل القانوني للشركة من)
ذات املسؤولية املحدودة")إلى)"شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)05)فبراير)

2020)تحت رقم)165.
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EXPERAMA

 HI-TECH CAR EQUIPEMENT
AND MACHINERY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

EXPERAMA
3 زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 
1)1 إقامة كنزة الطابق االول -الدار 
البيضاء- ، 20500، الدار البيضاء 

املغرب



3757 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

 HI-TECH(CAR(EQUIPEMENT
AND MACHINERY "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: كلم 11.2 
طريق الساحلي 111 زناتة - - الدار 

البيضاء املغرب.
"إضافة تسمية تجارية أو شعار"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.176839
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2019 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
HCEM

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730519.
78I

BMA PARTNERS

PRO EAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
PRO EAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 96، زنقة 
بيير باران  - الدار البيضاء - 20110 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.161997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املجيد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (2 بناني)
ماريا) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2
 12 بتاريخ) ( سونيفا سانشيز أمورو4)

يوليوز)2019.
 2 )زوبير) يمينة) )ة)) تفويت السيد)
حصة) (2 حصة ارتماعية من أصل)
سونيفا) ماريا  )ة)) السيد) ( لفائدة)
يوليوز) (12 بتاريخ) ( سانشيز أمورو4)

.2019

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2019)تحت رقم)712464.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 NUEVA نويبا ديستغيبيسيون
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
 NUEVA نويبا ديستغيبيسيون
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي املنطقة 
الصناعية تجزئة 69 طريق مرتيل 
تطوان - 93000 تطوان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(099
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 يناير) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (1.250.000"
 1.350.000" إلى) درهم") (100.000"

درهم")عن طريق):))-.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (30 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0200.
80I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE SERVICE PINE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE SERVICE PINE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 38 
شارع محمد الخامس الطابق 3 
مكت  10 م ج   - 30000 فا4  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
81989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE SERVICE PINE
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمة اليد العاملة للشركات).
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) الخامس  محمد  شارع  (38
فا4)) (30000 (- ( ( م ج) (10 مكت ) (3

املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ادري�سي) زهرة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ركراكي) ادري�سي  زهرة  السيدة 
الجميل) الهواء) تجزئة  (7 عنوانه)ا))
ج))))))))))))))))))))))))))) م  ياسين  اقامة  (5 الشقة) (3

م ج)30000)فا4 املغر ب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ركراكي) ادري�سي  زهرة  السيدة 
 3 الجميل) تجزئة الهواء) (7 عنوانه)ا))
الشقة)5)اقامة ياسين م ج)))30000 

فا4 املغر ب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)636.

81I

FIDU ALIMTYAZ

STE DIFFUSION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 عمارة 17 شارع محمد 

الزرقطوني الطابق األول، م.ج فا4 
FES MAROC ،30000 ،

STE DIFFUSION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 1 
الطابق الثاني قطعة فؤاد زنقة )1 

واد فا4  - 30090 فا4 املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)درنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
فؤاد) قطعة  الثاني  الطابق  (1 "رقم)
فا4) (30090 (- ( واد فا4) (1( زنقة)
املغرب")إلى)"دوار اوالد امعلة رماعة)
(- و قيادة عين الشقف السجع فا4)

30050)فا4))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)160/020.

82I

مكت  املحاسبة

طيكنوكازينا4
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  املحاسبة
طريق العرائش عمارة أرعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

طيكنوكازينا4 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي حي دار 
الدخان شارع امللع  البلدي رقم 10 
القصر الكبير - 92150 القصر الكبير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 يونيو) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طيكنوكازينا4.
تجارة و) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تركي  األثاث)-)النجارة.
دار) حي  (: املقر االرتماعي) عنوان 
الدخان شارع امللع  البلدي رقم)10 
القصر الكبير)-)92150)القصر الكبير)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد السماللي أسامة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: السيد السماللي أسامة) (

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد السماللي أسامة عنوانه)ا))
احمد) درب  يعقوب  سيدي  حي 
الكبير) القصر  (10 رقم) سليمان 

92150)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السماللي أسامة عنوانه)ا))
احمد) درب  يعقوب  سيدي  حي 
الكبير) القصر  (10 رقم) سليمان 

92150)القصر الكبير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

فبراير)2020)تحت رقم)27.
83I

مكت  املحاسبة

انسبيكسيون طيكنيك بور 
فييكول

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االرتماعي للشركة

مكت  املحاسبة
طريق العرائش عمارة أرعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

انسبيكسيون طيكنيك بور فييكول 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

املجولين رقم 90 القصر الكبير  - 
92150 القصر الكبير املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1777
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)يونيو)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
القصر الكبير)) (90 "حي املجولين رقم)
إلى) الكبير املغرب") القصر  (92150 (-
الساللين) ( "حي املنزه معسكر القديم)
القصر) (92150 (- ( الكبير) القصر 

الكبير))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

فبراير)2020)تحت رقم)133.
8(I

IT FIDUS

NR ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC
NR ELEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي الحرية 1 
رقم 186 - 28880 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18501
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2019 يونيو) (12 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (NR ELEC الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
 186 1)رقم) مقرها اإلرتماعي الحرية)
-)28880)املحمدية املغرب نتيجة ل):)

نهاية النشاط.
و حدد مقر التصفية ب الحرية)1 
رقم)186)-)28880)املحمدية املغرب.)

و عين:
و) كلي  بن  ( براهيم) السيد)ة))
 313 رقم) الحرية  حي  عنوانه)ا))
كمصفي) املغرب  املحمدية  (28880

)ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

درنبر)2019)تحت رقم)2282.
85I

Haddouche(travaux  

حدوش األشغال وباالحرف 
 HADDOUCHE الالتينية

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Haddouche(travaux
 bis(bd(Mohamed 5 immb 67
 hallou 3eme(étage(nur 301 ،

maroc 60000، وردة
حدوش األشغال وباالحرف الالتينية 
HADDOUCHE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 67 مكرر 

ڜارع محمد الخامس عمارة هلو 
الطابق الثالث رقم 301 - 60000 

وردة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
حدوش األشغال وباالحرف الالتينية)

.HADDOUCHE TRAVAUX
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء
لشبكات) وتجهيز  التهيئة  أشغال 

االتصال والكهرباء.
عنوان املقر االرتماعي):)67)مكرر)
هلو) عمارة  الخامس  محمد  ڜارع 
 60000 (- (301 رقم) الثالث  الطابق 

وردة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حدوش خالد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حدوش أيوب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) خالد  حدوش  السيد 
بن) تجزئة  سلطان  بن  زايد  شارع 
خيران زنقة)))رقم)327 60000)وردة)

املغرب.
عنوانه)ا)) أيوب  حدوش  السيد 
طريق عين بني مطهر تجزئة مشيور)
زنقة)1)رقم)55 60000)وردة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) خالد  حدوش  السيد 
بن) تجزئة  سلطان  بن  زايد  شارع 
خيران زنقة)))رقم)327 60000)وردة)

املغرب
عنوانه)ا)) أيوب  حدوش  السيد 
طريق عين بني مطهر تجزئة مشيور)
زنقة)1)رقم)55 60000)وردة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)329.
86I

CAUDEC CONSEIL

 HABIB BEN HASSINE
TRANSPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC

 HABIB BEN HASSINE
TRANSPORTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 
الشفشاوني وطريق الرباط  طابق 1 
شقة 07 عين السبع - 20250 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :  

455897
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HABIB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BEN HASSINE TRANSPORTS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحلي والدولي للسلع.
زاوية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الرباط)) وطريق  الشفشاوني  شارع 

(- السبع) عين  (07 شقة) (1 طابق)
20250)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 HBH GROUP الشركة)
بقيمة) حصة  (LIMITED :  (.900

100)درهم للحصة).
((: السيد بن الحاج حسين طارق)
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 HBH GROUP LIMITED(الشركة
برج) (، (150( مكت  رقم) ( عنوانه)ا))
  23200( السالم)،)شارع الشيخ زايد)

دبي))االمارات العربية املتحدة.
طارق) حسين  الحاج  بن  السيد 
إقامة طارق بن زيد) (I-16 عنوانه)ا))
تونس) (2080 أريانة) (.2 النصر) (2037

تونس.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) مبشور  انور  السيد 
حي) ( (، (1( شقة) (، شارع موزولي) (18
البيضاء) الدار  (20100 املستشفيات)

املغرب
طارق) حسين  الحاج  بن  السيد 
إقامة طارق بن زيد) (I-16 عنوانه)ا))
تونس) (2080 أريانة) (.2 النصر) (2037

تونس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)231).
87I

شارماكو

شفا اكستشنج
إعالن متعدد القرارات

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهند4 مدخل أ 8-7 ، 

0010)، مراكش املغرب
شفا اكستشنج "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: ازا 9 
زنقة ابن تومرت  - 0000) مراكش 

املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52297

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)ماي)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
رميع) تفويت  على  املصادقة  مايلي:)
الحصص االرتماعية لصالح السيد)

البشير شجعي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) رديد  وحيد  مسير  تعيين 
اسماعيل) موالي  السيد  شخص  في 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  ساروتة 

EE22(85(رقم
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
التأسي�سي) القانون  على  املصادقة 

املعدل للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112137.
88I

IT FIDUS

HAMPTON COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC
HAMPTON COMPANY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الحرية 1 
رقم 186 - 28880 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(6(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMPTON COMPANY
رميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

انواع البناء.
عنوان املقر االرتماعي):)الحرية)1 
رقم)186)-)28880)املحمدية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مقران) رشيد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مقران  رشيد  السيد 
23666)هامبتون) 10)ويست منيستر)

الواليات املتحدة االمريكية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا مقران عنوانه)ا))
 28880  125 رقم) النهضة  حي 

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)19)نونبر)

2019)تحت رقم)1838.

89I

SOYACOM

املنصوري هاو4
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

SOYACOM
 N°76 AVENUE(HASSAN(II ،

30000، FES(MAROC
املنصوري هاو4 شركة ذات 



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3764

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 61 
شارع القرويين نررس - 30000 

فا4 املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9323

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)19)درنبر)2019)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
املنصوري هاو4 و الكائن بالعنوان)
رقم)197)شارع الجيش امللكي املدينة)
الجديدة))-)50000)مكنا4 املغرب و)
املسير من طرف السيد)ة))املنصوري)

احمد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)2)6.

90I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

COUTURE AL HAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH
 RUE 320, N244, Casablanca ،
20780، CASABLANCA(MAROC
COUTURE AL HAY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 5) شارغ 
عبد القادر مفتكر الطابق الثاني 
الرقم ) الدارالبيضاء . - 20300 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

728685
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. COUTURE AL HAY

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخياطة و حياكة النسيج و املالبس)..

5))شارغ) عنوان املقر االرتماعي):)

الثاني) الطابق  مفتكر  القادر  عبد 

 20300 (- (. الدارالبيضاء) (( الرقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيز رعفر)):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

 500 ( (: الوريري) مونية  السيد 

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز رعفر))عنوانه)ا))دوار)

الدارالبيضاء)) (06 الرقم) هر4  اوالد 

20300)الدارالبيضاء)املغرب.

السيدة مونية الوريري عنوانه)ا))

 5 الطابق) كلميمة  زنقة  (6(5 رقم)

الدارالبيضاء) (20(00 ( بورغون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الوريري  مونية  السيد 

 5 الطابق) كلميمة  زنقة  (6(5 رقم)

الدارالبيضاء) (20(00 ( بورغون)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

.RE356(يناير)2020)تحت رقم
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CAUDEC CONSEIL

AFRICAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC
AFRICAST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 75 شارع 

11 يناير شقة 169 الطابق 1 - 
20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(55593

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRICAST
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق رميع منتجات األملنيوم.
 75 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع)11)يناير شقة)169)الطابق)1)-)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد حميد ابوالهول)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حميد ابوالهول عنوانه)ا))
59)طريق أزمور الطابق األول حقول)
طويلة)20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد ابوالهول عنوانه)ا))
59)طريق أزمور الطابق األول حقول)

طويلة)20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)3859.

92I

CAUDEC CONSEIL

AEROMETROLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL

 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali

(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA(MAROC

AEROMETROLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق 1 شقة 169 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55595

 25 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 درنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AEROMETROLOGIE

علم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القيا4.

 75 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع)11)يناير الطابق)1)شقة)169)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

مستحسن) الرؤوف  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (3.33(   :

للحصة).
 AZ CAPITAL :  3.333 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 LEAN WINGS :  3.333(الشركة

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
مستحسن) الرؤوف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))اقامة سهيل مبنى)26)الدور)
الدار) (20220 أولفا) وئام  (9 شقة) ((

البيضاء)املغرب.
  LEAN WINGS الشركة)
عنوانه)ا))7)شارع نصيح الدين شقة)
البيضاء) الدار  (20330 معاريف) (A(

املغرب.
عنوانه)ا))) (az( capital الشركة)
تكنوبول في مطار محمد الخامس في)
نواصر)27000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الزمراني  علي  السيد 
الدار) (20(20 بولو) لوار  ال  شارع  (7

البيضاء)املغرب
مستحسن) الرؤوف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))اقامة سهيل مبنى)26)الدور)
الدار) (20220 أولفا) وئام  (9 شقة) ((

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)3860.
93I

RACHIDA

REDALI TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RACHIDA
 BOITE(POSTAL 20029 POSTE

 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

REDALI TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 D2 01وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم
3351 عمارة االزدهار الحي املحمدي 

أكادير - 80000 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2((9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REDALI TOURS
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة داخل املغرب وخارج املغرب.

الرحالت) وتسويق  •تنظيم 
السياحية) والرحالت  واألنشطة 

لألفراد أو املجموعات.
النارية،&) الدرارات  •استئجار 

(،Buggys((Quades
•استئجار الدرارات تزلج املائي.)

•ركوب الخيل واإلبل.
األنشطة) ورميع  •مطاعم 

السياحية
والشراء) العامة  •التجارة 
واالستيراد والتصدير والبيع بالجملة)
لجميع) التجزئة  أو  الجملة  وشبه 
املتعلقة) واملقاالت  واملواد  السلع 
بنشاط الشركة أو التي قد تكمل أو)

تطور نشاط الشركة
العمليات) رميع  العموم  •وعلى 
والغير) العقارية  املالية،) التجارية 
العقارية التي لها عالقة مباشرة أو غير)
املباشرة بأهداف املشار إليها والتي من)
شأنها تطوير وتوسيع نشاط الشركة..

رقم01  (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحي) االزدهار  عمارة  (D2 3351
أكادير) (80000 (- أكادير) املحمدي 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: ( السيد رضا راجح)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد أبعقيل علي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( راجح) رضا  السيد 

حي تالبررت)) ((3 شارع الدراركة رقم)

80000)اكادير املغرب).

عنوانه)ا)) علي  أبعقيل  السيد 

فندق انزي))80000)اكادير املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( راجح) رضا  السيد 

حي تالبررت)) ((3 شارع الدراركة رقم)

80000)اكادير املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)89570.

9(I

Imarche(business

IMARCHE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Imarche(business

 Casablanca  26 av   mers(sultan

، 20000، Casa(Maroc

IMARCHE BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 

 AVENUE(MERS(SULTAN -

20000 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55231

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMARCHE BUSINESS

 IMPORT(:(غرض الشركة بإيجاز

 ET COMMERCIALISATION DES

 ARTICLES DE QUINCAILLERIE,

 DROGUERIE, SANITAIRE,

 ELECTRICITE, ET OUTILS

.PROFESSIONNELS

 26 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 AVENUE(MERS(SULTAN(-(20000

.CASABLANCA MAROC

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 YOUSSEF IMSEG :  100(السيد

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 YOUSSEF IMSEG السيد)

 RUE VENDOME  2 عنوانه)ا))

 13007( 13007( MARSEILLE

.FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 YOUSSEF IMSEG السيد)

 RUE VENDOME  2 عنوانه)ا))

 13007( 13007( MARSEILLE

FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)3)35.

95I
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CAUDEC CONSEIL

CESARION IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL

 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali

(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA(MAROC

CESARION IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق 1 شقة 169 - 

20000  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56(81

 01 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 درنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CESARION IMMO

غرض الشركة بإيجاز):)

الترويج العقاري.

 75 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع)11)يناير الطابق)1)شقة)169)-)

20000))الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الزمراني) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الزمراني عنوانه)ا))) السيدة مريم 

الدار) ( (20(20 شارع ال لوار بولو) (7

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزمراني عنوانه)ا))) السيدة مريم 

الدار) ( (20(20 شارع ال لوار بولو) (7

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)5019.

96I

STE BATIFRA SARL

STE BATIFRA SARL باتيفرا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BATIFRA SARL

مجموعة التقدم GH2-17 الطابق 

الثاني سيدي البرنو�سي، 20100، 

الدار البيضاء املغرب

STE BATIFRA SARL باتيفرا شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي مجموعة 

التقدم GH2-17 الطابق الثاني 

سيدي البرنو�سي 20100 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56065

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

BATIFRA SARL)باتيفرا.

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 PROMOTION ( العقاري) الترويج 

.IMMOBILIÈRE

عنوان املقر االرتماعي):)مجموعة)

الثاني) الطابق  (GH2-17 التقدم)

الدار) (20100 البرنو�سي) سيدي 

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الصمد بن درى):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد مصطفى بن درى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
درى) بن  الصمد  عبد  السيد 

عنوانه)ا))تجزئة بالد حدو الرقم)106 

البيضاء) الدار  (20300 مليل) تيط 

املغرب.

السيد مصطفى بن درى عنوانه)ا))

تجزئة بالد حدو الرقم)106)تيط مليل)

20300)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
درى) بن  الصمد  عبد  السيد 

عنوانه)ا))تجزئة بالد حدو الرقم)106 

البيضاء) الدار  (20300 مليل) تيط 

املغرب

السيد مصطفى بن درى عنوانه)ا))

تجزئة بالد حدو الرقم)106)تيط مليل)

20300)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)321).

97I

FIDU ALIMTYAZ

 STE MOHAM TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 عمارة 17 شارع محمد 

الزرقطوني الطابق األول، م.ج فا4 

FES MAROC ،30000 ،

  STE MOHAM TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي متجر 2 
رقم 12 تجزئة  القرويين طريق عين 

شقف فا4 - 30000 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

619(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MOHAM TRAVAUX SARL

:)مقاول في)) غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة.

 2 متجر) (: عنوان املقر االرتماعي)
القرويين طريق عين) ( تجزئة) (12 رقم)

شقف فا4)-)30000)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 160 ( (: السيد بلغري�سي مصطفى)

حصة بقيمة)16.000)درهم للحصة).

السيدة قزيبر كلثوم):))160)حصة)

بقيمة)16.000)درهم للحصة).

 160 ( (: محمد) بلغري�سي  السيد 

حصة بقيمة)16.000)درهم للحصة).

 160 ( (: حسن) بلغري�سي  السيد 

حصة بقيمة)16.000)درهم للحصة).

 160 ( (: عثمان) بلغري�سي  السيد 

حصة بقيمة)16.000)درهم للحصة).

 100 ( (: مريم) بلغري�سي  السيدة 

حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة).

 100 ( (: أمينة) بلغري�سي  السيدة 

حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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مصطفى) بلغري�سي  السيد 
القرويين) ( تجزئة) (12 رقم) عنوانه)ا))
طريق عين شقف فا4)30000)فا4)

املغرب.
عنوانه)ا)) كلثوم  قزيبر  السيدة 
القرويين طريق عين) ( تجزئة) (12 رقم)

شقف فا4)30000)فا4 املغرب.
السيد بلغري�سي محمد عنوانه)ا))
القرويين طريق عين) ( تجزئة) (12 رقم)

شقف فا4)30000)فا4 املغرب.
السيد بلغري�سي حسن عنوانه)ا))
القرويين طريق عين) ( تجزئة) (12 رقم)

شقف فا4)30000)فا4 املغرب.
السيد بلغري�سي عثمان عنوانه)ا))
القرويين طريق عين) ( تجزئة) (12 رقم)

شقف فا4)30000)فا4 املغرب.
السيدة بلغري�سي مريم عنوانه)ا))
القرويين طريق عين) ( تجزئة) (12 رقم)

شقف فا4)30000)فا4 املغرب.
السيدة بلغري�سي أمينة عنوانه)ا))
القرويين طريق عين) ( تجزئة) (12 رقم)

شقف فا4)30000)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) بلغري�سي  السيد 
القرويين) ( تجزئة) (12 رقم) عنوانه)ا))
طريق عين شقف فا4)30000)فا4)

املغرب
الواحد) عبد  بلغري�سي  السيد 
القرويين) ( تجزئة) (12 رقم) عنوانه)ا))
طريق عين شقف فا4)30000)فا4)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)592.
98I

CABINET EXPERTS AND ADVISORY GROUP

AB PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 CABINET EXPERTS AND

ADVISORY GROUP
 Av(Hassan 2 Imm(Ifrane 2 Appt
N°56 ، 80020، AGADIR(Maroc

AB PHONE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 5 
قسم A   الطابق  3 عمارة ياسمين 
الحي الصناعي  اكادير  - 80000 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHONE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي).
 5 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عمارة ياسمين) (3 ( الطابق) ( ( (A قسم)
 80000 (- ( اكادير) ( الصناعي) الحي 

اكادير املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 STE MB COMPAGNIE(الشركة
50  :)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 STE DF الشركة)
حصة) (INVESTISSEMENT :  50

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 STE MB COMPAGNIE(الشركة
   Rue René Cassin عنوانه)ا))
 86240( Fontaine-le-Comte

.France
 STE DF الشركة)
عنوانه)ا)) (INVESTISSEMENTS
 allée( de( Beauchamp( ( ( 86800

. Saint Julien L’Ars  France
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Jordan ANDRADE ( السيد)
 Saint عنوانه)ا)) (DE FREITAS
 Julien l’Ars (Vienne( 5 allée
 de( Beauchamp( 86800( Vienne

.France

 MAXIME BARET السيد)

 Fontaine( -le-comte عنوانه)ا))

 (Vienne( 9 rue René Cassin

86800 Vienne France

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)89581.

99I

SERVCORP

RAFAY TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SERVCORP

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL 2EME(ETAGE(BUREAU

 N° 202 ، 20042، casablanca

maroc

RAFAY TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة عبد 

املؤمن مركز زاوية عبد املؤمن وشارع 

أنوال الطابق الثاني مكت  رقم - 

202 - 2)200 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55011

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RAFAY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRADE

تارر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لوازم مكتبية في البيع أو التسويق و)

االستيراد والتصدير.

إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
املؤمن) زاوية عبد  املؤمن مركز  عبد 
مكت ) الثاني  الطابق  أنوال  وشارع 
الدار البيضاء)) (200(2 (- (202 (- رقم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
990)حصة) ( (: السيد أيوب رفيعي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 10 ( (: اليماني) حسناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
990)بقيمة) (: )السيد أيوب رفيعي)

100)درهم.
 10 (: اليماني) حسناء) السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أيوب رفيعي عنوانه)ا))درب)
 20230 ( ح ح) (7 رقم) (5 شادية زنقة)

الدار البيضاء))املغرب.
السيدة حسناء)اليماني عنوانه)ا))
3)ش) 2)ط) زنقة كيين اقامة منال) ((
الدار) (20360 املستشفيات) حي  (5

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيوب رفيعي عنوانه)ا))درب)
 20230 ( ح ح) (7 رقم) (5 شادية زنقة)

الدار البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
100I

FIDU ALIMTYAZ

STE DIFFUSION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 عمارة 17 شارع محمد 

الزرقطوني الطابق األول، م.ج فا4 
FES MAROC ،30000 ،

STE DIFFUSION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار اوالد 
امعلة رماعة و قيادة عين الشقف 

السجع فا4  - 30050 فا4  
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40279
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2018 درنبر) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"900.000)درهم")أي من)"100.000 
عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)160/020.
101I

SERVCORP

FARAH AND AICHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SERVCORP
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE
 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL 2EME(ETAGE(BUREAU
 N° 202 ، 20042، casablanca

maroc
FARAH AND AICHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة عبد 
املؤمن مركز زاوية عبد املؤمن وشارع 

أنوال الطابق الثاني مكت  رقم - 
202 - 2)200 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(553(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FARAH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AND AICHA
غرض الشركة بإيجاز):)املقاول أو)
عقد وكالة إعالنات من موظف واحد)

على األقل
إقامة) (: االرتماعي) املقر  .عنوان 
املؤمن) زاوية عبد  املؤمن مركز  عبد 
مكت ) الثاني  الطابق  أنوال  وشارع 
الدار البيضاء)) (200(2 (- (202 (- رقم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيدة عائشة ابو حاج)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيدة فرح دودو)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: السيدة عائشة ابو حاج) (

بقيمة)100)درهم.
بقيمة) (500 (: السيدة فرح دودو)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة عائشة ابو حاج عنوانه)ا))
تجزئة ديار الجديدة زنقة)15)رقم)65 
البيضاء)) الدار  (20470 ( الشق) عين 

املغرب.
السيدة فرح دودو عنوانه)ا))رقم)) 
العمارة رقم))))شارع تادلة الطائرات)

10170)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عائشة ابو حاج عنوانه)ا))
تجزئة ديار الجديدة زنقة)15)رقم)65 
البيضاء)) الدار  (20470 ( الشق) عين 

املغرب
السيدة فرح دودو عنوانه)ا))رقم)) 
العمارة رقم))))شارع تادلة الطائرات))

10170)الرباط))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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sacompta(sarl(au

 SOCIETE FALLAH
MELOUIYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sacompta(sarl(au
))2 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
  SOCIETE FALLAH MELOUIYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مالح 
غربيية  تيساف  33300 اوطاط 

الحاج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1661
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE FALLAH MELOUIYA
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفالحية) املختلفة+اآلالت  واالشغال 

+مثحادت).
مالح) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
اوطاط) (33300 ( تيساف) ( غربيية)

الحاج املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حميد اشنافي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( اشنافي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( اشنافي) حميد  السيد 
الحاج)) اوطاط  العرران  تاسة  دوار 

33300)اوطاط الحاج املغرب.
عنوانه)ا)) ( اشنافي) السيد محمد 

الحاج)) اوطاط  العرران  تاسة  دوار 
33300)اوطاط الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( اشنافي) حميد  السيد 
الحاج)) اوطاط  العرران  تاسة  دوار 

33300)اوطاط الحاج املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2020)تحت رقم)29/2020.
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sacompta(sarl(au

SOCIETE SEHTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta(sarl(au
))2 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
SOCIETE SEHTA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن   حي البام 33250 ميسور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE SEHTA
قنوات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املجاري+اإلنعاش) مياه  االتصال 
العقاري)+البناء)واالشغال املختلفة).

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ميسور) (33250 البام) حي  ( ( الحسن)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: ( السيد علي الخباز)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: زكري) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( الخباز) علي  السيد 

شارع االخوين حي القد4)) (226 رقم)

33250)ميسور املغرب.

السيد اسماعيل زكري عنوانه)ا))

بوطي ))) سيدي  بوزازية  اوالد  دوار 

33250)ميسور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( الخباز) علي  السيد 

شارع االخوين حي القد4) (226 رقم)

33250)ميسور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2020)تحت رقم)28/2020.

10(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

NEO EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609 ، 0000)، مراكش املغرب

NEO EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرباط 

سانتر6 زنقة ضاية عوا الطابق 

الرابع شقة رقم 16 اكدال    - 

10170 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

143077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EXPRESS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
والقابضة) واإلدارة  االستشارات 

واستثمارات األسهم.
الرباط) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
سانتر6)زنقة ضاية عوا الطابق الرابع)
 10170 (- ( ( ( اكدال) (16 رقم) شقة 

الرباط املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( بلواد) ( كريم) السيد 
عمارة رقم)5)شقة رقم)6)شارع هارون)
الرباط) (10170 ( أكدال) الرشيد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( بلواد) ( كريم) السيد 
عمارة رقم)5)شقة رقم)6)شارع هارون)
الرباط) (10170 ( أكدال) الرشيد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)87967.
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SERVCORP

CHAMCHAM SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVCORP
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL 2EME(ETAGE(BUREAU

 N° 202 ، 20042، casablanca

maroc

CHAMCHAM SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة عبد 

املؤمن مركز زاوية عبد املؤمن وشارع 

أنوال الطابق الثاني مكت  رقم - 

202 - 2)200 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAMCHAM SHOP

أو) تارر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسيط يحمل االستيراد والتصدير.

إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املؤمن) زاوية عبد  املؤمن مركز  عبد 

مكت ) الثاني  الطابق  أنوال  وشارع 
الدار البيضاء)) (200(2 (- (202 (- رقم)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد شمشام مهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: مهدي) شمشام  السيد  (

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شمشام مهدي عنوانه)ا))
 3 طابق) الزعتر  تل  زنقة  (17 رقم)
البيضاء)) الدار  (20330 املعاريف))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شمشام مهدي عنوانه)ا))
 3 طابق) الزعتر  تل  زنقة  (17 رقم)
البيضاء)) الدار  (20330 املعاريف))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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مكت  بوالعلف و مكاوي

SLS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت  بوالعلف و مكاوي
 Forum(Bab(Abdelaziz(Forum

 Bab(Abdelaziz، 20020،
Casablanca املغرب

SLS SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Lot les وعنوان مقرها اإلرتماعي
 orchidées 3 étage 1 imm(A(appt
 MOHAMMEDIA, MAROC  - (-3

28830 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25079
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 أكتوبر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SLS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES
-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلتصال)Centre(d'appel-)تحضير و)

تسويق مواد غذائية تكميلية-.
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 Lot les (: عنوان املقر االرتماعي)

 orchidées(3(étage(1(imm(A(appt

 3-4(MOHAMMEDIA,(MAROC((-

28830)املحمدية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 Sabrina( Anne( Lafond السيدة)

 Lot( les( orchidées( 3 عنوانه)ا))

 étage(1( imm(A(appt(3-4(28830

املحمدية املغرب.

 Yanis Daniel Lafond السيد)

 Lot( les( orchidées( 3 عنوانه)ا))

 étage(1( imm(A(appt(3-4(28830

املحمدية املغرب.

عنوانه)ا)) (Camil Lafond السيد)

 Lot( les( orchidées( 3( étage( 1

imm(A(appt(3-4(28830)املحمدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ميارة  نادية  السيدة 

تجزئة) شقة أ3) (3 طابق) (1 عمارة ب)

باشكو))20076)الدار البيضاء)املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.
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 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

ST ENGINS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 centre(de(developpment

profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc

 ST ENGINS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االرتماعي تجزئة 

الدور النواطية رقم 100 املر�سى  - 

70000 العيون .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)06)فبراير)2020)تم تحويل)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

"شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد")

املحدودة".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)383/20.
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MITAK CONSEIL

ڭولد كورنر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

ڭولد كورنر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 23 

الطابق ) 8) شارع حسن الصغير 

وزنقة  ستراسبورج - 27182 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(301(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة)))املهدي)))بنيس)

500)حصة ارتماعية من أصل)500 

محمد)) ( )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بنيس بتاريخ)20)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730754.
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CABINET EXPERTS AND ADVISORY GROUP

SMOOTH LIQUIDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EXPERTS AND

ADVISORY GROUP

 Av(Hassan 2 Imm(Ifrane 2 Appt

N°56 ، 80020، AGADIR(Maroc

SMOOTH LIQUIDS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 115  شارع 

ابن نفيس املعاريف الدار البيضاء  - 

20000  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

455867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMOOTH LIQUIDS

التعبئة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتغليف

اإلستيراد و التصدير.

  115 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الدار) املعاريف  نفيس  ابن  شارع 

البيضاء) الدار  ( (20000 (- ( البيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الفلو�سي) عماد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الفلو�سي  عماد  السيد 
الدار) ( (20000 البيضاء) الدار  أنفا 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الفلو�سي  عماد  السيد 
الدار) ( (20000 البيضاء) الدار  أنفا 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.
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MITAK CONSEIL

ڭولد كورنر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ڭولد كورنر شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  رقم 23 
الطابق ) 8) شارع حسن الصغير 

وزنقة  ستراسبورج - 20120 
الدارالبيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(301(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)يناير)2020)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
 (1 ( بالعنوان) الكائن  و  كورنر  ڭولد 
األر�سي) الطابق  ستراسبورج  زنقة 
الدارالبيضاء) (20120 (- (1 شقة)
املغرب و املسير من طرف السيد)ة)))

بنيس محمد.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730754.
111I

CTA HAJAR

B-CRYOJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B-CRYOJET
5)1 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
B-CRYOJET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103735
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.B-CRYOJET
غرض الشركة بإيجاز):)صنع وبيع)
الصناعي) والتنظيف  الجاف  الثلج 

املبرد.
29)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
 26 رقم) (3 عمر ابن العاص الطابق)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (0 ( (: ايمان) االدري�سي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 LIPPIS PASCAL JEAN السيد)
 100 حصة بقيمة) (MARLE :  320

درهم للحصة).

السيدة مروة صابر):))320)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة فاطمة الزهراء)الدمناتي)):))
320)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة االدري�سي ايمان عنوانه)ا))
تمارة) (1(1 رقم) العربي  املغرب  حي 

12000)تمارة املغرب.
 LIPPIS PASCAL JEAN السيد)
 57250 فرنسا) عنوانه)ا)) (MARLE

فرنسا فرنسا.
السيدة صابر مروة عنوانه)ا))حي)
البرنو�سي) (17 رقم) (( زنقة) السعادة 

البيضاء)20610)البيضاء)املغرب.
الدمناتي)) السيدة فاطمة الزهراء)
وزان) ملجاعرة  دريج  عين  عنوانه)ا))

16200)وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صابر مروة عنوانه)ا))حي)
البرنو�سي) (17 رقم) (( زنقة) السعادة 

البيضاء)20610)البيضاء)املغرب
الدمناتي)) السيدة فاطمة الزهراء)
وزان) ملجاعرة  دريج  عين  عنوانه)ا))

16200)وزان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (0( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230170.
112I

MITAK CONSEIL

ڭولد كورنر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ڭولد كورنر  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  رقم 23 
الطابق ) 8) شارع حسن الصغير 

وزنقة ستراسبورج  - 20120 
الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(301(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 يناير) (20 املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد)ة)))بنيس))

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730754.

113I

MITAK CONSEIL

ڭولد كورنر

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

ڭولد كورنر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االرتماعي رقم 23 

الطابق ) 8) شارع حسن الصغير 

وزنقة  ستراسبورج - 20120 

الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(301(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2020 يناير) (20 املؤرخ في)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات املسؤولية املحدودة")إلى)"شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730754.

11(I

CRB CONSEIL

 SOCIETE "
 INTERNATIONALE DE

 COURTAGE D’ASSURANCE
 ET DE REASSURANCE  "

SICAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم )21 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE INTERNATIONALE "
 DE COURTAGE D’ASSURANCE
 ET(DE(REASSURANCE  " SICAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  أ 

7،إقامة هنرييت شارلوت 20،الطابق 
)،شارع ألبرت األول  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(20855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 فبراير) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (2.200.000"
 2.300.000" إلى) درهم") (100.000"
مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم")
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730520.
115I

كافجيد

AL YACOUT BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
AL YACOUT BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 10 زنقة 
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الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

0)200 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426371

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املا�سي هشام) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة))محمد)

البراق بتاريخ)07)فبراير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730545.

116I

UNIVERS JOUHARI

دواجن حي عادل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS JOUHARI

80 شارع موالي سليمان الطابق 2 

الرقم 1 عين السبع ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب

دوارن حي عادل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

السالم 2 عمارة 612 الرقم 3 

بورنازيل حي موالي رشيد - 20670 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

330995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2015 ماي) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دوارن)

حي عادل.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع رميع)
الذبح) الدوارن وخدمات  منتورات 

والتقطيع.
إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 3 الرقم) (612 عمارة) (2 السالم)
 20670 (- بورنازيل حي موالي رشيد)

الدار البيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 80.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لحلو سعيد):))000.))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (.000 ( (: فؤاد) لحفاية  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعيد  لحلو  السيد 
الدار البيضاء))20670)الدار البيضاء))

املغرب.
عنوانه)ا)) فؤاد  لحفاية  السيد 
الدار البيضاء))20670)الدار البيضاء))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعيد  لحلو  السيد 
الدار البيضاء))20670)الدار البيضاء))

املغرب
عنوانه)ا)) فؤاد  لحفاية  السيد 
الدار البيضاء))20670)الدار البيضاء))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2015)تحت رقم)-.
117I

FIDUCIARE YASSINE

(SOCIETE BIOPUR(SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE YASSINE
 DR BOUHMOUCHE

 TASSELTANTE(SAADA(BP 4060
 AMERCHICHE(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
SOCIETE BIOPUR(SARL) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي )20 
 RUE ELBRIHI AMERCHICH

 MARRALECH - 40001
.MARRAKECH MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46097
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 15)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( ((SOCIETE BIOPUR(SARL
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
 RUE ELBRIHI 20((مقرها اإلرتماعي
 AMERCHICH( MARRALECH( -
 (0001 MARRAKECH MAROC

نتيجة ل):)تصفية حبية.
ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 20(RUE EL BRIHI AMERCHICH
 MARRAKECH( -( 40001

 .MARRAKECH MAROC
و عين:

  MAROUANE السيد)ة))
 20( عنوانه)ا)) و  (BENBELAID
 RUE EL BRIHI AMERCHCH
 MARRAKECH (0001
كمصفي) (MARRAKECH MAROC

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112195.
118I

FIGENOUV

TAMLIK AL AKARIYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكنا4 املغرب

TAMLIK AL AKARIYA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 11 مرران 
1 هولدينغ ايت والل  الطابق االر�سي 

- 50000 مكنا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAMLIK AL AKARIYA
 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االنعاش العقاري)))-2)اشغال مختلفة)

واشغال البناء.
 11 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مرران)1)هولدينغ ايت والل))الطابق)

االر�سي)-)50000)مكنا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد شه  عبد االله)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شه  عبد االله عنوانه)ا))
والل)) ايت  الوسط  نجمة  (1 فيال)

50000)مكنا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شه  عبد االله عنوانه)ا))

والل)) ايت  الوسط  نجمة  (1 فيال)

50000)مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (07 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)582.

119I



3769 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

FINCOSA MARRAKECH

MENUISERIE JLOULATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 0000)، مراكش 

املغرب

MENUISERIE JLOULATE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 8 

تجزئة السالم صور الجديد 2 امزميز  

- 0000) مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38977

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2019)تقرر حل) 31)درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 MENUISERIE الوحيد) الشريك 

 50.000 مبلغ رأسمالها) ( (JLOULATE

درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم)8 

تجزئة السالم صور الجديد)2)امزميز))

(: مراكش املغرب نتيجة ل) ((0000 (-

انعدام النشاط.

 8 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 

تجزئة السالم صور الجديد)2)امزميز))

-)0000))مراكش املغرب.)

و عين:

و) ارلوالت  ( محمد) السيد)ة))

عنوانه)ا))درب السالم امزميز)0000) 

مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (06 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112035.

120I

FINCOSA MARRAKECH

 CYCLE TAKADDOUME
PLUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 0000)، مراكش 
املغرب

 CYCLE TAKADDOUME PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 
السفلي دار التون�سي دائرة النخيل 
رقم 29 - 0000) مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48793
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2019 درنبر) (31 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 CYCLE الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (TAKADDOUME PLUS
وعنوان) درهم  (790.000 رأسمالها)
السفلي) الطابق  اإلرتماعي  مقرها 
 29 رقم) النخيل  دائرة  التون�سي  دار 
(: مراكش املغرب نتيجة ل) ((0000 (-

انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب الطابق)
النخيل) دائرة  التون�سي  دار  السفلي 

رقم)29)-)0000))مراكش املغرب.)
و عين:

و) صديق  ( ( نعيمة) السيد)ة))
رقم)37   (2 عنوانه)ا))ح م ج الوحدة)
)ة)) 0000))مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (06 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112029.
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FINCOSA MARRAKECH

 GLOBAL LUBRIFIANT
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 0000)، مراكش 
املغرب

 GLOBAL LUBRIFIANT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي كلم 16 

طريق مكنا4 واد الحجر  - 0000) 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32963
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2019 درنبر) (31 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 GLOBAL الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (LUBRIFIANT MAROC
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
طريق) (16 كلم) اإلرتماعي  مقرها 
مكنا4 واد الحجر))-)0000))مراكش)

املغرب نتيجة ل):)انعدام النشاط.
 16 و حدد مقر التصفية ب كلم)
 (0000 (- ( طريق مكنا4 واد الحجر)

مراكش املغرب.)
و عين:

))عسلوج) السيد)ة))عبد اللطيف)
تجزئة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا)) و 
مراكش) ((0000   3( رقم) تالورت 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (06 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112027.
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FINCOSA MARRAKECH

REAL ESTATE ACLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 0000)، مراكش 
املغرب

REAL ESTATE ACLIM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة فن 
البيت العتيق الطابق السفلي عمارة 
رقم 18 عين مزوار - 0000) مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019)تقرر حل) 28)درنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 REAL ESTATE الوحيد) الشريك 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (ACLIM
اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق) العتيق  البيت  فن  تجزئة 
مزوار) عين  (18 رقم) عمارة  السفلي 
(: مراكش املغرب نتيجة ل) ((0000 (-

انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة فن)
البيت العتيق الطابق السفلي عمارة)
رقم)18)عين مزوار)-)0000))مراكش)

املغرب.)
و عين:

و) وتال  ( الحسين) السيد)ة))
الزرقطوني) تجزئة  عنوانه)ا))
 (0000 املحاميد مراكش) رقم1090)

مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (30 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)111826.
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YONDI SERVICES SARL

يوندي سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YONDI SERVICES SARL
رقم 1301 املحاميد 5 املحاميد 

مراكش املغرب ، 0000)، مراكش 
املغرب

يوندي سيرفيس  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 
1301 املحاميد 5 املحاميد - 0000) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102625
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
يوندي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سيرفيس).
:)-1)زراعة) غرض الشركة بإيجاز)

وصيانة الحدائق.
ورميع) النباتات  تارر  (2-
الحديقة.))))))))))))))))))))))))))))))))) مستلزمات 
و) املتعددة  األشغال  في  -3مقـاول 
البناء) أعمال  بالـبناء،) املتعلـقة 

املتنوعة.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
1301)املحاميد)5)املحاميد)-)0000) 

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كرومي  يونس  السيد 
دوار امزيلن اغمات ايت اورير مراكش)

0000))مراكش املغرب.

الزنكدي)) الصمد  عبد  السيد 
اغمات) ( بغداد) �سي  دوار  عنوانه)ا))
مراكش) ((0000 ( ايت اورير مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كرومي  يونس  السيد 
دوار امزيلن اغمات ايت اورير مراكش)

0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112198.
12(I

ISOSMILE SERVICES SNC

ISOSMILE SERVICES SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

ISOSMILE SERVICES SNC
رقم 386 النخيل ) أحداف أزرو ، 0، 

أزرو املغرب
ISOSMILE SERVICES SNC شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 386 

النخيل ) أحداف - . أزرو املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISOSMILE SERVICES SNC
االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمعي البصري)،االشهار،وسيط.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)386 

النخيل)))أحداف)-).)أزرو املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الحسني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد اسماعيل شاظمي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الحسني عنوانه)ا))
أزرو) (. ( الصباب) زنقة سيدي راشد 

املغرب.
شاظمي) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا))رقم)386)النخيل)))أحداف)

.)أزرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحسني عنوانه)ا))
أزرو) (. ( الصباب) زنقة سيدي راشد 

املغرب
شاظمي) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا))رقم)386)النخيل)))أحداف)

.)أزرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2020)تحت رقم)0).
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FIDUCIAIRE MOURAD EL YADINI

ANADEM TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
ANADEM TRAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 
طارق بن زياد و عبد هللا الشفشاوني 
, عمارة اسماعلية ,الطابق 1,رقم 1 - 

300)1 سوق االربعاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26505
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANADEM TRAV SARL

االعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة والبناء

التصدير و االستيراد

التجارة.
عنوان املقر االرتماعي):)زاوية شارع)

طارق بن زياد و عبد هللا الشفشاوني)
,)عمارة اسماعلية),الطابق)1,رقم)1)-)

300)1)سوق االربعاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ايت حميدو عبد هللا)):))750 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: طه) محمد  ايت حميدو  السيد 

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 150 ( (: السيدة ايت حميدو منى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هللا)) عبد  حميدو  ايت  السيد 
عنوانه)ا))شارع محمد الخامس),رقم)

1 300)1)سوق االربعاء)املغرب.

طه) محمد  حميدو  ايت  السيد 
عنوانه)ا))شارع محمد الخامس),رقم)

1 300)1)سوق االربعاء)املغرب.

السيدة ايت حميدو منى عنوانه)ا))
ربل) زنقة  (2( رقم) عمارة  (9 شقة)

توبقال اكدال)10000)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

هللا)) عبد  حميدو  ايت  السيد 
عنوانه)ا))شارع محمد الخامس),رقم)

1 300)1)سوق االربعاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

بتاريخ)12)فبراير)2020)تحت رقم)83.
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ECOLE PRIVEE LE JARDIN FLEURISSANT

 ECOLE PRIVEE LE JARDIN
FLEURISSANT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ECOLE PRIVEE LE JARDIN
FLEURISSANT

البيت العتيق بلوك )A عمارة 22 ، 
90000، طنجة املغرب

 ECOLE PRIVEE LE JARDIN
FLEURISSANT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي البيت 
العتيق بلوك )A عمارة 22  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10(005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ECOLE PRIVEE LE JARDIN

.FLEURISSANT SARL AU
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االولي).
البيت) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
العتيق بلوك))A)عمارة)22))-)90000 

طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: االيوبي) رميلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة رميلة االيوبي عنوانه)ا))
شارع موالي رشيد اقامة عايدة فيالج)

1)رقم)17 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رميلة االيوبي عنوانه)ا))
شارع موالي رشيد اقامة عايدة فيالج)

1)رقم)17 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)9))230.
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SIMPLCOMPT CONSULTING

ALMUTAIRI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع عالل الفا�سي عمارة 12 شقة 
رقم 2 حي سين مراكش ، 40007، 

مراكش املغرب
 ALMUTAIRI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الوازيس 2 
عمارة رقم ))3 الشقة 11 الطابق 
الرابع مراكش - 0000) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALMUTAIRI IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري

مقاول البناء)او االشغال املختلفة.

الوازيس) (: عنوان املقر االرتماعي)

2)عمارة رقم)))3)الشقة)11)الطابق)

مراكش) ((0000 (- مراكش) الرابع 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

مصلح) يوسف  املطيري  السيد 

صويان دبو4):))1.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مصلح) يوسف  املطيري  السيد 

صويان دبو4 عنوانه)ا))منطقة عبد)
هللا املبارك قطعة)8)شارع))83)رقم)3 

الكويت).)الكويت الكويت.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصلح) يوسف  املطيري  السيد 

صويان دبو4 عنوانه)ا))منطقة عبد)
هللا املبارك قطعة)8)شارع))83)رقم)3 

الكويت).)الكويت الكويت

سلطان) مشاري  العازمي  السيد 

 2 الوازيس) عنوانه)ا)) دابس  غالب 

الطابق) (11 الشقة) (3(( عمارة رقم)

مراكش) ((0000 مراكش) الرابع 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112263.

128I

DEMER CONSULTING

ARABESK TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DEMER CONSULTING

 BD(Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2

20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

ARABESK TRAVEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
ايت بعمران وشارع محمد الخامس 
عمارة  A الطابق 7 رقم 705 الدار 
البيضاء  - 200000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 25) 
.517

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):
غوزي)) هشام  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (3.(00
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
ماهر العطاري بتاريخ)08)يناير)2020.
تفويت السيد))ة)))الطاهر معروفي)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.650
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
ماهر العطاري بتاريخ)08)يناير)2020.
ليزيد) ( عدنان) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.650
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
ماهر العطاري بتاريخ)08)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730474.

129I

درعة ارشادات ش.م.م

ABWAB OUARZAZATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م
15 شارع بئر أنزران صندوق بريد 
10 تصومعت 15 شارع بئر أنزران 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
5000)، ورزازات املغرب

ABWAB OUARZAZATE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 16 شارع 
الحزام - 5000) ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10739
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABWAB OUARZAZATE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.)مقاولة في أشغال البناء..

16)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

الحزام)-)5000))ورزازات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

مسعودي) الرزاق  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000   :

للحصة).

 5.000 ( (: اهالل) طارق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مسعودي) الرزاق  عبد  السيد 

03)مكرر شارع موالي) عنوانه)ا))رقم)

ورزازات) ((5000 املقاومة) هللا  عبد 

املغرب.

عنوانه)ا)) اهالل  طارق  السيد 

دوار لكالعات اوالد عبد هللا الخلفية)

23200)الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مسعودي) الرزاق  عبد  السيد 

03)مكرر شارع موالي) عنوانه)ا))رقم)

ورزازات) ((5000 املقاومة) هللا  عبد 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)11)فبراير)

2020)تحت رقم)93.

130I

ste(mifi

DOMAINE TAFILALET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste(mifi

 rue(antisarbie(vn(meknes ، 1(

50000، meknes(maroc

domaine(tafilalet شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي سفلي 

ضيعة علوي رقم 1 تعاونية املنزه 

الدخيسة مكنا4 - 50000 مكنا4 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(93(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.domaine(tafilalet

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

وإنتاج مستنبتات املشاتل.

سفلي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املنزه) تعاونية  (1 رقم) علوي  ضيعة 

مكنا4) (50000 (- الدخيسة مكنا4)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

املحمدي) العلوي  هدى  السيدة 

درهم) (20.000 حصة بقيمة) (200   :

للحصة).

السيد عبد هللا العلوي املحمدي)

درهم) (80.000 حصة بقيمة) (800   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املحمدي)) العلوي  هدى  السيدة 

مكنا4) (50000 مكنا4) عنوانه)ا))

املغرب.

السيد عبد هللا العلوي املحمدي)

مكنا4) (50000 مكنا4) عنوانه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة املحمدي العلوي)

مكنا4) (50000 مكنا4) عنوانه)ا))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)683.

131I

fiduciaire(belfisc

SNABARO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

fiduciaire(belfisc

136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب

SNABARO "شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: 5)2 

تجزئة العيون - 25060 ابي الجعد 

اململكة املغربية.

"تعيين ممثل قانوني  للشركة"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.247

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2020 يناير) (20 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  ردد  لتعيين مسير)ين))

املمثل)ين))القانوني)ين):)

-)عضومي لكبير

ذات) شركة  (SNABARO (-

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

اإلرتماعي) مقرها  الكائن  الوحيد 

ابي) (25060 تجزئة العيون) (2(5 ب:)

الجعد اململكة املغربية
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)247.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)07/2020.

132I

BUSINESS WAYS

FENNWERK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH(MAROC

FENNWERK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي سوكوما 
1 , رقم 2)16 - 0150) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102697

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FENNWERK
غرض الشركة بإيجاز):)*)املرافقة)
اإلستيراد و) في االستثمار و التسويق,)

التصدير,)الديكور الداخلي.
:)سوكوما) .عنوان املقر االرتماعي)
مراكش) ((0150 (- (16(2 رقم) (, (1

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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 CARRE Nicolas, السيد)
Alexandre :  100)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 CARRE Nicolas, السيد)
 AVENUE عنوانه)ا)) (Alexandre
 WINSTON CHURCHILL 182/8
.B-1180((BRUXELLES(BELGIQUE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 CARRE Nicolas, السيد)
 AVENUE عنوانه)ا)) (Alexandre
 WINSTON CHURCHILL 182/8

B-1180(BRUXELLES(BELGIQUE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112271.

133I

دادي واصل

 LA MEDITERRANE DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير رديد للشركة

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيمة املغرب

 LA MEDITERRANE DE
CONSTRUCTION   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 20 زنقة 

رقم )0 حي مرموشة - 32000 
الحسيمة املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2203
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2020 فبراير) (12 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

الحموتي محجوبة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم))2.
13(I

BCNG

STE:LANA CAPITAL
SARL A.U 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE:LANA 100.000,00 SARL
A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 
البيضاء - 20050 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(56061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE:LANA 100.000,00 SARL

.A.U
:)التسيير و) غرض الشركة بإيجاز)

بيع ٱالت التصنيع.
(: االرتماعي) املقر  عنوان 
 9 الطابق) الزرقطوني  265،شارع 
رقم92)الدار البيضاء)-)20050)الدار)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: أربيعي) عادل  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة).
 1.000 (: أربيعي) عادل  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا))) أربيعي  عادل  السيد 
131)سيدي معروف) تجزئة لينا رقم)
20050)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) أربيعي  عادل  السيد 
131)سيدي معروف) تجزئة لينا رقم)
20050)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730029.

135I

BCNG

 CORSICA HOLDING SARL
A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 CORSICA HOLDING SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 
البيضاء - 20050 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456057

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CORSICA HOLDING SARL A.U
التسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قيمة األمالك.
(: االرتماعي) املقر  عنوان 
 9 الطابق) الزرقطوني  265،شارع 
رقم92)الدار البيضاء)-)20050)الدار)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
((: بارالنتي) إريك  ( السيد)
 100 بقيمة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة).
 1.000 (: بارالنتي) إريك  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بارالنتي  إريك  ( السيد)
 (6 رقم) ضياء) كازا  سكني  مرك  
النواصر الدار البيضاء)20050)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بارالنتي  إريك  ( السيد)
 (6 رقم) ضياء) كازا  سكني  مرك  
النواصر الدار البيضاء)20050)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730027.
136I
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العيون استشارات

 SADA RIMAL
PRODUCTION MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

العيون استشارات
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

31 الحي املحمد العيون ، 70000، 
العيون املغرب

 SADA RIMAL PRODUCTION
MEDIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الوحدة شارع اوباي بن كع  رقم 
817 مكرر  - 70000 العيون املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29509
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2020 يناير) (30 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)"90.000 
إلى) درهم") (10.000" من) أي  درهم")
"100.000)درهم")عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)0)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)291.

137I

العيون استشارات

 SADA RIMAL
PRODUCTION MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

العيون استشارات
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 31 
الحي املحمدي العيون ، 70000، 

العيون املغرب
 SADA RIMAL PRODUCTION
MEDIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي حي 

الوحدة شارع اوباي بن كع  رقم 
817 مكرر - 70000 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)30)يناير)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

البصري) السمعي  اإلنتاج 

والخدمات اإلعالمية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

)0)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)291.

138I

LEADER FINANCE

ANLAROLO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ANLAROLO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 بلوك 

ف ممرالغندوري زنقة يوغوسالفي 

مراكش - 0000) مراكش املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68(01

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)10)فبراير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

زنقة) ممرالغندوري  ف  بلوك  (61"

يوغوسالفي مراكش)-)0000))مراكش)

"3))درب حجرة أو اوافا) إلى) املغرب")

0000))مراكش)) باب دكالة مراكش)-)

املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار4) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2015)تحت رقم)73623.

139I

ECOCOMPTA

 MARSALIK IMPORT  
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

 MARSALIK IMPORT EXPORT  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

 RUE 13 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 AHMED ELMAJJATI RESIDENCE

 LES(ALPES 1ERE(ETAGE(N°8

MAARIF - 20330 الدارالبيضاء  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(189(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يناير) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 MARSALIK ( ( الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسمالها) ( (IMPORT EXPORT

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

 RUE AHMED  13 اإلرتماعي)

 ELMAJJATI RESIDENCE LES

 ALPES 1ERE ETAGE N°8 MAARIF

20330)-)الدارالبيضاء))املغرب نتيجة)

ل):))توقف النشاط.

 RUE 13 و حدد مقر التصفية ب)

 AHMED ELMAJJATI RESIDENCE

 LES ALPES 1ERE ETAGE N°8

الدارالبيضاء)) (MAARIF( -( 20330

املغرب.)

و عين:
زكري)) عطية  احمد  ( السيد)ة))
بنغازي) ( عنوانه)ا)) و  مصادف 

NOLK(LCP))بنغازي))ليبيا كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731000.

1(0I

مينارة فينانس رروب

فيال ا داور دو ااروك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مينارة فينانس رروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع رليز مراكش ، 

0000)، مراكش املغرب

فيال ا دمور دو ماروك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع رليز مراكش - 0000) مراكش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95547

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2019 أكتوبر) (30 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"1.060.000)درهم")أي من)"10.000 

عن) درهم") (1.070.000" إلى) درهم")

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112327.

1(1I
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االستاذ عمر رسو4

MOBISER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستاذ عمر رسو4
 abdelali(benchekroun(bur(zineb

bur1، 30110، maroc(fes
MOBISER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 16، 
شارع الفواكه، حي الصناعي سيدي 
ابراهيم فا4 30.000 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62017

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOBISER
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
(،16 :)رقم) عنوان املقر االرتماعي)
حي الصناعي سيدي) شارع الفواكه،)

ابراهيم فا4)30.000)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

8.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
ادري�سي) الواحد  عبد  السيد 
سرغيني):)80.000)بقيمة)8.000.000 

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
ادري�سي) الواحد  عبد  السيد 
شارع) (،6 رقم) عنوانه)ا)) سرغيني 
ايموزار) طريق  (،10 رقم) الهول،) ابو 

30.000)فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

ادري�سي) الواحد  عبد  السيد 
شارع) (،6 رقم) عنوانه)ا)) سرغيني 
ايموزار) طريق  (،10 رقم) الهول،) ابو 

30.000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)662.

1(2I

EL FACHTALI CONSEIL

 SOCIETE YOUSSOUFIA DES
TRAVAUX D IRRIGATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فا4 الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

0000)، مراكش املغرب
 SOCIETE YOUSSOUFIA DES
  TRAVAUX D IRRIGATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
الصناعي 2 املسار تجزئة رقم  399 

طريق أسفي  - 0000) مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102655

 07 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE YOUSSOUFIA DES

. TRAVAUX D IRRIGATION

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصرف الصحي والري.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 399 ( املسار تجزئة رقم) (2 الصناعي)
مراكش) ((0000 (- ( أسفي) طريق 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
لعريان) العاطي  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
لعريان) العاطي  عبد  السيد 
03)عمارة ف) عنوانه)ا))إقامة نفيس)
رقم)01)شارع عالل الفا�سي))0000) 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لعريان) العاطي  عبد  السيد 
03)عمارة ف) عنوانه)ا))إقامة نفيس)
رقم)01)شارع عالل الفا�سي))0000) 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112233.
1(3I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

BELLIDO IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب)

BELLIDO IMMOBILIERE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 5 شارع 
نيو ميلتون اقامة بالل الطابق 

االول املكت  رقم 9 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10(031

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BELLIDO IMMOBILIERE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
شارع) (5 (: عنوان املقر االرتماعي)
الطابق) بالل  اقامة  ميلتون  نيو 
90000)طنجة) (-(9 االول املكت  رقم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 CRISTIAN BELLIDO السيد)
حصة بقيمة) (CALLEJON :  1.000

100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 CRISTIAN BELLIDO السيد)
نيو) شارع  (5 عنوانه)ا)) (CALLEJON
االول) الطابق  بالل  اقامة  ميلتون 
املكت  رقم)9 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

 CRISTIAN BELLIDO السيد)
نيو) شارع  (5 عنوانه)ا)) (CALLEJON
االول) الطابق  بالل  اقامة  ميلتون 
املكت  رقم)9 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1289.
1((I
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ENGOR GANTOUR

ENGOR SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

ENGOR SUD
190 املجمع السكني املستقبل ، 

70020، العيون املغرب
ENGOR SUD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 190 
املجمع السكني املستقبل - 70020 

العيون املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري  
العيون 20681.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019)تم تعيين) 23)درنبر) املؤرخ في)
بن) السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

رلون التويمي يوسف كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (30 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)263/2020.

1(5I

EL FACHTALI CONSEIL

LAZA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فا4 الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

0000)، مراكش املغرب
LAZA AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LES وعنوان مقرها اإلرتماعي

PARCS(DE(LAGDAL-26 شقة رقم 
6 مبنى A7 غرفة N ° A-3  طريق 
أميزميزكم  2.5 - 0000) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
102705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAZA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGRI
إدارة) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلنتاج الزراعي)
استيراد و تصدير.

 LES (: االرتماعي) املقر  عنوان 
PARCS(DE(LAGDAL-26)شقة رقم)
طريق) ( (N( °( A-3 غرفة) (A7 مبنى) (6
مراكش) ((0000 (- (2.5 ( أميزميزكم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 300.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 Adil Claude LAPLACE السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  3.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Adil Claude السيد)
 RTE DE  23 عنوانه)ا)) (LAPLACE
 CHAMPAGNE( VILLA( 14( 69370
 ST DIDIER AU MONT D OR

FRANCE(69370)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Adil Claude السيد)
 RTE DE  23 عنوانه)ا)) (LAPLACE
 CHAMPAGNE( VILLA( 14( 69370
 ST DIDIER AU MONT D OR

FRANCE(69370)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112280.
1(6I

مينارة فينانس رروب

فيال ا داور دو ااروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

مينارة فينانس رروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع رليز مراكش ، 

0000)، مراكش املغرب
فيال ا دمور دو ماروك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع رليز مراكش - 0000) مراكش 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

95547
)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تم تغيير) 30)أكتوبر) املؤرخ في)
"فيال ا دمور دو) تسمية الشركة من)

ماروك")إلى)"كونستروير ا مراكش").
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112327.

147I

HK CONSULTING

MAXI MATIL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING
 ROUTE DE L'UNITE RES
 ASSALAM(GH 1 A 2 AIN

 SEBAA(CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

MAXI MATIL SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مجموعة 

التقدم مجمع سكني 2 رقم 17 
الطابق الثاني سيدي البرنو�سي - 

20610 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAXI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MATIL SARL AU

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) البناء،) و  التجهيز  أشغال  البناء،)

التجارية،) العمليات  رميع  عموما 

التي) الصناعية  و  املالية  التقنية،)

تساهم في تطور الشركة..

عنوان املقر االرتماعي):)مجموعة)

 17 رقم) (2 سكني) مجمع  التقدم 

(- البرنو�سي) سيدي  الثاني  الطابق 

20610)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: نجاة) مقداد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نجاة  مقداد  السيدة 

 2(152 5)تجزئة النضال) 195)بلوك)

البئر الجديد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نجاة  مقداد  السيدة 

 2(152 5)تجزئة النضال) 195)بلوك)

البئر الجديد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730933.

1(8I
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AMJ MANAGEMENT

  MILO NETWORKS
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

 MILO(NETWORKS   SARL(AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع  

االردن اقامة يمنا 2   في الطابق األول 
رقم 30 ،  طنجة 90000 طنجة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10(059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MILO (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.NETWORKS   SARL AU
خدمات) ( (: غرض الشركة بإيجاز)
تركي ) (، املعلومات) تكنولوريا 
معدات) وبيع  صيانة  (، إصالح) (،

تكنولوريا املعلومات.
شارع)) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
االردن اقامة يمنا)2)))في الطابق األول)
طنجة) (90000 طنجة) ( (، (30 رقم)

املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نبيل التباري):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نبيل التباري عنوانه)ا))حي)
البوغاز زنقة)63)رقم)1)طنجة)90000 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل التباري عنوانه)ا))حي)
 9000 1)طنجة) 63)رقم) البوغاز زنقة)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)99)230.

1(9I

العموري استشارة

STE  CLEAN BEGAIN  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العموري استشارة
زنقة فا4 رقم  11 تازة، 35000، 

تازة املغرب
  STE  CLEAN(BEGAIN  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي هيثم 10 
حي البحرة مكت  رقم 1 35000 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5263
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CLEAN BEGAIN  SARL
النظافة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

البستنة و التجارة.
 10 عنوان املقر االرتماعي):)هيثم)
حي البحرة مكت  رقم)1 35000)تازة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: عمر) محجوبي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: محمد) الحويط  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عمر  محجوبي  السيد 

تازة) (35000  2 2مجموعة) 57املسيرة)

املغرب.

السيد الحويط محمد عنوانه)ا))

الحي العسكري)35000)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عمر  محجوبي  السيد 

تازة) (35000  2 2مجموعة) 57املسيرة)

املغرب

السيد الحويط محمد عنوانه)ا))

الحي العسكري)35000)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم))12.

150I

FIDUCIARE ECF

ADEL DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 1(6

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

ADEL DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 6) شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457003

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADEL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DEVELOPPEMENT

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري

أشغال مختلفة.

6))شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

الزرقطوني الطابق)2)رقم)6)-)20000 

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عدل املختار):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

السيد حورر محمد):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 8 املختار عنوانه)ا)) السيد عدل 

زنقة)2)حي العيون أبي الجعد)20001 

أبي الجعد املغرب.

 6 السيد حورر محمد عنوانه)ا))

شارع موالى يوسف)20001)خريبكة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 8 املختار عنوانه)ا)) السيد عدل 

زنقة)2)حي العيون أبي الجعد)20001 

أبي الجعد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730958.

151I
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النملي عبد العزيز

"GAREN APART " HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

النملي عبد العزيز
مكات  رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 
الطابق ) مكت  16 ، 30000، فا4 

املغرب
GAREN(APART "HOTEL" شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي )) شارع 

محمد السالوي - 30000 فا4 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

."GAREN(APART("HOTEL
غرض الشركة بإيجاز):)اإلقامة و)

الطعام.
)))شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
فا4) (30000 (- السالوي) محمد 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد األمل محمد):))750)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
بن) عتيقة  الصالحية  السيدة 
 1.000 بقيمة) حصة  (250 ( (: ( يحيى)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  األمل  السيد 
زنقة عبد الحميد بن باديس) (1 رقم)
30000)فا4) 19)ملع  الخيل) شقة)

املغرب.

بن) عتيقة  الصالحية  السيدة 
عبد) زنقة  (1 رقم) عنوانه)ا)) ( يحيى)
ملع ) (19 باديس شقة) بن  الحميد 

الخيل)30000)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  األمل  السيد 
زنقة عبد الحميد بن باديس) (1 رقم)
30000)فا4) 19)ملع  الخيل) شقة)

املغرب.
بن) عتيقة  الصالحية  السيدة 
عبد) زنقة  (1 رقم) عنوانه)ا)) ( يحيى)
ملع ) (19 باديس شقة) بن  الحميد 

الخيل)30000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)329/2020.

152I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

C.M. TIR. MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فا4 الطابق األول رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
C.M. TIR. MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 8، شارع 

فا4، الطابق االول رقم 1 - 90000 
طنجة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.939(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)31)أكتوبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
الطابق االول رقم) شارع فا4،) (،8"
(،47" إلى) 90000)طنجة املغرب") (- (1
شارع مو�سى ابن نصير،)الطابق االول)

رقم)3)-)90000)طنجة))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230120.

153I

EURODEFI

RUBISMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

RUBISMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثالت رقم 20 

الدار البيضاء 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

449377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RUBISMED

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

مشاريع) تسير  في  االستشارات 

الشركات اإلستيراد و التصدير مركز)

االتصال.

 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الثالت) الطابق  املومن  عبد  شارع 
الدار) (20360 الدار البيضاء) (20 رقم)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 PARTICK HERBAUT السيد)

 FRANCE 20360 عنوانه)ا))

CASABLANCA)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 PARTICK HERBAUT السيد)

 FRANCE 20360 عنوانه)ا))

CASABLANCA)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2019)تحت رقم)721630.

15(I

EURODEFI

AGRIVERIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

AGRIVERIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثالت رقم 20 

الدار البيضاء 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

450007

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRIVERIA

اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التفاوض) و  التصنيع  التصديرو  و 

و) الزراعية  املواد  في  اإلستشارات  و 

الغدائية.
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 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الثالت) الطابق  املومن  عبد  شارع 

الدار) (20360 الدار البيضاء) (20 رقم)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد)MOEZ NASRA)عنوانه)ا))

املغرب)20000)الدار البيضاء)املغرب.

 MESLAMANI BADISS السيد)

الدار) (20000 املغرب) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد)MOEZ NASRA)عنوانه)ا))

املغرب)20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)722385.

155I

EURODEFI

5DTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

5DTEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثالت رقم 20 

الدار البيضاء 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

((8999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.5DTEC
غرض الشركة بإيجاز):)اإل ستيراد)
و التصدير و التصنيع و التفاوض و)

اإلستشارات والتدري  و الصيانة.
 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الثالت) الطابق  املومن  عبد  شارع 
الدار) (20360 الدار البيضاء) (20 رقم)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)ا99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
  KENNETH JOZEF VAN السيد)
فرنسا) عنوانه)ا)) (VELTHOVEN

20360)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
  KENNETH JOZEF VAN السيد)
فرنسا) عنوانه)ا)) (VELTHOVEN

20360)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2019)تحت رقم)721054.
156I

SOFICOF

AL ARABIA LIL ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOFICOF
 angle(rue(ghazali(et(zeryab ,1

 apt 2 les(orangers(rabat ،
10000، Rabat(MAROC

AL ARABIA LIL ISKANE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 19)1 

شارع عبد الكريم الخطابي الوفاق 

تمارة - 10000 تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.103547

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2019 درنبر) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم") (7.029.800,00"

إلى) درهم") (100.000,00" من)

((: عن طريق) درهم") (7.129.800,00"

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (03 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)253)10.

157I

WAY CONSEIL

RIAD AZAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD AZAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 133 

اقامة ناصرات الطابق ) رقم 03) 

ريلز - 5000) مراكش املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93653

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)يوليوز)2019)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
الطابق) ناصرات  اقامة  (133 "رقم)
مراكش) ((5000 (- ريلز) ((03 رقم) ((

 18 "عرصة الحوتة رقم) إلى) املغرب")

مراكش)) ((00(0 (- ( العرا�سي) ابن 

املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (06 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112033.

158I

EURODEFI

 FENK UNIVERSAL
HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 FENK UNIVERSAL HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق الثالت رقم 20 - 

20360 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(53305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FENK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.UNIVERSAL HOLDING
مشاركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة من قبل رميع الوسائل في)
أي عمل في املغرب وفي الخارج والتي)
قد تكون مرتبطة بالهدف االرتماعي.

 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق الثالت رقم)

20)-)20360)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3784

 25.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 NKENGUE KANA السيد)
عنوانه)ا)) (FIMINEBENEZER

.PARIS 92300 PARIS FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 NKENGUE KANA السيد)
عنوانه)ا)) (FIMINEBENEZER

PARIS 92300 PARIS)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727204.
159I

EURODEFI

ESHMOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
ESHMOUN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق الثالت رقم 20 - 

20360 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55((1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESHMOUN
توفير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والخدمات) التصدير  خدمات 
البحثية) الدراسات  إلرراء) املحلية 

مجال) في  اإلنسان  صحة  مجال  في 
املنتجات الصيدالنية واملستحضرات)

الصيدالنية.
 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق الثالت رقم)

20)-)20360)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 CARDIO VASCULAR الشركة)
عنوانه)ا))) (CLINICAL TRIALISTS
 RUE( DE( L'EPERON( 75006

.75006(PARIS(FRANCE
 JERIBI CHOKRI السيد)
 TUNISIE 200000 عنوانه)ا))

.TUNISIE TUNISIE
 SOUAD DZIRI السيدة)
 TUNISIE 20000 عنوانه)ا))

.TUNISIE TUNISIE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة)SOUAD DZIR)عنوانه)ا))
 TUNISIE 20000 TUNISIE

TUNISIE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729456.
160I

EURODEFI

AVL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
AVL MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق الثالت رقم 20 - 

20360 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AVL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

الدراسات) من  وغيرها  الهندسية 

بديناميكيات) املتعلقة  الفنية 

الصناعات امليكانيكية.

 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق الثالت رقم)

20)-)20360)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 AVL LMM SAS الشركة)

 FRANCE 91120 عنوانه)ا))

.FRACHON FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 BOULARD JEAN MARC(السيد

 FRANCE( 73011( PARIS عنوانه)ا))

FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729156.

161I

EURODEFI

FHE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

FHE CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثالت رقم 

CASABLANCA 20360 20 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FHE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING

مصدر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيع) تعالج  التي  الخدمات  بيانات 

معلومات البرامج والتراخيص.

 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق الثالت رقم)

الدار) (CASABLANCA 20360  20

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 3.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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 FAOUAZ HEMIDECHE السيد)
الدار) (20000 املغرب) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 FAOUAZ HEMIDECHE السيد)
الدار) (20000 املغرب) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)723859.
162I

EURODEFI

CBCS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
CBCS MOROCCO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثالت رقم 
CASABLANCA 20360 20 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(51569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CBCS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MOROCCO
خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األعمال) استشارات  (، التصدير)

وإدارة األعمال والدراسات والتدري )
الهند�سي الوسيط.

 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق الثالت رقم)
الدار) (CASABLANCA 20360  20

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 YOUSSEF BENNANI السيد)
 20000 املغرب) عنوانه)ا)) (DOSSE

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 YOUSSEF BENNANI السيد)
 2000 املغرب) عنوانه)ا)) (DOSSE

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)724563.
163I

Hospitality(and(communication(school(private

 HOSPITALITY AND  
 COMMUNICATION

SCHOOL PRIVATE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Hospitality(and(communication
school(private

 29Amr(ibn(ass , etage 3, n26,
Tanger ، 90000، Tanger(Maroc

 Hospitality(and  
 Communication(School(Private

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 29 زنقة 
عمر بن عاص ، الطابق 3 , رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103883

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Hospitality(and(Communication

.School(Private(SARL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التكوين املنهي و اإلستشارة في املجال)

الفندقي و السياحي.
زنقة) (29 (: عنوان املقر االرتماعي)
عمر بن عاص)،)الطابق)3),)رقم)26)-)

90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: القصيبي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد املغيث وحميدو):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد القصيبي عنوانه)ا))
 36 رقم) (,59 حي رأ4 السقاية زنقة)

90050)أصيلة املغرب.

وحميدو) املغيث  عبد  السيد 

رزناية) البرانص،) حي  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وحميدو) املغيث  عبد  السيد 

رزناية) (، البرانص) حي  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب

السيد محمد القصيبي عنوانه)ا))
 36 زنقة59,رقم) السقاية  رأ4  حي 

90050)أصيلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230326.

16(I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE ELLY WEEB SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE

 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC

 STE ELLY WEEB SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 230 

شارع القرويين  الطابق 2 نررس 

فا4 فا4 30070 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ELLY WEEB SARL AU

 CENTRE (: غرض الشركة بإيجاز)

. D'APPELS

عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

230)شارع القرويين))الطابق)2)نررس)

فا4 فا4)30070)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))اليا4 العموري)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد))اليا4 العموري))عنوانه)ا))
29)زنقة واد الرشاشة شارع الرشاد)2 

النررس 4))30070)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))اليا4 العموري))عنوانه)ا))
29)زنقة واد الرشاشة شارع الرشاد)2 

النررس 4))30070)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (20 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)262.

165I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 STE PNEUMATIQUE AL
TAKWA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE
 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE PNEUMATIQUE AL TAKWA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 

)6 تجزئة بركة وئام الطابق األول 
الشقة 2 بنسودة فا4. - 30000 

فا4 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.48711

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 يناير) (23 في) املؤرخ 
 STE PNEUMATIQUE AL حل)
مسؤولية) ذات  شركة  (TAKWA
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (80.000 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي رقم))6)تجزئة بركة)
بنسودة) (2 وئام الطابق األول الشقة)
فا4 املغرب نتيجة) (30000 (- فا4.)

لتصفية الشركة.

و عين:
السيد)ة))محمد))رباح و عنوانه)ا))
الطابق) وئام  بركة  تجزئة  (6( رقم)
األول الشقة)2)بنسودة فا4.)30000 

فا4 املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 6( وفي رقم) (2020 يناير) (23 بتاريخ)
تجزئة بركة وئام الطابق األول الشقة)
فا4) (30000 (- فا4.) بنسودة  (2

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)587/2020.

166I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 STE CAFE LA ROSE DES 
SABLES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE
 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE CAFE LA ROSE DES SABLES 

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
الفتح رقم 101 اقامة سلمى زواغة  

- 30000 فا4 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لعوينة) حليم  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (660
2.000)حصة لفائدة))السيد))ة))عزيز)

لعوينة بتاريخ)23)يناير)2020.
السالم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (660 لعوينة)
أصل)2.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

عزيز لعوينة بتاريخ)23)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)3/2020)6.
167I

global(compta(et(conseils

اليغانس اليم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

global(compta(et(conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
اليغانس اليم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

العوينة إقامة مايداري رقم 108 ب 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54637
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 يناير) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))عيماد السريخي)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
يناير) (15 بتاريخ) السريخي  رمال 

.2020
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم))100.
168I

EURODEFI

VISERVICE  ET CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
VISERVICE  ET(CONSEIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثالت رقم 

CASABLANCA 20360 20 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(51193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VISERVICE  ET CONSEIL

غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

إدارة األعمال ودراسات إدارة األعمال)

والهندسة الوسيطة.

 119 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق الثالت رقم)

الدار) (CASABLANCA 20360  20

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 VICTOR MANUEL السيد)

املغرب) عنوانه)ا)) (RODRIGUES

20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 VICTOR MANUEL السيد)

املغرب) عنوانه)ا)) (RODRIGUES

20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)724038.

169I
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 GLOBAL QUALITE

MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فا4 الطابق األول رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب

 GLOBAL QUALITE

MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي املنطقة 

الصناعية كزناية،  قطعة رقم 580، 

الطابق 2، رقم 2 - 90100 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.76487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 يونيو) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):

يوسف مفريج) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (333

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

يونيو) (03 بتاريخ) السال�سي  محمد 

.2019

تفويت السيد))ة))محسن صنقور)

من) ارتماعية  حصة  (167 املزوري)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

03)يونيو) )ة))محمد السال�سي بتاريخ)

.2019

تفويت السيد))ة))محسن صنقور)

من) ارتماعية  حصة  (166 املزوري)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

عثمان اغبالو بتاريخ)03)يونيو)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230122.

172I

االتقان للحسابات

STE IZMAN RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
2)1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

STE IZMAN RENT CAR   شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي اوالد 
علي بنمو�سى - 62253 الدريوش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 75
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  IZMAN RENT CAR
كراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
:)حي اوالد) عنوان املقر االرتماعي)
الدريوش) (62253 (- بنمو�سى) علي 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سمير ازمان):))5.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ازمان  سمير  السيد 
الدريوش) الطي   بن  السعادة  حي 

62253)الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد فهيم ازواغ عنوانه)ا))

 62253 الدريوش) الطي   بن  الفتح 

الدريوش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدريوش) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)10.

176I

االتقان للحسابات

AMSOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

االتقان للحسابات

2)1 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

AMSOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي املطار 

- 62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))2)أكتوبر)2019)تقرر حل)

املسؤولية) ذات  شركة  (AMSOU

 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلرتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

املغرب) الناظور  (62000 (- املطار)

نتيجة ل-)مشاكل متنوعة.

و عين:

و) البشيري  ( لعزيز) السيد)ة))

عنوانه)ا))حي لعرا�سي شارع الشباب)
 62010 الناظور) (20 رقم) (212 زنقة)

الناظور املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  (2019 أكتوبر) (2( بتاريخ)

املطار)-)62000)الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)12)فبراير)

2020)تحت رقم)207.

177I

االتقان للحسابات

VOITURE 3000
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االتقان للحسابات

2)1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

VOITURE 3000  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

العمران رقم 2067 سلوان - 62702 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18679

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

زريوح) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.250

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.500

عزيزة زريوح بتاريخ)23)يناير)2020.

زريوح) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.250

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.500

يناير) (23 بتاريخ) كريندة  سعيدة 

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)13)فبراير)

2020)تحت رقم)209.

178I

gest(consultants

GERONIMO CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

gest(consultants

15 زنقة القا�سي إليا4 املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

 GERONIMO CONSULTING

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: )6 زنقة 

طرابلس طابق 1 - - الدار البيضاء 

املغرب.
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"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يناير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
شركة) الى  الشركة  تحويل  مايلي:)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
الرأسمال) في  الزيادة  ( (- مايلي:)
االرتماعي))برفعه من))300.000,00) 
درهم و) ( ((1  918.000,00( درهم الى)
ذلك باالقتطاع من الحساب الجاري)

للشركاء.
على) ينص  الذي  (:02 رقم) بند 
اإلرتماعي) الرأسمال  نقص  (- مايلي:)
  (1 918.000,00( ( بخفضه من مبلغ)
درهم) ((1  200.000,00( ( ( إلى) درهم 

وذلك باملقاصة مع خسائر الشركة.
على) ينص  الذي  (:03 رقم) بند 
القانون) صياغة  إعادة  (- مايلي:)

األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728803.
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االتقان للحسابات

GROUPE SAKAN EL GHAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االتقان للحسابات
2)1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب
  GROUPE SAKAN EL GHAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

التضامن رقم 36 سلوان - 62702 
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))احمد الكشوتي)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (88(

5.200)حصة لفائدة))السيد))ة))شكير)

وراوي بتاريخ)09)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)13)فبراير)

2020)تحت رقم)210.
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CABINET BAHMAD

 PREMIUM CENTRAL
STORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني رليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني رليز مراكش، 

0000)، مراكش املغرب

 PREMIUM CENTRAL STORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 163 شارع 

محمد الخامس رليز  - 0000) 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PREMIUM CENTRAL STORE

تكمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العطور) بيع  في  الشركة  أهداف 

بالتقسيط.

 163 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع محمد الخامس رليز))-)0000) 

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.800.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 3025 (: االلفي) كريمة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
 60(5 (: االلفي) يوسف  السيد 

بقيمة)100)درهم.
 60(5 (: االلفي) السيد موحسين 

بقيمة)100)درهم.
 60(5 (: االلفي) هشام  السيد 

بقيمة)100)درهم.
 60(5 (: االلفي) عثمان  السيد 

بقيمة)100)درهم.
 60(5 (: السيد محمد منير االلفي)

بقيمة)100)درهم.
 4750 (: الخدري) مالكة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد موحسين االلفي عنوانه)ا))
إقامة برستيجيا غولف سيتي مدخل)
اوبال إقامة)169)شقة رقم)9  0000) 

مراكش املغرب.
االلفي) منير  محمد  السيد 
 01 االطلس) رنان  إقامة  عنوانه)ا))
الحارثي رقم)2))زنقة القا�سي عياض)
مراكش) ((0000 ( الشتوي) الحي 

املغرب.
عنوانه)ا)) االلفي  كريمة  السيدة 
ج)) النخيل  (25 رقم) (1 النخيل) برج 

0000))مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) االلفي  هشام  السيد 
تجزئة الخير رقم)15)تاركة))))0000) 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) االلفي  يوسف  السيد 
رناح) إقامة  عياض  القا�سي  زنقة 
 (0000 ( الشتوي) الحي  (( االطلس)

مراكش املغرب.
السيد عثمان االلفي عنوانه)ا))8 
شارع الجهيد شقة رقم)2)إقامة رنان)
أطلس كنزة))0000))مراكش املغرب.

السيدة مالكة الخدري عنوانه)ا))
 (0000 ( رليز) (5 زنقة العلويين رقم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) االلفي  كريمة  السيدة 
ج)) النخيل  (25 رقم) (1 النخيل) برج 

0000))مراكش املغرب

السيد موحسين االلفي عنوانه)ا))

إقامة برستيجيا غولف سيتي مدخل)

اوبال إقامة)169)شقة رقم)9 0000) 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112135.

181I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE ANTOHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

STE ANTOHI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : تجزئة 

االسماعيلية 7 حي موالي يوسف 

تازة - 35000 تازة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(229

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يناير) (23 املؤرخ في)

شركة) (STE ANTOHI SARL AU

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

موالي) حي  (7 االسماعيلية) تجزئة 

املغرب) تازة  (35000 (- تازة) يوسف 

نتيجة لعدم الدخل.
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و عين:
انطوحي) ( السالم) عبد  السيد)ة))
 7 االسماعيلية) تجزئة  عنوانه)ا)) و 
تازة) (35000 تازة) حي موالي يوسف 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2020 يناير) (23 بتاريخ)
االسماعيلية)7)حي موالي يوسف تازة)

-)35000)تازة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)76.
182I

BELGAZI ALI

IMRANFAHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

بالغازي علي
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكت  16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
IMRANFAHIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : اقامة 
السعادة زنقة احفير طبق 3 رقم 36 

- 90000  طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56733

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2019 درنبر) (31 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (IMRANFAHIM حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة)
 36 3)رقم) السعادة زنقة احفير طبق)
)طنجة املغرب نتيجة لبيع) (90000 (-

الكلي ممتلكات الشركة.
و عين:

و) البزيدي  ( ( محمد) السيد)ة))
زنقة) السعادة  اقامت  عنوانه)ا))
املغرب) طنجة  (90000 احفير)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي اقامت) (2019 درنبر) (31 بتاريخ)
السعادة زنقة احفير)-)90000)طنجة)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)60)230.

183I

DARNEG

دارنڭ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARNEG
 RUE 38 DERB(SAAD 47

 HAY(MOHMMADI، 20570،
CASABLANCA MAROC

دارنڭ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 47 زنقة 
38 درب السعد  الحي املحمدي  

20570 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(56819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دارنڭ.

غرض الشركة بإيجاز):)املقاول في)
مختلف األعمال والبناء

تارر عام.
زنقة) (47 (: عنوان املقر االرتماعي)
املحمدي)) الحي  ( السعد) درب  (38

20570)الدار البيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد ياسين درميش)
الحي) ( السعد) درب  (38 زنقة) ((5

البيضاء)) الدار  (20570 ( املحمدي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد ياسين درميش)
الحي) ( السعد) درب  (38 زنقة) ((5

البيضاء)) الدار  (20570 ( املحمدي)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)5175.
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AHMAD TOUIL PROMO SARL

 SOCIETE AHMAD TOUIL

PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AHMAD TOUIL PROMO SARL
رقم   92)  مرران 2 مكنا4 ، 

50000، مكنا4 املغرب

 SOCIETE AHMAD TOUIL

PROMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  رقم 92) 

مرران 2  مكنا4  - 50000 مكنا4 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48947

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AHMAD TOUIL

.PROMO SARL

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري و االشغال املختلفة).

عنوان املقر االرتماعي):))رقم)92) 

مرران)2))مكنا4))-)50000)مكنا4)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( العمري) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد زكرياء)مومني))):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( العمري) السيد رشيد 

 2 الطابق) (6 ( شقة) (1 بلوك) (A عمارة)

التحربر))50000)مكنا4 املغرب.

عنوانه)ا)) ( ( مومني) السيد زكرياء)

الزيتون) رياض  (B الشطر) (6 رقم)

50000)مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( العمري) السيد رشيد 

 2 الطابق) (6 ( شقة) (1 بلوك) (A عمارة)

التحربر))50000)مكنا4 املغرب

عنوانه)ا)) ( ( مومني) السيد زكرياء)

الزيتون) رياض  (B الشطر) (6 رقم)

50000)مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2019)تحت رقم)5062.

185I
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إسورا4

إسورا4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إسورا4
رقم 06 رنان ايت بنصالح ، 

83000، تارودانت املغرب
إسورا4 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

20 تجزئة ايت غزوان - 83000 
تارودانت  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إسورا4.
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 83000 (- غزوان) ايت  تجزئة  (20

تارودانت))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 92.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 230 ( (: السيد نايت اوشبار رشيد)
حصة بقيمة)23.000)درهم للحصة).
مصطفى) اوشبار  نايت  السيد 
درهم) (23.000 حصة بقيمة) (230   :

للحصة).
السيد نايت أوشبار سعيد):))230 
حصة بقيمة)23.000)درهم للحصة).

 230 ( (: إبراهيم) صموح  السيد 
حصة بقيمة)23.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

رشيد)) اوشبار  نايت  السيد 
عنوانه)ا))رقم)06)رنان ايت بنصالح)

83000)تارودانت املغرب.
مصطفى)) اوشبار  نايت  السيد 
عنوانه)ا))رقم)06)رنان ايت بنصالح)

83000)تارودانت املغرب.
سعيد) اوشبار  نايت  السيد 
عنوانه)ا))رقم)06)رنان ايت بنصالح)

83000)تارودانت املغرب.
السيد صموح إبراهيم عنوانه)ا))

تافراوتن)83000)تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى)) اوشبار  نايت  السيد 
بنصالح) ايت  رنان  (06 عنوانه)ا))

83000)تارودانت املغرب
سعيد) اوشبار  نايت  السيد 
بنصالح) ايت  رنان  (06 عنوانه)ا))

83000)تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)85.
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أسماء)ميديا

A2A CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

أسماء ميديا
شارع صهي  الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

A2A CARS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
الصنوبر البقعة 79 تجزئة النررس 

البرنس  طنجة 20000 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0939
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 مار4) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هللا)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  (50 الغلوش)

)ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)

نبيل هشام بتاريخ)27)مار4)2019.

عماري) انس  )ة)) السيد) تفويت 

 100 حصة ارتماعية من أصل) (50

حصة لفائدة))السيد))ة))نبيل هشام)

بتاريخ)27)مار4)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (2( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)4407.

187I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

EFFICIENCY MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

EFFICIENCY MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

املسيرة الخضراء عمارة )1 الطابق 

الخامس - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)نونبر)2019)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

الكائن بالعنوان بناية ب0)مكات )01 

املغرب) ( فا4) (30205 (- فا4 شور)

كيدا) السيد)ة)) طرف  من  املسير  و 

سعيد).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)2047.

188I

Tigos

 VETFASHION NORTH
AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Tigos
 rue(felix(max(guedeg ، 70
20000، الدار البيضاء املغرب

 VETFASHION NORTH AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 شارع 
مر4 السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20130 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(55561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VETFASHION NORTH AFRICA
تارر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس املهنية.
26)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
مر4 السلطان الطابق)1)الشقة)3)-)

20130)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عمر) موهوب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عمر  موهوب  السيد 
 20(20 بولو) (71 شارع اتالنتيد رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عمر  موهوب  السيد 
 20(20 بولو) (71 شارع اتالنتيد رقم)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729521.
189I

STE TIB COMPT SARL AU

 ALLOW TRADIND AND
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت  رقم 
05 ، 60000، وردة املغرب
 ALLOW TRADIND AND
CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي طريق 

سيدي يحيى تجزئة توفيق رقم 63  - 
60000 وردة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28873
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))عمر كروت))33 
 1.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 
رضوان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الرشيد بتاريخ)13)يناير)2020.
تفويت السيد))ة))عمر كروت)333 
 1.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 
احمد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الرشيد بتاريخ)13)فبراير)2020.
تفويت السيد))ة))عمر كروت)333 
 1.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 
اسماعيل) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

ميموني بتاريخ)13)فبراير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)605.
190I

مكت  مو�سى رشيد

 ATLAS HANDASSA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

مكت  مو�سى رشيد
عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 50000، 
مكنا4 املغرب

 ATLAS HANDASSA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 
االر�سي رقم 7 4-98497 رياض 
الزيتون - 50000 مكنا4 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36177
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2019 درنبر) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (1.000.000"
"5.000.000)درهم")إلى)"6.000.000 
مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم")
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (0( بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)500.
191I

مكت  مو�سى رشيد

 MAGHREB AL ANDALOUSS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

مكت  مو�سى رشيد
عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 50000، 
مكنا4 املغرب

 MAGHREB AL ANDALOUSS
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 20 زنقة 
القنيطرة ممر الحسيني املدينة 

الجديدة  - 50000 مكنا4 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35((1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2019 درنبر) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"800.000)درهم")أي من)"200.000 
عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (0( بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)99).

192I

FIDU ALIMTYAZ

STE ECLABNI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 عمارة 17 شارع محمد 

الزرقطوني الطابق األول، م.ج فا4 
FES MAROC ،30000 ،

STE ECLABNI SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 
اوران زنقة اتينا رقم 55 زهور 1 
فا4  - 30000 فا4  املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32023
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تقرر حل) 30)درنبر) املؤرخ في)
شركة ذات) ( (STE ECLABNI SARL
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اتينا) زنقة  اوران  شارع  اإلرتماعي 
رقم)55)زهور)1)فا4))-)30000)فا4))

املغرب))نتيجة لتوقيف نهائي).
و عين:

و) فقهي  ( ( خديجة) السيد)ة))
اتينا) زنقة  اوران  شارع  عنوانه)ا))
30000)فا4)) ( 1)فا4) 55)زهور) رقم)

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2019 درنبر) (30 بتاريخ)
اوران زنقة اتينا رقم)55)زهور)1)فا4))

-)30000)فا4 املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)18/020).
193I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أنفيرنور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو4 مار4 رقم 68 ، 

90000، طنجة املغرب
أنفيرنور شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي املنطقة 
الصناعية طريق تطوان املمر 2 رقم 

75     - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أنفيرنور.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.
املنطقة) (: عنوان املقر االرتماعي)
2)رقم) الصناعية طريق تطوان املمر)

75)))))-)90000)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الفخار) نبيل  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الفخار) نبيل  محمد  السيد 
العزيز) عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا))
 06 الطابق) الزرقاء) الجوهرة  إقامة 

رقم0) 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الفخار) نبيل  محمد  السيد 
العزيز) عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا))
 06 الطابق) الزرقاء) الجوهرة  إقامة 

رقم0) 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230368.
19(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

JPO CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

JPO CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  شارع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6  الطابق 
الثالث، شقة 3  – أنفــا  - 20100 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456.447

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JPO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSEIL
يكمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غرض الشركة في:
النقل) في  االستشارة  (-

واالعتدادية))اللورستيكية)؛
االعتدادية) في  االستشارة  (-

)اللورستيكية))الحدث؛
العمليات) رميع  وعموما  (-
أو) املنقولة  الصناعية،) التجارية،)
بكيفية) املرتبطة  واملالية،) العقارية 
مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة)
توسيع) تسهل  أن  من شأنها  التي  أو 

وتنمية الشركة.
شارع) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 
املسيرة زنقة)6)أكتوبر رقم)6))الطابق)
 20100 (- ( أنفــا) (– ( (3 شقة) الثالث،)

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 JEAN PAUL ORNANO ( السيد)
:)خمسمائة))500))حصة شركة ذات)
درهم للحصة الواحدة،) ((100( مائة)
املكتتبة) (،500 إلى) (1 من) املرقمة 
نضيا) القيمة  واملدفوعة  بكاملها 
الوحيد) للشريك  بكاملها  واملمنوحة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 JEAN PAUL ORNANO السيد)
الشقة) أنفا،) شارع  (،110 عنوانه)ا))
20.000)الدار) 103،)الطابق العاشر)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 JEAN )الشريك الوحيد)) ( السيد)
(،110 عنوانه)ا)) (PAUL ORNANO
الطابق) (،103 الشقة) أنفا،) شارع 
البيضاء) الدار  (20.000 العاشر)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730422.

195I

2AIN GROUPE COMPTA

STE GAMAFRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE GAMAFRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي كراج رقم 
)) مكرر حي الشرف بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9907

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GAMAFRO
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
+االشغال) الحرة) +التجارة  املختلفة)

الكهرباء)+....
كراج) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم))))مكرر حي الشرف بني مالل)-)

23000)بني مالل املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خالد افقير):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد خالد افقير عنوانه)ا))
 23000 بني مالل) ((( الشرف الرقم)

بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بالل افقير عنوانه)ا))اوالد)
بني) (23000 عياد الكرابزية بني مالل)

مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)13)فبراير)

2020)تحت رقم)3)1.
196I

2AIN GROUPE COMPTA

STE VICTORIA
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE VICTORIA مجموعة ذات 

النفع االقتصادي
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

الوكيلية رقم 27 كراج شارع الرباط 
بني مالل - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس مجموعة ذات النفع 
االقتصادي 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9905

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
النفع) ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:
ذات) مجموعة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصادي.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VICTORIA
الشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحرة+اشغال) املختلفة+التجارة 

الكهرباء+....
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تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الوكيلية رقم)27)كراج شارع الرباط)

بني مالل)-)23000)بني مالل املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 3(0 ( (: ( السيد احمد بن سعيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد طارق مرزوقي):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: السيد املصطفى دبدوبي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد بن سعيد))عنوانه)ا))
بني مالل) ((( رقم) (8 حي االمل بلوك)

23000)بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)) مرزوقي  طارق  السيد 
تجزئة سمية بلوك)))رقم)6)بني مالل)

23000)بني مالل املغرب.

دبدوبي) املصطفى  السيد 

السكاكيم) حمدان  اوالد  عنوانه)ا))
زنقة)2)رقم)90)بني مالل)23000)بني)

مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد بن سعيد))عنوانه)ا))
بني مالل) ((( رقم) (8 حي االمل بلوك)

23000)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)13)فبراير)

2020)تحت رقم)2)1.

197I

sté(al(hoceima(compta(sarl(au

 Sté BOUHNINA DE
 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sté(al(hoceima(compta(sarl(au

الحسيمة ، 32000، الحسيمة 

املغرب

 Sté BOUHNINA DE
 MATERIAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 7 تجزئة 
أعراص مركز الروا�سي - 32000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2977
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOUHNINA DE MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)بالجملة.
تجزئة) (7 (: عنوان املقر االرتماعي)
 32000 (- الروا�سي) مركز  أعراص 

الحسيمة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فؤاد بوريدة):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: السيد عبد هللا بوريدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: بوريدة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: السيد عبد الحي بوريدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوريدة  فؤاد  السيد 
 32000 ( دوار سيدي يونس اسنادة)

الحسيمة املغرب.
السيد عبد هللا بوريدة عنوانه)ا))
 32000 الروا�سي) الروا�سي  دوار 

الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا)) بوريدة  السيد محمد 

دوار سيدي يونس سنادة بني بوفراح)

32000)الحسيمة املغرب.

بوريدة) الحي  عبد  السيد 

دوار سيدي يونس سنادة) عنوانه)ا))

بني بوفراح)32000)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوريدة  فؤاد  السيد 

 32000 ( دوار سيدي يونس اسنادة)

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)23.

198I

SLASH COMPTA

AMOPLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SLASH COMPTA

 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،

 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

AMOPLAST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 BINE وعنوان مقرها اإلرتماعي

 LAMDOUNE BD INZAGANE

 RUE 65 APPT(N°115 2EME

 ETAGEE  - 20470 CASABLANCA

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

253991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2012 يناير) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMOPLAST

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 MARCHAND EFFECTUANT

.IMPORT(EXPORT;(NÉGOCIANT

 BINE (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 LAMDOUNE BD INZAGANE

 RUE 65 APPT N°115 2EME

 ETAGEE((-(20470(CASABLANCA

.MAROC

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 AMMOR BRAHIM السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 AMMOR BRAHIM السيد)

 LOT GHAFIRA عنوانه)ا))

 N°06 CALIFORNIE 20150

.CASABLANCA MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 AMMOR BRAHIM السيد)

 LOT GHAFIRA عنوانه)ا))

 N°06 CALIFORNIE 20150

CASABLANCA MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2012)تحت رقم)-.

199I

STE TIB COMPT SARL AU

 ALLOW TRADING AND
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير رديد للشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت  رقم 

05 ، 60000، وردة املغرب
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 ALLOW TRADING AND
CONSULTING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي طريق 

سيدي يحيى تجزئة توفيق رقم 63 - 
60000 وردة املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28873
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

الرشيد رضوان كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)605.
200I

MASTER SMART SYSTEMS MAROC

 MASTER SMART SYSTEMS(
MAROC   (MSSM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MASTER SMART SYSTEMS
MAROC

شارع محمد الساد4 إقامة علياء 
4 طابق 6 رقم 30 ، 90000، 

طنجة املغرب
 MASTER SMART SYSTEMS(
MAROC   (MSSM  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

اإلدريس األول مع أبي ررير رقم 12 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103973

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MASTER SMART SYSTEMS(

. MAROC   (MSSM

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

املراقبة) الحريق،) اإلنذار  أرهزة 

والسرقة واألشغال الكهربائية

بيع و شراء)معدات الحاسوب)

االستيراد والتصدير)

باألنشطة) التكوين  و  التدري  

املذكورة

شارع) (: االرتماعي) املقر  .عنوان 

اإلدريس األول مع أبي ررير رقم)12)-)

90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد منصوري أنوار)

حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أنوار  منصوري  السيد 

علياء) اقامة  الساد4  محمد  شارع 

طنجة) (90000  30 رقم) (6 طابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) انوار  منصوري  السيد 

علياء) اقامة  الساد4  محمد  شارع 

طنجة) (90000  30 رقم) (6 طابق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1209.

201I

gest(consultants

سيكوك
إعالن متعدد القرارات

gest(consultants
15 زنقة القا�سي إليا4 املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

سيكوك "شركة ذات املسؤولية 
املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 37 زنقة 
داوود الضاهري طابق ) - - الدار 

البيضاء املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36878

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)نونبر)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
الحصص) رميع  بيع  (- ( مايلي:)
علي) السيد  طرف  من  االرتماعية 
بنيس لفائدة السيد مامون عبدالوي)

معان و السيد ندير برادة).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
القانون) صياغة  إعادة  مايلي:)

األسا�سي للشركة
على) ينص  الذي  (:02 رقم) بند 

مايلي:)توسيع نشاط الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)724439.
202I

SLASH COMPTA

AMOPLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

SLASH COMPTA
 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
AMOPLAST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

  BINE وعنوان مقرها اإلرتماعي
 LAMDOUNE BD.INZEGAN
 RUE 65 N°115 APPT 2EME

 ETAGE(CASABLANCA - 20470
.CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.253991
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)30)ماي)2013)تم))تحويل))املقر)
  BINE"(االرتماعي الحالي للشركة من
 LAMDOUNE BD.INZEGAN
 RUE 65 N°115 APPT 2EME
 ETAGE( CASABLANCA( -( 20470
إلى) ("CASABLANCA MAROC
 N°112 RUE MOHAMED SMIHA"
   RDC( -( 20080( CASABLANCA

."MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي))201)تحت رقم)9898)5.

203I

 SOCIETE(ASSAINISSEMENT(&(RECYCLAGE

PLANETE

 SOCIETE ASSAINISSEMENT
& RECYCLAGE PLANETE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 SOCIETE(ASSAINISSEMENT &
RECYCLAGE PLANETE

12 شارع علي عبد الرزاق الطابق 
الرابع ، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE(ASSAINISSEMENT &
RECYCLAGE PLANETE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 12 شارع  
علي عبد الرزاق الطابق الرابع - 

20100 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(12509



3799 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)13)نونبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
علي عبد الرزاق الطابق) ( شارع) (12"
البيضاء) الدار  (20100 (- الرابع)
املسيرة) شارع  "تقاطع  إلى) املغرب")
)محمد الزرقطوني) الخضراء)و شارع)
الطابق الخامس توين سنتر)-)20100 

الدار البيضاء))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)723767.

20(I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

EAGLE MAACHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT
 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC
 EAGLE MAACHI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مجموعة 
11 رقم 638 برج موالي عمر  - 

50000 مكنا4 املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EAGLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAACHI SARL AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عامة.

عنوان املقر االرتماعي):)مجموعة)
(- ( عمر) موالي  برج  (638 رقم) (11

50000)مكنا4 املغرب..
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عادل) معا�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عادل  معا�سي  السيد 
موالي) برج  (638 رقم) (11 مجموعة)

عمر))50000)مكنا4 املغرب..
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عادل  معا�سي  السيد 
موالي) برج  (638 رقم) (11 مجموعة)

عمر))50000)مكنا4 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)696.
205I

KAMAR BENOUNA

ZENATA LIVING ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC
ZENATA LIVING ش م م  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 20590 
الدارتالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(56((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ZENATA LIVING)ش م م).

تحقيق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بجميع) العقاري  االنعاش  عمليات 

اشكاله)

-)رميع العمليات و الشركات من)

باالشغال) تتعلق  قد  التي  و  نوع  اي 

و) للمباني  الخاصة  االشغال  العامة 

الهندسة املدنية).

 7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 20590 (- سبتة) زنقة  رامي  اقامة 

الدارتالبيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 HOLDING الشركة)

 INVESTISMENT TARIK : 8.000

بقيمة)100)درهم.

 DH SERVICE FINANCE(الشركة

2.000 :)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 HOLDING ( الشركة)

عنوانه)ا)) (INVESTISMENT TARIK
 23 رقم) (5 رقم) زنقة  سهام  تجزئة 

الدارالبيضاء) (20(20 كاليفورنيا)

املغرب.

 DH SERVICE FINANCE(الشركة

و) االيفراني  زنقة  ملتقى  عنوانه)ا))
زنقة)6)اكتوبر))20100)الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان ملفضل عنوانه)ا))
الطابق) االيفراني  يعال  ابن  زنقة 

الرابع الشقة رقم)11)اقامة بيل ازير)

20100)الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) ( ملفضل) طارق  السيد 

طريق مكة فيال هابي كاليفورنيا) (27

20)20)الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730426.

206I

BCNG

 ART ELECTRONIC SYSTEMS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 ART ELECTRONIC SYSTEMS
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 
البيضاء - 20050 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.303277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2018 يونيو) (11 املؤرخ في)
 ART(شركة ذات املسؤولية املحدودة
  ELECTRONIC SYSTEMS SARL
درهم) (10.000,00 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلرتماعي)265،شارع)
الدار) رقم92) (9 الطابق) الزرقطوني 
البيضاء) الدار  (20050 (- البيضاء)
تشغيل) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
(،265 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
رقم) (9 الطابق) الزرقطوني  ( شارع)
الدار) (20050 (- البيضاء) الدار  ( (92

البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))وليد))))فنان و عنوانه)ا))
  20050 الجديدة) (1 السالم) حي  (6(
)ة)) كمصفي) املغرب  الجديدة 

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
يوليوز)2018)تحت رقم)00671562.

207I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

MBAREK AMAGHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
MBAREK AMAGHA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي البيطا   
رقم 83 اكليم 63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MBAREK AMAGHA
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغتل مختلفة.
عنوان املقر االرتماعي):)حي البيطا)))
رقم)83)اكليم)63300)بركان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مبارك بوعجاج)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مبارك بوعجاج عنوانه)ا))
 63300 اكليم) (83 رقم) البيطا  حي 

بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مبارك بوعجاج عنوانه)ا))
 63300 اكليم) (83 رقم) البيطا  حي 

بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)87.
208I

fiduciaire(belfisc

SNABARO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

fiduciaire(belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
SNABARO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 5)2 

تجزئة العيون - 25060 ابي الجعد 
اململكة املغربية.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.247
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 يناير) (20 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"100.000)درهم")أي من)"500.000 
عن) درهم") (600.000" إلى) درهم")
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)07/2020.
209I

فيدوفاك

SOCIETE GOLD AZ TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدوفاك
6 شــارع لال أسمــاء املدينة الجديدة 

فـــا4 ، 30000، فــــــا4 املــغــرب
SOCIETE GOLD AZ TECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي القطعة 

رقم 37 الشطر األول الحي الصناعي 
مفتاح الخير القط  الحضاري رأ4 

املاء  - 0)300 فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61969
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE GOLD AZ TECH
غرض الشركة بإيجاز):)صنع و بيع)
مستلزمات و أدوات الهواتف النقالة)

مع األيراد و التصدير.
القطعة) (: عنوان املقر االرتماعي)
الشطر األول الحي الصناعي) (37 رقم)
مفتاح الخير القط  الحضاري رأ4)

املاء))-)0)300)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
محسن) حسني  أزمي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000   :

للحصة).
الرحيم) عبد  أزمي حسني  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000   :

للحصة).
 5.000 ( (: أحمد) خليفة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مو�سى يوسف غانم خليل)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
محسن) حسني  أزمي  السيد 
عنوانه)ا))رقم)60)حدئق البديع عين)

الشقف))30000)فا4 املغرب.
الرحيم) عبد  أزمي حسني  السيد 
عنوانه)ا))رقم)60)حدائق البديع عين)

الشقف)30000)فا4 املغرب.
عنوانه)ا)) أحمد  خليفة  السيد 
األندلس) رياض  (8 شقة) (5( رقم)

10110)الرباط املغرب.
السيد مو�سى يوسف غانم خليل)
بلغاريا) (1000 بلغاريا) عنوانه)ا))

بلغاريا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محسن) حسني  أزمي  السيد 
عنوانه)ا))رقم)60)حدائق البديع عين)

الشقف))30000)فا4 املغرب
عنوانه)ا)) أحمد  خليفة  السيد 
األندلس) رياض  (8 شقة) (5( رقم)

10110)الرباط املغرب
عبدالرحيم) حسني  أزمي  السيد 
عنوانه)ا))رقم)60)حدائق البديع عين)

الشقف)30000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)617.

210I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE CLAIRE ET NET 
OPTIQUE SARL "AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 
الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب
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 STE CLAIRE ET NET OPTIQUE 
 SARL "AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
املسيرة رقم 291  - 5000) ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 CLAIRE ET NET OPTIQUE SARL

."AU
*بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نظارات الطبية بالتقسيط.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ورزازات) ((5000 (- ( (291 املسيرة رقم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة حنان ايت باسو)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
باسو)) ايت  حنان  السيدة 
 (5000 ( تمتكالت) حي  عنوانه)ا))

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
باسو)) ايت  حنان  السيدة 
 (5000 ( تمتكالت) حي  عنوانه)ا))

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)-.
211I

2019

أاين أنفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

2019
rabat(maroc ،(0000 ، املغرب

أمين أنفست "شركة ذات املسؤولية 
املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: شقة 1 
عمارة 30 حي الفردو4 شارع موالي 

علي الشريف - - تمارة املغرب.
"تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.95753
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)غشت)2019
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
املسيرين ملدة:)مدة مفتوحة سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (10 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2019)تحت رقم)26)5.
212I

etude fouad

EZ BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

etude fouad
 cite(wafa(imm 215 APPT 6

 mohammedia(mohammedia،
20800، Mohammedia(maroc

EZ BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Rue(sebta وعنوان مقرها اإلرتماعي

 N 15 Mont(jolie 2 eme(etage
 appt 12 Mohammedia  28800

 Mohammedia(Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
251(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. promotion(immobilière
 Rue (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 sebta( N( 15( Mont( jolie( 2( eme
  etage( appt( 12( Mohammedia

. 28800(Mohammedia(Maroc
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
  ZAKARIA ERKHAYLA السيد)
 hassania(1(N(72((28000((عنوانه)ا

.Mohammedia(Maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
  ZAKARIA ERKHAYLA السيد)
 hassania(1(N(72((28000((عنوانه)ا

Mohammedia(Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)236.
213I

مكت  محاسبة

SOCIETE SOBITAF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكت  محاسبة
عمارة 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، )5200، 

الرشيدية املغرب
SOCIETE SOBITAF SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 266 

تجزئة الواد الحمر الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تقرر حل) 26)درنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (SOCIETE SOBITAF SARL

وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

تجزئة) (266 رقم) اإلرتماعي  مقرها 

 52000 (- الرشيدية) الحمر  الواد 

حل) (: ل) نتيجة  املغرب  الرشيدية 

مسبق للشركة.

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- تجزئة الواد الحمر الرشيدية) (266

52000)الرشيدية املغرب.)

و عين:

و) حدو�سي  ( نبيل) السيد)ة))

الثاني) الحسن  شارع  عنوانه)ا))

املغرب) ( ميسور) (33250 ( ميسور)

كمصفي))ة))للشركة.

و) الجراري  ( محمد) السيد)ة))

الواد) تجزئة  (266 رقم) عنوانه)ا))

الرشيدية) (52000 الرشيدية) الحمر 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ))1)يناير)

2020)تحت رقم)23/2020.

21(I

SYNERG

MEDIATION
إعالن متعدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

MEDIATION "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
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وعنوان مقرها االرتماعي : الدار 
البيضاء- حي فال فلوري، )1، زنقة 
هنري موجي، املبارد و ماالرم، مكت  
رقم -30 الطابق األر�سي – املعاريف 

- CASABLANCA 2200 املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.63771

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)شتنبر)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
أندري،) سطيفان  السيد  (- ( مايلي:)
املفوت من رهة و السيد بيير دانكا4)
املفوت له من رهة أخرى،)و املتعلق)
أي) االرتماعية  حصصه  بمجموع 
ارتماعية) ((500( حصة) خمسمائة 
السيد) (- يملكها في رأسمال الشركة.)
من) املفوت  قنيدل،) بنزاكور  أنا4 
رهة و السيد بيير دانكا4 املفوت له)
بمجموع) املتعلق  و  أخرى،) من رهة 
خمسمائة) أي  االرتماعية  حصصه 
يملكها) ارتماعية  ((500( حصة)
لهذه) كنتيجة  الشركة.) رأسمال  في 
االرتماعية) للحصص  التفويتات 
بيير) السيد  صار  أعاله،) املذكورة 
دانكا4،)شريكا وحيدا و مالكا وحيدا)
ملجموع الحصص االرتماعية املكونة)
لرأساملال االرتماعي للشركة املسماة)
.» MEDIATION(«(((((("(ميدياسيون"

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
القانون) بتحيين  القيام  (- مايلي:)
(« ( ( (" "ميدياسيون) األسا�سي لشركة)
ذات) شركة  إلى  (» (MEDIATION
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

دون خلق شخص معنوي رديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
6)")الحصص")من) ( -)تعديل الفصل)

القانون األسا�سي
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
"الرأسمال) (7 ( ( الفصل) تعديل  (-

االرتماعي")من القانون األسا�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)716697.
215I

مكت  محاسبة

 SOCIETE KSAR LMALH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكت  محاسبة
عمارة 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، )5200، 

الرشيدية املغرب
 SOCIETE KSAR LMALH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

الواد االحمر رقم 275 الرشيدية - 
52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE KSAR LMALH SARL
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الرشيدية) (275 رقم) االحمر  الواد 

52000)الرشيدية املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم امللياني):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد الوهاب امللياني):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
امللياني) الرحيم  عبد  السيد 
شارع) (16 رقم) (01 الزنقة) عنوانه)ا))
الرشيدية) املحيط  حي  الداخلية 

52000)الرشيدية املغرب.

امللياني) الوهاب  عبد  السيد 
شارع) (16 رقم) (01 الزنقة) عنوانه)ا))
الرشيدية) املحيط  حي  الداخلية 

52000)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
امللياني) الرحيم  عبد  السيد 
شارع) (16 رقم) (01 الزنقة) عنوانه)ا))
الرشيدية) املحيط  حي  الداخلية 

52000)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)27)يناير)

2020)تحت رقم))9.
216I

SYNERG

ESSOR
إعالن متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
ESSOR "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: : الدار 
البيضاء ، شارع مكسيكو الحي 
الصناعي عين السبع  - 20590 

CASABLANCA املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52511

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)02)درنبر)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
الحساب) على  املصادقة  (-
االبراء) منح  (, للتصفية) النهائي 
معاينة اغالق) (, للمصفي عن تسييره)

التصفية))))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

0
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)725361.
217I

مكت  محاسبة

AUBERGE AZALAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت  محاسبة
عمارة 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، )5200، 

الرشيدية املغرب
AUBERGE AZALAY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 

تاقورت مرزوكة ص.ب 60 
الريصاني - 50)52 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2020/13531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUBERGE AZALAY SARL
تنضيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرحالت السياحية
كراء)الخيام املجهزة

اإليواء.
قصر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تاقورت مرزوكة ص.ب)60)الريصاني)

-)50)52)الريصاني املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امحمد ايت باحدو):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد يوسف ايت باحدو):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
باحدو) ايت  امحمد  السيد 
املوقف درب بابا علي رقم) عنوانه)ا))

86)مراكش)0000))مراكش املغرب.
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باحدو) ايت  يوسف  السيد 
الطاو4) مرزوكة  قصر  عنوانه)ا))

الريصاني)50)52)الريصاني املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
باحدو) ايت  يوسف  السيد 
الطاو4) مرزوكة  قصر  عنوانه)ا))

الريصاني)50)52)الريصاني املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)23)يناير)

2020)تحت رقم)91/2020.
218I

QUALICIA CONSULTING

UTERA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 BD(ABDELMOUMEN 17 PLACE
 PASTEUR IMM BUILD PASTEUR

 2 ETAGE(APPT(N2 MAARIF،
20360، CASABLANCA(MAROC

UTERA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 93 شارع 

عبد املومن الطابق رقم 2 شقة )) - 
20100 الدارالبيضاء الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(56085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 UTERA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL AU
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء).

93)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
عبد املومن الطابق رقم)2)شقة))))-)

20100)الدارالبيضاء)الدارالبيضاء.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العنابي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العنابي  خالد  السيد 
كاليفورنيا) (10 رقم) حنان  تجزئة 
الدارالبيضاء) (20150 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العنابي  خالد  السيد 
كاليفورنيا) (10 رقم) حنان  تجزئة 
الدارالبيضاء) (20150 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730136.

219I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

Ste GROUPE AADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

Ste GROUPE AADA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مدينة 

الوفاق بلوك A رقم 950   - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GROUPE AADA
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة).
مدينة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 70000(-(((950 A)رقم) الوفاق بلوك)

العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( ( ( اللطيف) عبد  عدا  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
(: ( ( ( اللطيف) عبد  عدا  السيد  (

1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
اللطيف)))) عبد  عدا  السيد 
 D ( بلوك) الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا))

رقم)1472 70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف)))) عبد  عدا  السيد 
 D ( بلوك) الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا))

رقم)1472 70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)290.
220I

QUALICIA CONSULTING

 DREAMLINE CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

QUALICIA CONSULTING
 BD(ABDELMOUMEN 17 PLACE
 PASTEUR IMM BUILD PASTEUR

 2 ETAGE(APPT(N2 MAARIF،
20360، CASABLANCA(MAROC
 DREAMLINE CONSULTING
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي زنقة 

سومية اقامة شهرازاد 3 الطابق 
5 رقم 22 باملييراملعاريف - 20100 

الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.277683

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2019 أكتوبر) (29 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
املشورة اإلدارية

)أقل) الحمولة) ونقل  لورستيات 
من)3)أطنان)

تجارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730091.
221I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

RIMI BASCULE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD(IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME
 ETAGE(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
RIMI BASCULE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي زنقة عبد 
الكريم الخطابي إقامة رواد العمارة 

109 الشقة 3) الطابق 3 كليز  - 
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0000) مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)-.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)16)يناير)2020)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
استيراد وتصدير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112217.
222I

KEY PERFORMANCE

AGROLATS MINERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

KEY PERFORMANCE
62 شارع املقاومة، إقامة 

Casabusiness الطابق رقم 7، 
املكت  )1. ، 20110، الدار البيضاء 

املغرب
agrolats(mineral شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
 A سيدي محمد بن عبد هللا إقامة

الطابق الثاني رقم 57 - )
20370 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.312569

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)23)يوليوز)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
هللا) عبد  بن  محمد  سيدي  "شارع 

إقامة)A)الطابق الثاني رقم)57)-))
إلى) املغرب") البيضاء) الدار  (20370
الطابق) (،375 الفيال،رقم) "إقامة 
طريق) (،10 رقم) الثالث،املكت  
الجديدة،حي الوازيس،الدار البيضاء)

-)10)20)الدار البيضاء))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)726204.
223I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

RIMI BASCULE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

 AVENUE ABDELKARIM

 ELKHATABI RESIDENCE

 JAWAD(IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME

 ETAGE(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIMI BASCULE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة عبد 

الكريم الخطابي إقامة رواد العمارة 

109 الشقة 3) الطابق 3 كليز زنقة 

عبد الكريم الخطابي إقامة رواد 

العمارة 109 الشقة 3) الطابق 3 

كليز 0000) مراكش املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)16)يناير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

إقامة) الخطابي  الكريم  عبد  "زنقة 

رواد العمارة)109)الشقة)3))الطابق)

الخطابي) الكريم  عبد  زنقة  كليز  (3

الشقة) (109 العمارة) رواد  إقامة 

مراكش) ((0000 كليز) (3 الطابق) ((3

املغرب")إلى)"طريق))فا4 كيلومتر)22 

0000))مراكش)) (- ( (( دار الحمرا رقم)

املغرب)".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112247.

22(I

TGE FIDUS

GUITAR PALACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS

 HAY EL WAHDA N°168

 MOHAMMEDIA ، 28804،

MOHAMMEDIA MAROC

GUITAR PALACE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 KPC وعنوان مقرها اإلرتماعي

شارع الزرقطوني مكت  رقم  32  

املحمدية 28810 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GUITAR PALACE

مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

فندقية.

 KPC (: االرتماعي) املقر  عنوان 

  32 ( رقم) مكت   الزرقطوني  شارع 

املحمدية)28810)املحمدية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد بن صغير)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بن صغير عنوانه)ا))

 06 ع) (05 زنقة) الطال   تجزئة والد 

الدار) ( (20(60 ( ع ش الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بن صغير عنوانه)ا))

 06 ع) (05 زنقة) الطال   تجزئة والد 

الدار) ( (20(60 ( ع ش الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)238.

225I

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D'ORGANISATION

BLW TWO
انتهاء)عقد تسيير حرألصل تجاري)

)األشخاص املعنويون)

انتهاء عقد التسيير الحر لألصل 

تجاري

BLW TWO

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

مقرها) الكائن  (BLW TWO لشركة)

 LOT LACOLINE 2 NR((االرتماعي ب

 26(CALIFORNIE(CASABLANCA(-

 20000 CASABLANCA MAROC

2020)تقرر) 13)يناير) ( املنعقد بتاريخ)

مايلي:

لألصل) الحر  التسيير  عقد  إنهاء)

 BD DE LA ب) الكائن  التجاري 

 MECQUE PORTE CALIFORNIE

 MAG.3( ( -( 20000(CASABLANCA

يناير) (13 بتاريخ) MAROC،املبرم 

  HOURRI HAKIMA مع) (2020

بين) له  املحدد  األرل  بحلول  وذلك 

الطرفين.

226I
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STE TIB COMPT SARL AU

 ALLOW TRADING AND
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت  رقم 
05 ، 60000، وردة املغرب
 ALLOW TRADING AND
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االرتماعي طريق 
سيدي يحيى تجزئة توفيق رقم 63 - 

60000 وردة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)
"شركة) الشكل القانوني للشركة من)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
"شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد")

املحدودة".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)605.
227I

STE TIB COMPT SARL AU

 ALLOW TRADING AND
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تقليص هدف الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت  رقم 
05 ، 60000، وردة املغرب
 ALLOW TRADING AND
CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي طريق 

سيدي يحيى تجزئة توفيق رقم 63 - 
60000 وردة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

28873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم حذف) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

االستيراد و التصدير

االستشارة القانونية)

مطعم,)تنظيم الحفالت,)مقهى

مؤسسة ترفيهية)

االستثمار في مواد النظافة

اشغال البناء

خدمات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)605.

228I

STE TIB COMPT SARL AU

 ALLOW TRADING AND
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االرتماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت  رقم 

05 ، 60000، وردة املغرب

 ALLOW TRADING AND

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 8 مكرر 

طريق الغزوات الطابق التالث  - 

60000 وردة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)يناير)2020)تم))تحويل))

املقر االرتماعي الحالي للشركة من)"8 

مكرر طريق الغزوات الطابق التالث))

"طريق) إلى) وردة املغرب") (60000 (-

(- (63 سيدي يحيى تجزئة توفيق رقم)

60000)وردة))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)605.

229I

KAMAR BENOUNA

 TELECO GLOBAL

SOLUTION MAROC  ش م م

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC

 TELECO GLOBAL SOLUTION

MAROC  ش م م  "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 15 شارع 

باستور - 10070 الرباط املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(55533

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)أكتوبر)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 VERNE  MAROC(تغيير التسمية الى

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

شارع) (15 تغيير املقلر االرتماعي من)

االفاق) تجزئة  الى  الرباط  باستور 

معروف) سيدي  (((1 رقم) التجزئة 

الدارالبيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االرتماعي)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729507.

230I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CSC TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
CSC TRANS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 1302 
تجزئة البساتين 7 الحي العسكري - 

50020 مكنا4  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9361
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CSC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لصالح الغير.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)1302 
(- الحي العسكري) (7 تجزئة البساتين)

50020)مكنا4))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد اوريكة):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد لحسن قيدي):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد شفيق الشرقاوي السالمي))
درهم) (100 بقيمة) حصة  (33(   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) اوريكة  خالد  السيد 
 50010 ( ( 1))عمارة الم ب م ع) شقة)

مكنا4))املغرب.
عنوانه)ا)) قيدي  لحسن  السيد 
البساتين)) (276 رقم) (20 قطاع ا زنقة)

50020)مكنا4))املغرب.
السيد شفيق الشرقاوي السالمي))
ج)) م  شارع شفشاون  ((6 عنوانه)ا))

50000)مكنا4))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اوريكة  خالد  السيد 
 50010 ( ( 1))عمارة الم ب م ع) شقة)

مكنا4))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)710.
231I

zarkal(&(associés

 TRUST INTERNATIONAL
 INSURANCE AND

REINSURANCE COMPANY
شركة املساهمة

حل شركة

zarkal & associés
131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
22 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

 TRUST INTERNATIONAL
 INSURANCE AND

 REINSURANCE COMPANY
شركة املساهمة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 105 شارع 
عبد املومن - 20360 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.303(83

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2019 درنبر) (31 في) املؤرخ 
 TRUST املساهمة) شركة  حل 
 INTERNATIONAL INSURANCE
  AND REINSURANCE COMPANY
درهم) (300.000 رأسمالها) مبلغ 
105)شارع) وعنوان مقرها اإلرتماعي)
الدار البيضاء) (20360 (- عبد املومن)

فرع) فتح  سيتم  (: ل) نتيجة  املغرب 
للشركة االم في املنطقة))املالية للدار)

البيضاء.
 105 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الدار) (20360 (- ( املومن) عبد  شارع 

البيضاء)املغرب.)
و عين:

زركل) ( ( اللطيف) عبد  السيد)ة))
 PKF لشركة) القانوني  ااملمثل 
MAROC)و عنوانه)ا))105)شارع عبد)
املومن))20360)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730096.
232I

FIDUCOMPTA

 PHARMACIE HAY
MOHAMMADI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMPTA
الرقم 13  شارع الحرية مكت  10 
املدينة الجديدة   اسفي ، 6000)، 

اسفي املغرب
 PHARMACIE HAY

MOHAMMADI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 
3 عمارة اا تجزئة االشراق الحي 
املحمدي اسفي - 6000) اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 PHARMACIE HAY (: تسميتها)

.MOHAMMADI
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحي) االشراق  تجزئة  اا  عمارة  (3
اسفي) ((6000 (- اسفي) املحمدي 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.320.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 13.200 ( (: اسماءامد) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اسماءامد عنوانه)ا))178 
زنقة املجد حي السالم)6000)))اسفي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماءامد عنوانه)ا))178 
زنقة املجد حي السالم)6000))اسفي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
233I

امغار عبد الغافور

MODITRAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
MODITRAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي اللة 
عائشة رماعة الزيتونية تطوان - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26(59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODITRAN
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
اللة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- تطوان) الزيتونية  رماعة  عائشة 

93000)تطوان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد اخراز):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
)السيد محمد اخراز):)100)بقيمة)

1.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اخراز  محمد  السيد 
كويلمة) (3( رقم) (03 بن عرو4 زنقة)

تطوان)93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اخراز  محمد  السيد 
كويلمة) (3( رقم) (03 بن عرو4 زنقة)

تطوان)93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)6)02.

23(I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

FIRST COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
رليز،  الطابق الثالث، مكت  رقم 

21 ، 0000)، مراكش املغرب
FIRST COFFEE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شــارع 
فــرنــسـا و شــارع موالي الحــسـن،  
عـمارة H  رقــم 01   - 0000)  

مـــراكـــش املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12709

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 فبراير) (10 في) املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره)
"250.000)درهم")أي من)"300.000 
درهم")إلى)"50.000)درهم")عن طريق)

:)تخفيض عدد))األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112293.
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امغار عبد الغافور

 RESTAURANT SOUSSI
LOBARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
 RESTAURANT SOUSSI LOBARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي التوتة 

شارع مليلية رقم 05 تطوان - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESTAURANT SOUSSI LOBARA

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

عنوان املقر االرتماعي):)حي التوتة)

شارع مليلية رقم)05)تطوان)-)93000 

تطوان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد لشقر محمد):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

)السيد لشقر محمد):)100)بقيمة)

1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  لشقر  السيد 

غروان)) شارع  الديزة  حي  مرتيل 

93150)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  لشقر  السيد 

غروان)) شارع  الديزة  حي  مرتيل 

93150)مرتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0261.

236I

اكسا4 للتهيئة

أكسا4 للتهيئة 

AKSAS AMENAGEMENTS   
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكسا4 للتهيئة
قصر سرغين الخنك الراشيدية ، 

)5202، الراشيدية املغرب
 AKSAS    أكسا4 للتهيئة

AMENAGEMENTS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 
سرغين، الخنك، الراشيدية - 

)5202 الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AKSAS ( ( ( للتهيئة) أكسا4  (:

. AMENAGEMENTS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ألعمال البناء)و االشغال املختلفة
تأرير معدات

تجارة.
قصر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الراشيدية) الخنك،) سرغين،)

)5202)الراشيدية املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد حميد القبوري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حميد القبوري عنوانه)ا))

110)حي ازمور الجديد) )1)رقم) زنقة)

الرشيدية))5202)الراشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد القبوري عنوانه)ا))

110)حي ازمور الجديد) )1)رقم) زنقة)

الرشيدية))5202)الراشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)163.
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 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

HMH AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

HMH AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

املسار2 رقم 559 - 0000) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

102631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HMH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AUTO

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غطاء)مقاعد السيارة

استيراد وتصدير

غيار) وقطع  اكسسوارات  بيع 

السيارات.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

مراكش) ((0000 (- (559 رقم) املسار2)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: رواهير) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هشام مبروك):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رواهير  محمد  السيد 

109 0000))مراكش) 2د رقم) مسيرة)

املغرب.

عنوانه)ا)) مبروك  هشام  السيد 

 21 503شقة) 1عمارة) عباد) سيدي 

0000))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رواهير  محمد  السيد 

109 0000))مراكش) 2د رقم) مسيرة)

املغرب

عنوانه)ا)) مبروك  هشام  السيد 

 21 503شقة) 1عمارة) عباد) سيدي 

0000))مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))11220.

238I

omri(compta(sarl(au

 ZAARI'S ALUMINIUM AND

CO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omri(compta(sarl(au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

 ZAARI'S ALUMINIUM AND CO

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

املغرب الجديد لرقم )139 - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5069

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ZAARI'S ALUMINIUM AND CO

.SARL AU

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أملنيوم مقاوالت)،)زراج

-)األملنيوم والنجارة

حديد) (، )أملنيوم) نجارة) مقاول  (-

وأتمتة)

ملحات) تسويق  أملنيوم.) نجارة  (-

(، البناء) (، أعمال مختلفة) األملنيوم.)

نجارة الخش )،)نجارة معدنية.)طالء،

تصنيع وإنتاج وتوزيع األملنيوم) (-

تطوير وتحسين عمليات) (، وسبائكه)

التصنيع لألملنيوم الصناعي.

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (-

وتجميع) وتجميع  وتحويل  وتصنيع 

واألدوات) واملواد  املعدات  رميع 

بمعدات) املتعلقة  الخام  واملواد 

األلومنيوم)،

-)مختلف االستيراد والتصدير.

-)التداول

العمليات) رميع  أعم:) وبشكل 

مباشر) بشكل  مرتبطة  األنشطة  أو 

املذكور أعاله) بالكائن  أو غير مباشر 

وعلى) لتحسينه  الطبيعة  ذات  أو  (،

التمثيل) عمليات  الخصوص  وره 

(، الصناعية) (، التجارية) (، واملشاركة)

والتي) (، العقارات واملالية) (، املنقولة)

تطوير) أو  تعزز  (، تسهل) أن  يمكن 

نشاط الشركة..

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املغرب الجديد لرقم))139)-)92000 

العرائش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: يوسف) الزعري  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الزعري يوسف عنوانه)ا))

 139( لرقم) الجديد  املغرب  تجزئة 

92000)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزعري يوسف عنوانه)ا))

 139( لرقم) الجديد  املغرب  تجزئة 

92000)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)115.

239I

CABINET CADRE CONSEIL

S.TIFAOINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV(MY(RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

S.TIFAOINE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار تاردة 

ترميكت ورزازات - 5000) ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S.TIFAOINE SARL

غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة او البناء.

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 (5000 (- ورزازات) ترميكت  تاردة 

ورزازات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد أيت سعيد خالد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد أيت سعيد ابراهيم):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أيت سعيد خالد عنوانه)ا))

ترميكت) الجنوبية  تاردة  دوار 

ورزازات)5000))ورزازات املغرب.



3849 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

ابراهيم) سعيد  أيت  السيد 
ترميكت اهل) ( دوار تاردة) عنوانه)ا))

ورزازات)5000))ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيت سعيد خالد عنوانه)ا))
ترميكت) الجنوبية  تاردة  دوار 

ورزازات)5000))ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)175.

2(0I

مكت  محاسبة

FARAH CREATOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  محاسبة
عمارة 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، )5200، 

الرشيدية املغرب
FARAH CREATOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 8 رقم 
56 حي املسيرة الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FARAH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CREATOR
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.

زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الرشيدية) املسيرة  حي  (56 رقم) (8

52000)الرشيدية املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العالوي) مومن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العالوي  مومن  السيد 
زنقة)8)رقم)56)حي املسيرة الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العالوي  مومن  السيد 
زنقة)8)رقم)56)حي املسيرة الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم))19.
2(1I

SAFI CONSULTANT

OURIDA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
عمارة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 6000)، اسفي 
املغرب

OURIDA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار اوالد 
بوعلي سيدي تيجي  - 6000) اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10201

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OURIDA TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير).
عنوان املقر االرتماعي):)دوار اوالد)
6000))اسفي) (- ( بوعلي سيدي تيجي)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 ( (: رشيد) اوري�سى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رشيد  اوري�سى  السيد 
دوار اوالد بوعلي سيدي تيجي))6000) 

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رشيد  اوري�سى  السيد 
دوار اوالد بوعلي سيدي تيجي))6000) 

اسفي اسفي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)239.
2(2I

شركة اإلئتمانية الواسطية

 CAFE BOULANGERIE
PATISSERIE BALADI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة اإلئتمانية الواسطية
13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج ، 

50000، مكنا4 املغرب
 CAFE BOULANGERIE

PATISSERIE BALADI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 121 
مكرر مرك  األحبا4 باب بوعماير - 

50000 مكنا4 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21573

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 يناير) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))أحمد القدوري))
600)حصة ارتماعية من أصل)600 
حصة لفائدة))السيد))ة))خالد الزين)

بتاريخ)17)يناير)2020.
تفويت السيد))ة))محمد القدوري))
أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.800
1.800)حصة لفائدة))السيد))ة))خالد)

الزين بتاريخ)17)يناير)2020.
إزمار)) فاطمة  )ة)) السيد) تفويت 
600)حصة ارتماعية من أصل)600 
حصة لفائدة))السيد))ة))خالد الزين)

بتاريخ)17)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)708.
2(3I

فيديكوفات

RAT SAKANE   رات سكن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديكوفات
الشقة ش1 عمارة 2) عملية العنبر 

2 املسيرة 2 مراكش ، 0)01)، 
مراكش املغرب

        RAT SAKANE   رات سكن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 98 تجزئة 

برادي 3 محل تجاري رقم 1  - 
0160) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102(83
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

رات) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.       RAT SAKANE(((سكن

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري

مقاول في اعمال البناء.

عنوان املقر االرتماعي):)98)تجزئة)

برادي)3)محل تجاري رقم)1))-)0160) 

مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرزاق بوعلي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوعلي) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه)ا))98)تجزئة برادي)3 0160) 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوعلي) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه)ا))98)تجزئة برادي)3 0160) 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (07 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))11206.

2((I

SI FAJR ENNASR

SI FAJR ENNASR 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

SI FAJR ENNASR
 BOULEVARD(MED 6 PK 30 1(
 BP ، 26400، HAD(SOUALEM

MAROC
 SI FAJR ENNASR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 228 
 BD YACOUB EL MANSOUR

.- 20200 CASABLANCA(MAROC
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13((5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 BD YACOUB EL MANSOUR 228"
("-(20200(CASABLANCA(MAROC
 BOULEVARD MED 6 PK" إلى)
  30( BP( 14( -( 26400( BERRECHID

."MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)5)1.
2(5I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

 MOROCCAN PRESTIGIOUS
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

 MOROCCAN PRESTIGIOUS
COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مدينة 

الوحدة بلوك ج رقم 347  - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30773
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MOROCCAN PRESTIGIOUS

.COMPANY
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للتواصل وتنظيم اللقاءات الطباعة)
اإلنتاج السمعي البصري االشغال و)

الخدمات املختلفة.
مدينة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الوحدة بلوك ج رقم)347))-)70000 

العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 33( ( (: محمداالدري�سي) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
333)حصة) ( (: السيد محمد اعبا)

بقيمة)100)درهم للحصة).
((: رائي) فقيه  نبيل  احمد  السيد 
333)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمداالدري�سي عنوانه)ا))
  347 رقم) ج  بلوك  الوحدة  مدينة 

70000)العيون املغرب.
عنوانه)ا)) اعبا  محمد  السيد 
 347 رقم) ج  بلوك  الوحدة  مدينة 

70000)العيون املغرب.
رائي) فقيه  نبيل  احمد  السيد 
عنوانه)ا))مدينة الوحدة بلوك ج رقم)

347 70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمداالدري�سي عنوانه)ا))
 347 رقم) ج  بلوك  الوحدة  مدينة 

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)3/2020)3.

2(6I

فيديكوفات

     اراكش هابي تورز     
 MARRAKECH HAPPY

TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديكوفات
الشقة ش1 عمارة 2) عملية العنبر 

2 املسيرة 2 مراكش ، 0)01)، 
مراكش املغرب

     مراكش هابي تورز     
  MARRAKECH HAPPY TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 168 

محل تجاري و سرداب شارع فاطمة 
الزهراء حي ارميلة - 0030) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
95073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 مار4) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MARRAKECH(((((مراكش هابي تورز

. HAPPY TOURS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.
عنوان املقر االرتماعي):)168)محل)
تجاري و سرداب شارع فاطمة الزهراء)

حي ارميلة)-)0030))مراكش املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ايكدض كوثر) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كوثر  ايكدض  السيدة 

 3 9)شقة) 1)عمارة) فن البيت العتيق)

مراكش)0100))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كوثر  ايكدض  السيدة 

 3 9)شقة) 1)عمارة) فن البيت العتيق)

مراكش)0100))مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار4) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2019)تحت رقم)103616.

247I

FIDALIC CONSEIL

HIDDEN WOLDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL

االزدهار امتداد عمارة رقم 118 ، 

0000)، مراكش املغرب

HIDDEN WOLDS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

اكودار ايت اورير تاحناوت  - 0000) 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIDDEN WOLDS

:)-1اشغال) غرض الشركة بإيجاز)

العامة او البناء)

2/)اشغال الحدائق)

3/)اشغال النضافة).

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

اكودار ايت اورير تاحناوت))-)0000) 

مراكش املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الكليلي سوفيان)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الكليلي سوفيان))عنوانه)ا))

 (0000 1653 دوار العين سيبع رقم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكليلي سوفيان))عنوانه)ا))

 (0000 1653 دوار العين سيبع رقم)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112087.

2(8I

CABINET CC ORGA

 LES NOUVELLES

HABITATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم )1 املعاريف ، 20330، 

البيضاء املغرب

 LES NOUVELLES HABITATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 6  زنقة 

دواي بلفيدير - 20300 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (10 املؤرخ في)

 LES شركة ذات املسؤولية املحدودة)

  NOUVELLES HABITATIONS

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) ( (6 اإلرتماعي) مقرها  وعنوان 

دواي بلفيدير)-)20300)الدارالبيضاء)

النشاط) تباطؤ  (: ل) نتيجة  املغرب 

بسب  املنافسة.
زنقة) (6 و حدد مقر التصفية ب)

دواي بلفيدير)-)20300)الدارالبيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) زراتي  ( ( بديعة) السيد)ة))

داوليز) تجرئة  مكرر  (6 عنوانه)ا))

املغرب) الدارالبيضاء) (20160

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729615.

2(9I

CABINET CC ORGA

KOFAX
إعالن متعدد القرارات

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم )1 املعاريف ، 20330، 

البيضاء املغرب

KOFAX "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 6 زنقة 

دواي بلفيدير - 20300 البيضاء 

املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.56297

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)يناير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ينص على) قرار رقم االول:)

مايلي:)تفويت)1000)حصة ارتماعية)

اي) كوفاكس  شركة  حصص  من 

سفار) السيد  من  ( درهم) (10000

بديعة) السيدة  الى  املفوت  عثمان 

زراتي املفوت اليها.نتيجة هدا القرار)

تم تعديل الفصلين)6)و)7)من القانون)

اصبحت) لشركة.وعليه  االسا�سي 

 5000 تمتلك) زراتي  بديعة  السيدة 

حصة ارتماعية اي)500000)درهم.)

الذي ينص على) قرار رقم الثاني:)

من) القانوني  الشكل  تحويل  مايلي:)

شركة دات املسؤولية محدوددة الى)

شركة دات املسؤولية محدودة))دات)

شرسك وحيد

الذي ينص على) قرار رقم الثالث:)

مايلي:)تحيين النظام االسا�سي لشركة)

كوفاكس.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  االول:) رقم  بند 

مايلي:)تعديل الفصلين)1)و)6)و)7)من)

النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729613.

250I



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   384(

PREMIUM FINANCE

 JANNAT DE MARRAKECH
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 JANNAT DE MARRAKECH
PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة 3  
الطابق 2 عمارة 535 اقامة سلمى 

شارع عالل الفا�سي ) وراء مرران)  - 
0000) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 فبراير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 JANNAT DE MARRAKECH

.PROMOTION
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
اشغال مختلفة او البناء.

الشقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
3))الطابق)2)عمارة)535)اقامة سلمى)
شارع عالل الفا�سي)))وراء)مرران)))-)

0000))مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد انوار برزوق):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

برزوق) انوار  محمد  السيد 
 ((6 05)رقم) عنوانه)ا))ح م الوحدة)

0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
برزوق) انوار  محمد  السيد 
 ((6 05)رقم) عنوانه)ا))ح م الوحدة)

0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112279.

251I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

STE"SAVEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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"SAVEURS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي فا4 محل 
رقم 27 شارع 18 نونبر حي الفرح - 

FES MAROC 30000
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STE"SAVEURS
(-(Traiteur(:(غرض الشركة بإيجاز
 Événementiel(et(organisation

.-des fêtes
فا4) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
محل رقم)27)شارع)18)نونبر حي الفرح)

.FES MAROC 30000(-
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة خولة الركراكي)
حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة)
 1.000 (: السيدة خولة الركراكي) (

بقيمة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة خولة الركراكي عنوانه)ا))
زنقة الخنساء)اقامة ريجن�سي الشقة)
رقم)2)ملع  الخيل م ج فا4)30000 

.FES MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خولة الركراكي عنوانه)ا))
زنقة الخنساء)اقامة ريجن�سي الشقة)
رقم)2)ملع  الخيل م ج فا4)30000 

FES MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)020/)61.
252I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

STE K.LEADER TRAV
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

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"K.LEADER(TRAV"SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

البركة رقم 3)1 موالي يعقوب فا4 
FES MAROC 30000 -

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
STE"K.(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LEADER(TRAV"SARL-AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-Entreprise(de(travaux(divers
.-Négoce

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
3)1)موالي يعقوب فا4) البركة رقم)

.FES MAROC 30000(-
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الوردي) الدين  نور  الشركة 
1.000)حصة بقيمة)100.000)درهم)

للحصة).
)السيد نور الدين الوردي):)1000 

بقيمة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الوردي) الدين  نور  السيد 
 1(3 رقم) البركة  شارع  عنوانه)ا))
 FES  30000 فا4) يعقوب  موالي 

.MAROC
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الوردي) الدين  نور  السيد 

 1(3 رقم) البركة  شارع  عنوانه)ا))

 FES  30000 فا4) يعقوب  موالي 

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)020/)56.

253I

BON TRAJET

TRAVAUX GARNAOUIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BON TRAJET

 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

TRAVAUX GARNAOUIA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 139 شارع 

االمام مالك  الطابق االول شقة 
رقم )0 - 3000) قلعة السراغنة  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3475

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يناير) (16 املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 TRAVAUX الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  ( (GARNAOUIA

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

مالك)) االمام  شارع  (139 اإلرتماعي)

الطابق االول شقة رقم))0)-)3000) 

ل) نتيجة  املغرب  ( السراغنة) قلعة 

اي) ممارسة  عن  النهائي  التوقف  (:

نشاط تجاري.

و حدد مقر التصفية ب)139)شارع)

االمام مالك))الطابق االول شقة رقم)

)0)-)3000))قلعة السراغنة))املغرب.

)و عين:
صابر) ( ( اللطيف) عبد  السيد)ة))
الكرن))) اوالد  الحو  دوار  عنوانه)ا)) و 
املغرب) ( السراغنة) قلعة  ((3000

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)139)شارع االمام)

مالك))الطابق االول شقة رقم))0
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)12 

فبراير)2020)تحت رقم)2020/)3.
25(I

LEADER FIN

ST DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو4" 
E" الطابق الثاني املكت  12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
ST DEVELOPPEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 شارع 
احمد املجاتي اقامة األل  طابق1 

رقم 8 - 20330 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456571

 08 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ST (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVELOPPEMENT

هدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة هو:

(- والتجاري) العقاري  الترويج  (-

االستحواذ على إنشاءات مباني على)

السكني) لالستخدام  رماعية  أرض 

أو التجاري)-)الترويج لجميع األشكال)

بشكل أعم)-)تحقيق رميع العمليات)

أو) البناء) شركات  بنشاط  املتعلقة 

مطوري العقارات.)أعمال مختلفة أو)

البناء

األرا�سي) رميع  -اكتساب 

الحضرية والريفية التنقي  وتقسيم)

األرا�سي الحضرية للبيع

-)األعمال والخدمات العامة بكافة)

والهندسة) البناء) مجال  في  أنواعها 

أو) العام  القطاع  عن  نيابة  املدنية 

الخاص

الصحي) الصرف  أعمال  رميع  (-
والطرق

الوطنية) األسواق  إلى  تقديم 

والدولية

رميع) في  وسيلة  بأي  -املشاركة 

التي) أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

سيتم إنشاؤها والتي قد تتعلق كائن)

،)وال سيما عن طريق إنشاء) الشركة)

االشتراكات) من  رديدة  مشاركات 

االشتراك.

أي عمليات تتعلق) (، وبشكل عام)

بالكائن) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

التمديد) تسهل  قد  والتي  الرئي�سي 

والتطوير..

13)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

طابق1  األل   اقامة  املجاتي  احمد 
رقم)8)-)20330)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الوزاني) طنشري  سعد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الوزاني) طنشري  سعد  السيد 

)1)حي) عنوانه)ا))عمارة الوداد شقة)

بوهالل ح ي م)0000)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني) طنشري  سعد  السيد 

)1)حي) عنوانه)ا))عمارة الوداد شقة)

بوهالل ح ي م)0000)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)00730591.

255I

LEADER FIN

L'ATELIER DU COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو4" 

E" الطابق الثاني املكت  12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

 L'ATELIER DU COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 شارع 

احمد املجاتي اقامة األل  طابق1 
رقم 8 - 20330 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456573

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L'ATELIER DU COMMERCE
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هذه) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة لها هدف في كل من املغرب)

والخارج نيابة عن أو نيابة عن أطراف)

ثالثة:

التجارة االلكترونية

-)التجارة بشكل عام)؛
-)التداول

املواد) تسويق املنتجات الغذائية.)

واملعدات من رميع األنواع)؛

-النظافة والبستنة.

-)التواصل واألحداث.

-استيراد وتصدير.

-تقديم رميع أنواع الخدمات)؛

أي عمليات تتعلق) (، وبشكل عام)

بالكائن) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

التمديد) تسهل  قد  والتي  الرئي�سي 

والتطوير..

13)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

طابق1  األل   اقامة  املجاتي  احمد 
رقم)8)-)20330)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الشاهد) الفياللي  حمزة  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشاهد) الفياللي  حمزة  السيد 

ممر بير�سي اقامة مالك) (2 عنوانه)ا))

طابق)5)شقة)15)طوتطوتفيل))0000 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشاهد) الفياللي  حمزة  السيد 

ممر بير�سي اقامة مالك) (2 عنوانه)ا))

طابق)5)شقة)15)طوتطوتفيل))0000 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)00730592.

256I

LEADER FIN

CONFORT ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو4" 
E" الطابق الثاني املكت  12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
CONFORT ALUMINIUM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 شارع 
احمد املجاتي اقامة األل  طابق1 

رقم 8 - 20330 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456575

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONFORT ALUMINIUM
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من هذه الشركة هو:
-)نجارة األملنيوم)؛

-)تصنيع وتسويق روان  األملنيوم)
تركي  وتسويق ملحات) تصنيع  (-

األملنيوم)؛
ومعايرة) (، ( وتسويق) تصنيع  (-

األلومنيوم)؛
رميع العمليات) (، وبشكل أعم) (-
واملالية) والصناعية  التجارية 
واملنقولة) والزراعية  والسياحية 
ترتبط بشكل مباشر أو) (، والعقارية)
أعاله) املذكورة  باألشياء) مباشر  غير 
تعزز تحقيقها) أن  املحتمل  أو من  (،
أو) مباشرة  مشاركة  وأي  (، وتنميتها)

بمور  أي شكل من) (، غير مباشرة)
في األعمال التجارية تسعى) (، أي نوع)
لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة..
13)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
طابق1  األل   اقامة  املجاتي  احمد 
رقم)8)-)20330)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الواحد املواق):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
املواق) الواحد  عبد  السيد 
إقامة) (2 الحسن) شارع  عنوانه)ا))
الطابق) (3 درج) (3 فلوريان ععمارة ح)
الدار البيضاء) (0000  2 السفلي رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املواق) الواحد  عبد  السيد 
إقامة) (2 الحسن) شارع  عنوانه)ا))
الطابق) (3 درج) (3 فلوريان ععمارة ح)
الدار البيضاء) (0000  2 السفلي رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)00730593.
257I

MOORISH

 PALM TREE COFFEE KE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

 PALM TREE COFFEE KE SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي نجمة 

سيدي مومن ج ه 26 او سين -ميم 

3 و )  الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PALM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. TREE COFFEE KE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

نجمة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

-ميم) او سين) (26 سيدي مومن ج ه)

الدار) (20000 الدار البيضاء) ( (( و) (3

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( الرفيك) كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الرفيك  كوثر  السيدة 

ايطاليا))Biella 3901)ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الرفيك  كوثر  السيدة 

ايطاليا))Biella 3901)ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729751.

258I
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FIDOLIN

C2T-IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDOLIN

 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC

C2T-IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي ) شارع 

الالأسماء إقامة يوسف شقة 

3 تابريكت سال سال 11500 سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

C2T- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ـ)مكت ) ـ)رميع أشغال البناء) عقاري)

دراسات.

شارع) (( (: عنوان املقر االرتماعي)

 3 شقة) يوسف  إقامة  الالأسماء)

سال) (11500 سال) سال  تابريكت 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الحفيد) عبد  املقدمي  السيد 

750)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

السيد املقدمي ياسر):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحفيد) عبد  املقدمي  السيد 
األسد) إقامة  (15 سكتور) عنوانه)ا))
 10170 حي الرياض الرباط) (9 شقة)

الرباط املغرب.
عنوانه)ا)) ياسر  املقدمي  السيد 
 9 شقة) األسد  إقامة  (15 سكتور)
الرباط) (10170 الرباط) الرياض  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيد) عبد  املقدمي  السيد 
األسد) إقامة  (15 سكتور) عنوانه)ا))
 10170 حي الرياض الرباط) (9 شقة)

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم))12)3.
259I

فيد بيست كونسيلتين

ATLS AUTOMOBIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
ATLS AUTOMOBIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي املسيرة 

الخضراء شارع عبد العزيز بن 
ادريس رقم 126 املر�سى العيون حي 
املسيرة الخضراء شارع عبد العزيز 
بن ادريس رقم 126 املر�سى العيون 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AUTOMOBIL

كهرباء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أوتوماتيكية....

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املسيرة الخضراء)شارع عبد العزيز بن)

املر�سى العيون حي) (126 ادريس رقم)

العزيز) عبد  شارع  الخضراء) املسيرة 

املر�سى العيون) (126 بن ادريس رقم)

70000)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: رزوق) رمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رمال رزوق عنوانه)ا))حي)

العزيز) عبد  شارع  الخضراء) املسيرة 

املر�سى العيون) (126 بن ادريس رقم)

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رمال رزوق عنوانه)ا))حي)

املسيرة الخضراء)شارع عبحي املسيرة)

الخضراء)شارع عبد العزيز بن ادريس)

املر�سى العيوند العزيز بن) (126 رقم)

العيون) املر�سى  (126 رقم) ادريس 

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)357.

260I

LEADER FIN

MD CATERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو4" 
E" الطابق الثاني املكت  12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

MD CATERING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6) شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 
0000 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.381(89
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2019 درنبر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"900.000)درهم")أي من)"100.000 
عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)00730596.

261I

LEADER FIN

ANOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو4" 
E" الطابق الثاني املكت  12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

ANOOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  120 زنقة 
النحا4 النحوي الطابق 5  الشقة 
رقم 9) - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
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تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.259203
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)06)فبراير)2020)تم))تحويل))
(" املقر االرتماعي الحالي للشركة من)
الطابق) النحوي  النحا4  زنقة  (120
الدار) (20000 (- ((9 رقم) الشقة  ( (5
"شارع ابراهيم) إلى) املغرب") البيضاء)
13)زنقة احمد املجاتي اقامة) روداني)
(- املعاريف) (8 رقم) الطابق  أللبس 

20330)الدار البيضاء))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)00730595.
262I

LEADER FIN

UCOM NET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو4" 
E" الطابق الثاني املكت  12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
UCOM NET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي :  2 شارع 
والد سعيد بوركون - 0000 الدار 

البيضاء  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.170855

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2019 نونبر) (21 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية) (UCOM NET
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي))2)شارع والد سعيد)
البيضاء)) الدار  (0000 (- بوركون)
املغرب نتيجة لزيادة خسائر الشركة)

وعجزها عن االستمرار...
و عين:

السيد)ة))فؤاد)))بوعزة))و عنوانه)ا))
فال روز عمارة و زنقة محمد محرود)

البيضاء)) الدار  (0000 شقة) (6 طابق)
املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) (2 ( وفي) (2019 نونبر) (21 بتاريخ)
الدار) (0000 (- بوركون) سعيد  والد 

البيضاء))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729447.
263I

LEADER FIN

SARA DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو4" 
E" الطابق الثاني املكت  12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

SARA DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 75 شارع 

2 مار4 - 0000 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.210(33
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2019 نونبر) (27 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (SARA DESIGN حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)
وعنوان مقرها اإلرتماعي)75)شارع)2 
املغرب) الدار البيضاء) (0000 (- مار4)
نتيجة لزيادة خسائر الشركة وعجزها)

عن االستمرار...
و عين:

و) اليافي  ( ( مجيدة) السيد)ة))
اقامة وليلي 4 زنقة الند) عنوانه)ا))
 0000 15)حي املستشفيات) ))ش) ط)
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)27)نونبر)2019)وفي)75)شارع)2 

مار4)-)0000)الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)00729449.
26(I

LEADER FIN

I.F.S-M GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو4" 
E" الطابق الثاني املكت  12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

I.F.S-M(GROUPE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 75 شارع 

2 مار4  - 0000 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.326305
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2019 نونبر) (21 املؤرخ في)
ذات) شركة  (I.F.S-M( GROUPE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)90.000)درهم)
وعنوان مقرها اإلرتماعي)75)شارع)2 
مار4))-)0000)الدار البيضاء)املغرب)
نتيجة لزيادة خسائر الشركة وعجزها)

عن).
و عين:

و) اليافي  ( مجيدة) السيد)ة))
اقامة وليلي 4 زنقة الند) عنوانه)ا))
 0000 15)حي املستشفيات) ))ش) ط)
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)27)نونبر)2019)وفي)75)شارع)2 
مار4)-)0000)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)00729448.
265I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT STONE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

ENT STONE SUD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

1500 بقعة رقم 215 العيون  - 

70000 العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STONE SUD

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع وتجارة الرخام))بجميع انواعه)

-)أشغال البناء)املتعددة).

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- ( العيون) (215 رقم) بقعة  (1500

70000)العيون))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد عبد هللا زركان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):



3849 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

)عنوانه)ا)) السيد عبد هللا زركان)

حي موالي رشيد الشطر األول بلوك)
العيون)) (70000( العيون) (05 11)رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا)) السيد عبد هللا زركان)

حي موالي رشيد الشطر األول بلوك)
العيون)) (70000( العيون) (05 11)رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)بتاريخ)17)فبراير) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم))1).

266I

سل سوليسيون

STVN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

سل سوليسيون

تجزئة البساتين شارع البلح رقم 189 

، 90000، طنجة املغرب

STVN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 15 اقامة 

التجميل شارع أبي درداء طابق 

6 مكت  رقم 37 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 درنبر) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اكريمو) معاد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (300

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

اشرف سعد بتاريخ)11)درنبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230395.

267I

STE AGEFICO SARL

بوراساايد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم ) ، 90000، طنجة املغرب
بوراساميد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
املجد رقم 875 زنقة ب رقم 22 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103575

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بوراساميد.
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- (22 رقم) زنقة ب  (875 رقم) املجد 

90000)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.500.000)درهم،)مقسم كالتالي:
(: الحميد) عبد  بورا4  السيد 

2500)بقيمة)1.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحميد) عبد  بورا4  السيد 
عنوانه)ا))15)شارع املحمدية الطابق)

الثاني رقم)) 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحميد) عبد  بورا4  السيد 
عنوانه)ا))15)شارع املحمدية الطابق)

الثاني رقم)) 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230026.

268I

AFA PARTNERS

 LE MONDE DE L’ART ET
DECO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AFA PARTNERS
 LOT(B(N° 305 AGADIR(BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 LE MONDE DE L’ART ET DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مكت  

رقم 1 – إقامة اإلعمار و سكنى رقم   
8  فونتي  بن سرقاو أكاديــــر - 8007 

أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDE DE L’ART ET DECO
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املباني) وتجديد  الضخمة،) الديكور 
املساحات) أنواع  رميع  وتجهيز 
الخش ) نجارة  أعمال  والبنايات؛)

واملعادن.

صناعة) املطبخ،) تصميم  (-
الخزانات،)تركي  رميع أنواع أغطية)
األرضيات والجدران،)الرخام،)الجص)
املقوى،)مشمع،)األلومنيوم والزراج؛
التقليدي) الداخلي  الديكور  (-

واملعاصر؛
رميع) وبيع  وشراء) استيراد  (-
الالزمة) واملعدات  واملواد  املنتجات 

للديكور والتطوير العقاري
مكت ) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
إقامة اإلعمار و سكنى رقم))) (– (1 رقم)
 8007(- )بن سرقاو أكاديــــر) )فونتي) (8

أكادير املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ومني) السعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ومني  السعيد  السيد 
عمارة)25)رقم)8)مارينا اكادير)80000 

أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ومني  السعيد  السيد 
عمارة)25)رقم)8)مارينا اكادير)80000 

أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)2)895.

269I

AFA PARTNERS

ADRAR CACTUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AFA PARTNERS
 LOT(B(N° 305 AGADIR(BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
ADRAR CACTUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3894

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي إبن 
رشد رقم 38 كلميم - 81000 كلميم 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.571

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2019 05)مار4) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (ADRAR CACTUS

مقرها) وعنوان  درهم  (500.000

 38 رقم) رشد  إبن  حي  اإلرتماعي 

كلميم)-)81000)كلميم املغرب نتيجة)

عدم تحقيق الغرض اإلرتماعي) (: ل)

للشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي إبن)
81000)كلميم) 38)كلميم)-) رشد رقم)

املغرب.)

و عين:
و) بوشوكو  ( ( رشيد) السيد)ة))

عنوانه)ا))حي إبن رشد رقم)38)كلميم)

)ة)) كمصفي) املغرب  كلميم  (81000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

2019)تحت رقم)179/2019.

270I

سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بلفور

BAB FEDALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بلفور

اقامة سنترال بارك عمارة د الطابق 

األول رقم الشقة  8 املحمدة ، 

28800، محمدية املغرب

bab(fedala شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

 km 30 route(de(rabat(beni
 yakhlef  mohammedia 28400

.mohammedia(maroc
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14763

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2016 يوليوز) (1( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"500.000)درهم")أي من)"100.000 
عن) درهم") (600.000" إلى) درهم")
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2016)تحت رقم)19).
271I

FIDALIC CONSEIL

FOUKALI PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عمارة رقم 118 ، 

0000)، مراكش املغرب
FOUKALI PRODUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
االفاق 1 رقم )90 سعادة االوداية - 

0000) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOUKALI PRODUCTION
 /1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استوديو صنع افالم
(; انترنيت) مواقع  انشاء) (/2

انفوكرافي)
3/)صندوق انتاج سمعي بصري)

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
)90)سعادة االوداية)-) 1)رقم) االفاق)

0000))مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحكيم) عبد  فوكالي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحكيم) عبد  فوكالي  السيد 
 90( رقم) (1 تجزئة االفاق) عنوانه)ا))
مركش) ((0000 االوداية) سعادة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحكيم) عبد  فوكالي  السيد 
 90( رقم) (1 تجزئة االفاق) عنوانه)ا))
مركش) ((0000 االوداية) سعادة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112203.
272I

مكت  املحاسبة

BLQ-ACEM BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
BLQ-ACEM(BTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 81 زنقة 
عبد املومن املوحدي حي الياسمين 

1 - 15000 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

BLQ- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ACEM BTP

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء),)املتاررة.
زنقة) (81 (: عنوان املقر االرتماعي)

عبد املومن املوحدي حي الياسمين)1 

-)15000)الخميسات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بلقاسم محمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  بلقاسم  السيد 

 15000 حي السعادة احفور املعطي)

الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  بلقاسم  السيد 

 15000 حي السعادة احفور املعطي)

الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)75.
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3899 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

 KONOZ-BELOINE
BRODERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم )23، شارع فلسطين حي 

القد4 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

 KONOZ-BELOINE(BRODERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي املستودع، 
رقم 127، زنقة اإلتقان الحي 

الصناعي - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6203
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KONOZ-BELOINE(BRODERIE
الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتطريز.
(: االرتماعي) املقر  عنوان 
اإلتقان) زنقة  (،127 رقم) املستودع،)
خريبكة) (25000 (- الصناعي) الحي 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة زغلول كنزة):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد بلوان عديل)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كنزة  زغلول  السيدة 
الرياض) حي  أنسام  تجزئة  (،87 رقم)

25000)خريبكة املغرب.

السيد بلوان عديل عنوانه)ا))رقم)
زم) وادي  (25350 املقبرة) زنقة  (،16

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كنزة  زغلول  السيدة 
الرياض) حي  أنسام  تجزئة  (،87 رقم)

25000)خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)12)فبراير)

2020)تحت رقم)70.
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ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

ANAYNYAA ABDERRAHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم )23، شارع فلسطين حي 

القد4 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

 ANAYNYAA ABDERRAHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة، 

الطابق األول، بلوك 02 رقم 365 حي 
الزيتونة - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANAYNYAA ABDERRAHIM
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة
األغذية العامة.

الشقة،) (: عنوان املقر االرتماعي)
الطابق األول،)بلوك)02)رقم)365)حي)

الزيتونة)-)25000)خريبكة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرحيم) عبد  انعينيعة  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  انعينيعة  السيد 
حي) (365 رقم) (02 بلوك) عنوانه)ا))

الزيتونة)25000)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  انعينيعة  السيد 
حي) (365 رقم) (02 بلوك) عنوانه)ا))

الزيتونة)25000)خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)13)فبراير)

2020)تحت رقم)75.
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ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

GLORIETTE TD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم )23، شارع فلسطين حي 

القد4 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

GLORIETTE TD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة، 

الطابق الثالث، من الجهة اليسرى، 

شارع محمد الساد4 رقم 930 

تجزئة الفتح - 25000 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLORIETTE TD
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
األشغال املختلفة أو البناء.

شقة،) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
من الجهة اليسرى،) الطابق الثالث،)
 930 رقم) الساد4  محمد  شارع 
خريبكة) (25000 (- الفتح) تجزئة 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة لعريفي لبنى):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: حمزة) املحارر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لبنى  لعريفي  السيدة 
رقم)1160)حي األمل)25000)خريبكة)

املغرب.
عنوانه)ا)) حمزة  املحارر  السيد 
 25000  2 القد4) حي  (363 رقم)

خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لبنى  لعريفي  السيدة 
رقم)1160)حي األمل)25000)خريبكة)

املغرب
عنوانه)ا)) حمزة  املحارر  السيد 
 25000  2 القد4) حي  (363 رقم)

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)80.
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HORIZON LINES SARL

AMC G AUDIT
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 0)930، تطوان املغرب
AMC G AUDIT "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 

موالي إسماعيل، إقامة فرح، رقم 
3، - 90000 طنجة املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20(83

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)يوليوز)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت كل من السيد محمد أعراب)
والسيد محمد بنونة رميع حصصهم)
في) املمثلة  و  الشركة  في  االرتماعية 
)1.333))حصة لفائدة السيد محمد)

عصام بن مخلوف
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على إستقالة كل من السيد)
بنونة) محمد  والسيد  أعراب  محمد 

من مهامهما كمسيرين للشركة.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
عصام) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)
بنمخلوف كمسير رديد للشركة ملدة)

غير محددة.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
باسم) التوقيع  صالحيات  تخويل 

الشركة.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

التعديلي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال الشركة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
مايلي:)صالحية التوقيع بإسم الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)228169.
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HORIZON LINES SARL

SMARTELETEC
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 0)930، تطوان املغرب
SMARTELETEC "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 
محمد اليزيدي، إقامة األندلس، 

بلوك H، رقم 03 - 0)930 تطوان 
املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21551
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)يناير)2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تثبيت السيد معان رر  قطيشات)
(،(Maen( Rajab( QTEISHAT(
باملغرب:) عنوانه  الجنسية،) بريطاني 
إقامة) اليازيدي،) محمد  شارع 
تطوان،) (،3 رقم) (،H بلوك) األندلس،)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  مهامه  في 

محددة.)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
أردني) قطيشات،) زيد  السيد  تعيين 
أرينا) بمرك   القاطن  الجنسية،)
الشقة) (،( الطابق) د،) بلوك  مرتيل،)
شريك) غير  كمسير  مرتيل،) (،3 رقم)

للشركة ملدة غير محددة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
التوقيع) صالحية  املسييرين  تخويل 

بإسم الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي) (:(3 الفصل) رقم  بند 

املسييرين) تعيين  مايلي:) على  ينص 

والصالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)102.
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RM PRESTATION

إر إم بريسطاسيو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

RM PRESTATION

 LISSASFA 3 BLOC(C(N° 114

 CASABLANCA ، 20190،

CASABLANCA MAROC

إر إم بريسطاسيو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 زنقة 

مير سيلطو الشقة رقم 3 الطابق 

رقم 1 الدار البيضاء - 90)20 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16195

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)03)يناير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

 3 زنقة مير سيلطو الشقة رقم) (26"

الطابق رقم)1)الدار البيضاء)-)90)20 

"الطابق) إلى) املغرب") البيضاء) الدار 

 1-9 النجد) أشرف  إقامة  السفلي 

 2(000 (- القطعة أ الجديدة) (9 رقم)

الجديدة))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)21)يناير)

2020)تحت رقم)24705.
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HORIZON LINES SARL

TANJAWI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 0)930، تطوان املغرب

TANJAWI CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
غرناطة، رقم 11 - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26265
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANJAWI CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تطوان) (93000 (- (11 رقم) غرناطة،)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
125)حصة) ( (: السيدة مونة هاني)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 125 ( (: التركيستي) لبنى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
125)حصة) ( السيدة آية السهلي):)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة هالة السهلي):))125)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 125 ( (: السهلي) نادين  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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 125 ( (: السهلي) نرمين  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد أيمن السهلي):))125)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 125 ( (: السهلي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هاني  مونة  السيدة 
 5 رقم) السياب،) شاكر  بدر  شارع 

93000)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) تركيستي  لبنى  السيدة 
شارع عثمان بن عفان،)زنقة)9،)رقم)

)1 93000)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) السهلي  آية  السيدة 
(،(8 رقم) البيضاء،) الحمامة  تجزئة 

حي إنارة)2 93000)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) السهلي  هالة  السيدة 
(،(8 رقم) البيضاء،) الحمامة  تجزئة 

حي إنارة)2 93000)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) السهلي  نادين  السيدة 
بدر شاكر) زنقة  وزاني،) تهامي  شارع 
تطوان) (93000  5 رقم) السياب،)

املغرب.
السهلي عنوانه)ا)) نرمين  السيدة 
بدر شاكر) زنقة  وزاني،) تهامي  شارع 
تطوان) (93000  5 رقم) السياب،)

املغرب.
عنوانه)ا)) السهلي  أيمن  السيد 
(،(8 رقم) البيضاء،) الحمامة  تجزئة 

حي إنارة)2 93000)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) السهلي  محمد  السيد 
بدر شاكر) زنقة  وزاني،) تهامي  شارع 
تطوان) (93000  5 رقم) السياب،)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) برسة  احمد  السيد 
الربض األسفل،)زنقة السويقة،)درب)
تطوان) (93000  17 رقم) رسو4،)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)59.
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JACOBENIA CAR

JACOBENIA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JACOBENIA CAR
 HAY EL HOUDA ANGLE

 DES(RUES 14 ET 8 N 1 CITE
 DJEMAA, CASABLANCA ،
20380، الدارالبيضاء املغرب

JACOBENIA CAR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي الهدى 
زاوية الزنقة )1 و 8 الرقم 1 قرية 
الجماعة الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(55931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JACOBENIA CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).
عنوان املقر االرتماعي):)حي الهدى)
قرية) (1 الرقم) (8 و) (1( الزنقة) زاوية 
 20000 (- البيضاء) الدار  الجماعة 

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مهتدي) الرحبم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مهتدي) الرحبم  عبد  السيد 

عنوانه)ا))الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة غيتة طنو4)

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.
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RAISON CONSEIL

STE ACHRAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC

STE ACHRAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

متجر،قطعة 90 تجزئة اللة 

موالتي،صفرو - 30000 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACHRAB

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

،وبصفة عامة رميع) في نقل السلع)

(، الصناعية) (، التجارية) العمليات 

العقارية و الغير العقارية) ( ( (، املالية)

املرتبطة بالهدف املشار إليه أعاله..

(: االرتماعي) املقر  عنوان 

اللة) تجزئة  (90 متجر،قطعة)

صفرو) (30000 (- موالتي،صفرو)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: العربي) الرحيوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اشراب رواد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الرحيوي العربي عنوانه)ا))

صفرو) الرفايف  (1 بلوك) (128 رقم)

30000)صفرو املغرب.

عنوانه)ا)) رواد  اشراب  السيد 

صفرو) الرفايف  (2 بلوك) (158 رقم)

30000)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرحيوي العربي عنوانه)ا))

صفرو) الرفايف  (1 بلوك) (128 رقم)

30000)صفرو املغرب

عنوانه)ا)) رواد  اشراب  السيد 

صفرو) الرفايف  (2 بلوك) (158 رقم)

30000)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم))8.

282I
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L'ORIENTATION DE COMPTABILITE

 FRERES HNK MULTI
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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
 FRERES HNK MULTI SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 75، 

بلوك 8، بالد صقلية سه  الورد  - 
30000 فا4 اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRERES HNK MULTI SERVICES
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األشغال) (- الكوبيوتر) هندسة 

املختلفة.
عنوان املقر االرتماعي):)75،)بلوك)
8،)بالد صقلية سه  الورد))-)30000 

فا4 اململكة املغربية.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 300 ( (: املصباحي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: الحسناوي) نورالدين  السيد 
300)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيد كريم شفيق):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن املصباحي عنوانه)ا))
بالد صقلية سه ) (،8 بلوك) (73 رقم)
الورد))30000)فا4 اململكة املغربية.

الحسناوي) نورالدين  السيد 
زنقة طه حسين شقة) (10 عنوانه)ا))
 20000 ( طابق سفلي اقامة فاتن) (2

الدار البيضاء)اململكة املغربية.
عنوانه)ا)) شفيق  كريم  السيد 
بالد كسو4 دوار ريافة) (11 زنقة) (11

30000)فا4 اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن املصباحي عنوانه)ا))
بالد صقلية سه ) (،8 بلوك) (73 رقم)
الورد))30000)فا4 اململكة املغربية

الحسناوي) نورالدين  السيد 
زنقة طه حسين شقة) (10 عنوانه)ا))
 20000 ( طابق سفلي اقامة فاتن) (2

الدار البيضاء)اململكة املغربية
عنوانه)ا)) شفيق  كريم  السيد 
بالد كسو4 دوار ريافة) (11 زنقة) (11

30000)فا4 اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)230.
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OUED SIDE STORY

 KOURADI
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شارع محمد الخامس عمارة 

راكار الطابق الخامس الشقة 33 
رليز مراكش ، 0000)، مراكش 

املغرب
 KOURADI INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة ركار الطابق 
الخامس الشقة 33 رليز - 0000) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KOURADI INTERNATIONAL
اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير)
كراء)الدرارات النارية).

55)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
محمد الخامس عمارة ركار الطابق)
 (0000 (- رليز) (33 الخامس الشقة)

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 EL KOURADI IBRAHIM(السيد
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 EL KOURADI IBRAHIM(السيد
 RUE PAUL JANSON عنوانه)ا))
 299.  ((60 GRACE HOLLOGNE

.BELGIQUE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 EL KOURADI IBRAHIM(السيد
 RUE PAUL JANSON عنوانه)ا))
 299.  ((60 GRACE HOLLOGNE

BELGIQUE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))11228.
28(I

مستامنة شامة

ROUWAD AL MABANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2)1 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 2)1 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

ROUWAD AL MABANI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي عريض 

سكتور 2 ل 6)1 الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROUWAD AL MABANI

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري)

اشغال مختلفة)

التجزئة و التهيئة.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- الناظور) (1(6 ل) (2 عريض سكتور)

62000)الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مصطفى الدراز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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السيد مصطفى الدراز):)100000 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى))الدراز عنوانه)ا))
 62000 الناظور) (2 ( عاريض) حي 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الدراز عنوانه)ا))
 62000 الناظور) (2 عريض) حي 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)12)فبراير)

2020)تحت رقم)208.

285I

L'ORIENTATION DE COMPTABILITE

UNIGLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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
UNIGLOBAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 29، 
شقة 8، شارع محمد السالوي - 

30000 فا4 اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62019

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNIGLOBAL

غرض الشركة بإيجاز):)اإلستراد و)

ااتصدير)-)تارر التحف الفنية.
(،29 :)رقم) عنوان املقر االرتماعي)

(- السالوي) محمد  شارع  (،8 شقة)

30000)فا4 اململكة املغربية.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 900.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 9.000 ( (: منصوري) عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) منصوري  عمر  السيد 

بن) عالل  شارع  التازي  تجزئة  (35

اململكة) فا4  (30000 ( عبدهللا)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) منصوري  عمر  السيد 

بن) عالل  شارع  التازي  تجزئة  (35

اململكة) فا4  (30000 ( عبدهللا)

املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)662.
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ALUM BUENA LLAVE SARL

ليكس كولد كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LUXE GOLDE CAR SARL
رقم 376 مكرر تجزئة الزهراء 

MAROC خنيفرة ، 000)5، خنيفرة

ليكس كولد كار  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

الزهراء رقم 376 مكرر  - 000)5 

خنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2791
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 13)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( ( كار) كولد  ليكس 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 376 رقم) الزهراء) تجزئة  اإلرتماعي 
املغرب) خنيفرة  (5(000 (- ( مكرر)
النعدام) النشاط  توقف  (: ل) نتيجة 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب رقم)376 
مكرر تجزئة الزهراء)خنيفرة)-)000)5 

خنيفرة املغرب.)
و عين:

و) الدرقاوي  ( محمد) السيد)ة))
  376 رقم) الزهراء) تجزئة  عنوانه)ا))
)ة)) 000)5)خنيفرة املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)15)فبراير)

2020)تحت رقم)2).
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ائتمانية))الخبرة

TENDANCES FAST FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية  الخبرة
9)  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب
TENDANCES FAST FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي نجزئة 

الساحل بقعة رقم 389 حد 
السوالم  - 26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TENDANCES FAST FOOD

مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اكالت خفيفة.

نجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الساحل بقعة رقم)389)حد السوالم))

-)26100)برشيد املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد الناقي احمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد بوحالي نبيل)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احمد  الناقي  السيد 

 26100 ( تجزئة الهدى سيدي رحال)

برشيد املغرب.

عنوانه)ا)) نبيل  بوحالي  السيد 

 20550   239 شارع موديبوكيتا رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  الناقي  السيد 

 26100 ( تجزئة الهدى سيدي رحال)

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)3)1.
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mohammed(boumzebra

 S2B D'EQUIPEMENT
 INFORMATIQUE ET

BUREAUTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 S2B D'EQUIPEMENT
 INFORMATIQUE ET

BUREAUTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 182 حي 
ابتسام 2 شارع عالل بن عبد هللا - 
23200 الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1(21
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 فبراير) (05 في) املؤرخ 
 S2B D'EQUIPEMENT حل)
 INFORMATIQUE ET
ذات) شركة  (BUREAUTIQUE
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00
شارع) (2 حي ابتسام) (182 اإلرتماعي)
عالل بن عبد هللا)-)23200)الفقيه بن)
صالح املغرب نتيجة القفالها بصفة)

نهائية.
و عين:

و) بومزبرة  ( محمد) السيد)ة))
 23200 الفقيه بن صالح) عنوانه)ا))
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
182)حي) 2020)وفي) 05)فبراير) بتاريخ)
(- شارع عالل بن عبد هللا) (2 ابتسام)

23200)الفقيه بن صالح املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)
17)فبراير)2020)تحت رقم)52/2020.
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mohammed(boumzebra

 SOCIETE BENI AMIR

 D'INDUSTRIE ET DU

COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 SOCIETE BENI AMIR

 D'INDUSTRIE ET DU

COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 

عالل بن عبد هللا الرقم 8 - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.597

العام) الجمع  بمقت�سى 

فبراير) (05 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

 SOCIETE BENI حل) تقرر  (2020

 AMIR D'INDUSTRIE ET DU

ذات) شركة  (COMMERCE

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00

عبد هللا) بن  عالل  شارع  اإلرتماعي 

الفقيه بن صالح) (23200 (- (8 الرقم)

املغرب نتيجة القفالها بصفة نهائية.

و عين:

و) بومزبرة  ( محمد) السيد)ة))

 23200 الفقيه بن صالح) عنوانه)ا))

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  (2020 فبراير) (05 بتاريخ)

 23200 (- (8 عالل بن عبد هللا الرقم)

الفقيه بن صالح املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

17)فبراير)2020)تحت رقم)53/2020.
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sacompta(sarl(au

société AELITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta(sarl(au

))2 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

société AELITE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
النهضة ميسور  - 33250 ميسور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AELITE

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة+مثحادت+كراء) االشغال 

معدات صناعية اواآلالت.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ميسور) (33250 (- ( ميسور) النهضة 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.600.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: السيد عبد هللا اشكرين)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد محبوبي عبد العزيز):))800 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا اشكرين عنوانه)ا))

 33250 شارع الحسن الثاني ميسور)

ميسور املغرب.

العزيز) عبد  محبوبي  السيد 

تنجداد) تمردولت  قصر  عنوانه)ا))

كلميمة) تنجداد  ( (52253 كلميمة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا اشكرين عنوانه)ا))

 33250 شارع الحسن الثاني ميسور)

ميسور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2020)تحت رقم)31/2020.
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GOLFISH

RESAMO
إعالن متعدد القرارات

RESAMO "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: تجزئة 

اخفنير رقم 79 حي الفتح مركز 

اخفنير - 70000 طرفاية املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13957

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)يناير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) حصص  من  (750 تفويت)

عبد) السيد  الى  هيمة  بن  محمد 

SH123538(الصمد ابخان

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) حصص  من  (250 تفويت)

ابراهيم) السيد  الى  بن هيمة  محمد 

J291936(اهربا

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مسير) ابخان  الصمد  عبد  تعيين 

للشركة ملدة غير محدودة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة بإضافة:

واملطاعم) فندقية  خدمات  (- (

التقليدية)

-)نقل بضائع من نوع خاص).
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السمعية) أرهزة  وتركي   بيع  (-
البصرية و ارهزة املراقبة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (05 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)305/2020.
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HOUSSAM EDDINE

IKFLOWER CAFE TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC

 IKFLOWER CAFE TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع علي 
يعتة عمارة ابن الخليل رقم 31  - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26471
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IKFLOWER CAFE TETOUAN
.CAFÉ(:(غرض الشركة بإيجاز

عنوان املقر االرتماعي):)شارع علي)
(- ( (31 الخليل رقم) ابن  يعتة عمارة 

93000)تطوان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: السيدة اكرام ابن الخليل)
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة).

 600 ( (: السيد سعيد ابن الخليل)
حصة بقيمة)60.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الخليل) ابن  اكرام  السيدة 
 78 شارع عمر املختار رقم) عنوانه)ا))

93000)تطوان املغرب.
الخليل) ابن  سعيد  السيد 
العينين) ماء) الشيخ  شارع  عنوانه)ا))
رقم)11)ط01 93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخليل) ابن  اكرام  السيدة 
عنوانه)ا))شارع عمر املختار رقم))78 

93000)تطوان املغرب
الخليل) ابن  سعيد  السيد 
العينين) ماء) الشيخ  شارع  عنوانه)ا))
رقم)11)ط)01 93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0257.
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fidomek

ERSABER GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek
 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc
ERSABER GROUPE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة 
الصباح عمارة أ الشقة رقم 16 
ويسالن - 50000 مكنا4 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9199
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ERSABER GROUPE
امليكانيك) (: غرض الشركة بإيجاز)

,االشغال املختلفة)..
اقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 16 رقم) الشقة  أ  عمارة  الصباح 

ويسالن)-)50000)مكنا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
25)حصة) ( (: ( السيد محمد صابر)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (25 ( (: السيد احمد صابر)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 25 ( (: صابر) الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 25 ( (: صابر) العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( صابر) محمد  السيد 
اقامة الصباح عمارة أ الشقة رقم)16 

ويسالن)50000)مكنا4 املغرب.
عنوانه)ا)) صابر  احمد  السيد 
زنقة)10)رقم)))حي الوحدة)1 50000 

مكنا4 املغرب.
السيد عبد الغني صابر عنوانه)ا))
زنقة)10)رقم)))حي الوحدة)1 50000 

مكنا4 املغرب.
السيد عبد العزيز صابر عنوانه)ا))
الريصاني) (52(50 ( الفرخ) قصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صابر  احمد  السيد 
زنقة)10)رقم)))حي الوحدة)1 50000 

مكنا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم)16).

29(I

E&R(CONSULTING

 IMPRESSION PHOTO
BASSIR MAARIF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

E&R(CONSULTING

 RUE AHMED EL MAJJATI 13

 RES(LES(ALPES 1ER(ETAGE

 N°8 MAARIF(CASABLANCA2 ،

20300، CASABLANCA(MAROC

 IMPRESSION PHOTO BASSIR

MAARIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 32 زنقة 

النحا4 النحوي املعاريف - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(9523

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (201( يونيو) (0( املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 IMPRESSION الوحيد) الشريك 

مبلغ) ( (PHOTO BASSIR MAARIF
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
النحا4) زنقة  (32 اإلرتماعي) مقرها 

 20500 (- املعاريف) النحوي 

الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)انتهاء)

النشاط.
زنقة) (32 و حدد مقر التصفية ب)

 20500 (- النحا4 النحوي املعاريف)

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:
و) بصير  ( رضوان) السيد)ة))

 20500 الدارالبيضاء) عنوانه)ا))

)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
: 32)زنقة النحا4 النحوي املعاريف.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو))201)تحت رقم)00551764.

295I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

ESPT SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

ESPT SUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 1) 
مدينة الوحدة بلوك د  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ESPT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SUD
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االتاصالت) وخدمات  منتورات 

الخدمات واالشغال املختلفة
االستراد والتصدير

التجارة العامة.
 (1 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
 70000 (- ( د) بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: شاكير) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شاكير  حسن  السيد 
د)) بلوك  الوحدة  مدينة  ((1 رقم)

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شاكير  حسن  السيد 
د)) بلوك  الوحدة  مدينة  ((1 رقم)

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)183/20.

296I

FIDICOM

 SOCIETE SALMA BEN LHAJ
DE TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDICOM

 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN

 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC

 SOCIETE SALMA BEN LHAJ DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار والد 

يوسف رماعة اوالد الطي  فا4 - 

30000 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE SALMA BEN LHAJ DE

.TRAVAUX DIVERS

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة للبناء)-)منعش عقاري).

:)دوار والد) عنوان املقر االرتماعي)

(- يوسف رماعة اوالد الطي  فا4)

30000)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( السيد عبد الرحيم ضيف هللا)

0)3)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 330 ( (: ( السيد الحبي  الودغيري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد بلحاج)):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ضيف) الرحيم  عبد  السيد 

حي) (21 رقم) (9 بلوك) عنوانه)ا)) ( هللا)

فا4) (30000 ( اعوينات) االدري�سي 

املغرب.

الودغيري)) الحبي   السيد 

عنوانه)ا))زنقة بلمنهي رقم)33)رنيف)

الزهور)2  30000)فا4 املغرب.

عنوانه)ا)) ( بلحاج) محمد  السيد 

شارع السكندرية زنقة كولومبيا رقم)

28)الزهور)2  30000)فا4))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ضيف) الرحيم  عبد  السيد 

حي) (21 رقم) (9 بلوك) عنوانه)ا)) ( هللا)

فا4) (30000 ( اعوينات) االدري�سي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)163.

297I

Sté(ATM(-(art(tendance(management-sarl

LOGISTIC DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 Sté(ATM - art(tendance

management-sarl

شارع قسو مداح،عمارة 

بنعصمان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب

Logistic(divers شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي حي التقدم 

2 بلوك c رقم 50 تازة  تازة  35000 

تازة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.((39

العام) الجمع  محضر  بمور  

 06/01/2020 بتاريخ) االستثنائي 

حي التقدم) (Logistic(Divers لشركة)

2)بلوك)c)رقم)50)تازة واملتعلق بنقطة)

فريدة في ردول االعمال وهي تغيير)

وتوسيع نشاط الشركة بحيث تقرر)

االتي):

نقل) (: حذف الفقرة االولى وهي) (-

 15 البضائع للغير التتجاوز حمولتها)

طن).

نقل) (: الثاني وهي) الفقرة  -حذف 

البضائع داخل املدار الحضري).

نشاط) توسيع  ايضا  تقرر  كما  ( (

الشركة وصياغة غرضها كما يلي):

-)نقل البضائع للغير).

غاز,) (: -نقل املواد ذات الخطورة)

وقود),كيماويات),وغيرها).

-)نقل امللفات والوثائق).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)80.

298I
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XPR IT CONSULTANT

 ازرا4
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

XPR IT CONSULTANT
 RUE MED EL BEQAL IMM

 HILIET 2éme(ETAGE(N° 15A
 GUELIZ(marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ازرا4    "شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: :محل رقم 
7 مسيرة1    شارع 273 عمارة اريحة 
مراكش. مراكش 0000) مراكش 

املغرب.
"إضافة تسمية تجارية أو شعار"

رقم التقييد في السجل التجاري:  
.98331

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2019 درنبر) (29 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
قباج اخوان ديكو

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
درنبر) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2019)تحت رقم))11190.
299I

moorish(co

ESPACIO MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
ESPACIO MARBRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 10),شارع 

الزرقطوني إقامة حماد الطابق 
األول رقم 1 البيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACIO MARBRE

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتنوعة.

عنوان املقر االرتماعي):)10),شارع)

الطابق) حماد  إقامة  الزرقطوني 

 20000 (- البيضاء) (1 رقم) األول 

الدارالبيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ابراهيم بوستة) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم بوستة عنوانه)ا))

رحال) سيدي  الصغير  الحيط  دوار 

برشيد) (26100 برشيد) الشاطئ 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم بوستة عنوانه)ا))

رحال) سيدي  الصغير  الحيط  دوار 

برشيد) (26100 برشيد) الشاطئ 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729985.

300I

QUALICIA CONSULTING

FBA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

FBA IMPORT EXPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

سليكت الطابق 5 رقم 10 املدينة 

الجديدة مكنا4 إقامة سليكت 

الطابق 5 رقم 10 املدينة الجديدة 

مكنا4 50000 مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 يناير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FBA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMPORT EXPORT

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Distribution( des( produits

 alimentaires

 Intermédiaire de vente

 Import(Export

. Négoces

إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املدينة) (10 رقم) (5 الطابق) سليكت 

سليكت) إقامة  مكنا4  الجديدة 

الجديدة) املدينة  (10 رقم) (5 الطابق)

مكنا4)50000)مكنا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة أبو عيطة حسناء)):))500 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيدة حساني فاطيمة)

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حسناء)) عيطة  أبو  السيدة 

الجوية) امللكية  القاعدة  عنوانه)ا))

مكنا4) (50000 مكنا4) الثانية 

املغرب.

السيدة حساني فاطيمة عنوانه)ا))

 50000 مكنا4) أكدال  حي  (98

مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حسناء)) عيطة  أبو  السيدة 

الجوية) امللكية  القاعدة  عنوانه)ا))

مكنا4) (50000 مكنا4) الثانية 

املغرب

السيدة حساني فاطيمة عنوانه)ا))

 50000 مكنا4) أكدال  حي  (98

مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (30 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم)65).

301I

CAMCG(Consulting

H3N TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAMCG(Consulting

 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،

20000، casablanca(maroc

H3N TRAV SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26, محج 

مر4 السلطان,الشقة 3, الطابق 1. 

- 20250 الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
455273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 H3N (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. TRAV SARL
غرض الشركة بإيجاز):)-))مقاول في)

التركي  الكهربائي
وتتبع،) تركي   بيع،) شراء،) (-
املعدات) رميع  وتصدير  استيراد 
اإللكترونية وامليكانيكية) الكهربائية،)

التي))لها عالقة بهدف الشركة اعاله
املعدات) رميع  وإصالح  صيانة 
الكهربائية) ( الهيدروليكية)

واإللكترونية،)ارهزة التبريد
)-))التكييف.

-)أشغال))البناء،)نجارة األملونيوم)
-)))الشراء)،)البيع العرض و االيداع)
مواد) لجميع  ( والتسويق) التجارة  (،

البناء)والصناعة)
-)أشغال مختلفة).)))))))))).

عنوان املقر االرتماعي):)26,)محج)
مر4 السلطان,الشقة)3,)الطابق)1.)-)

20250)الدارالبيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 700 ( (: نساب) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: احمايش) غزالن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد يوسف نساب)
فيال ساسام,)رقم)15,)سيدي معروف.))

20520)الدارالبيضاء))املغرب).
السيدة غزالن احمايش عنوانه)ا))
عمارة)) ( تاشفين,) بن  ( اقامة السالم,)
 20270   .  19 شقة) ( (,525 ج)

الدارالبيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غزالن احمايش عنوانه)ا))

عمارة) تاشفين,) بن  السالم,) اقامة 

 20270   .  19 شقة) ( (,525 ج)

الدارالبيضاء))املغرب)

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

302I

SM SOUTH CAPITAL

CANDY CRASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière

 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC

CANDY CRASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 BD DES وعنوان مقرها اإلرتماعي

 FAR RUE MED ERRACHID

 IMAN(CENTER 4 EME(ETAGE(N

20000 - 05 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.318035

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2020 يناير) (07 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم") ((.000.000"

 (.500.000" إلى) درهم") (500.000"

مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم")

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730462.

303I

STE FURAMIC SARL

 STE ORIENTAL TRAINING

ET SERVICES sarl a/u
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطي  

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، وردة املغرب

 STE ORIENTAL TRAINING ET

SERVICES sarl a/u    شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

املستقبل زنقة محمد قهوجي رقم 73 

- 60000 وردة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE ORIENTAL TRAINING ET

.   SERVICES sarl a/u

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لالمتحانات..االستشارات) لتحضير 

اإلدارية.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املستقبل زنقة محمد قهوجي رقم)73 

-)60000)وردة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: منير) مسعودي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) منير  مسعودي  السيد 

2)زنقة 4) ظهر املحلة تجزئة السالم)

1)رقم)9 60000)وردة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) منير  مسعودي  السيد 

2)زنقة 4) ظهر املحلة تجزئة السالم)

1)رقم)9 60000)وردة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (07 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم))52.

30(I

موثقة

CAFE TROIS PLEX
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

CAFE TROIS PLEX

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

(" ( أعطى السيد)ة)) (2020 يناير) (09

CAFE TROIS PLEX")ش م م يمثلها)

ادريس بن قدور الحامل))ة))للبطاقة)

املسجل) (B222367 ( ( رقم) الوطنية 

بالسجل التجاري)5)032))باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)حق التسيير)

الحر لألصل التجاري الكائن ب)-198

السانية،) تجزئة  تيشكا،) شارع  (202

202-198)شارع تيشكا،) حي العمرية)

 20000 تجزئة السانية،)حي العمرية)

للسيد)ة)) املغرب  الدارالبيضاء)

للبطاقة) )ة)) شفيق الفاتحي الحامل)

الوطنية رقم)))TA86999))ملدة)2)سنة)

تبتدئ من)11)يناير)2020)و تنتهي في)

مبلغ شهري) مقابل  (2022 يناير) (11

27.000))درهم.

305I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أإكس إي كوم ااغوك أوديط 
إي إكسبرتيز

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو4 مار4 رقم 68 ، 

90000، طنجة املغرب
أإكس إي كوم ماغوك أوديط إي 
إكسبرتيز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 

محمد الخامس و زنقة ابن كثير، 
إقامة دو4 مار4، الطابق السابع، 

مكت  رقم 68 - 90000 طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49067
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)درنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
"زاوية شارع محمد الخامس و زنقة)
ابن كثير،)إقامة دو4 مار4،)الطابق)
 90000 (- (68 رقم) مكت   السابع،)
طنجة املغرب")إلى)"زاوية شارع محمد)
إقامة) كثير،) ابن  زنقة  و  الخامس 
مكت ) الرابع،) الطابق  دو4 مار4،)

رقم))))-)90000)طنجة))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)229518.

306I

VUE D'EXPERTS

AL BURAQ EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

VUE D'EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,26(

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AL BURAQ EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 55، 

شارع الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق االول - 20300 الدارالبيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(30919

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)يونيو)2019)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
 AL BURAQ EQUIPEMENTS
بالعنوان)) الكائن  و  (SUCCURSALE
9)شارع) الرقم) الطريق الساحلي111)
(- ( البرنو�سي) سيدي   4 ( النسيج)
20610))الدارالبيضاء)املغرب و املسير)

من طرف السيد)ة))برادة))علي).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2019)تحت رقم)708581.
307I

ficof

DYNAMIC LOTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficof
 1rue(abi(temmam ، 60000،

oujda maroc
DYNAMIC LOTISSEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 10 
كولف إسلي  - 60000 وردة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34745

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DYNAMIC LOTISSEMENT
((: بإيجاز) الشركة  غرض 

.LOTISSEUR
عنوان املقر االرتماعي):)تجزئة)10 
كولف إسلي))-)60000)وردة املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 250 ( (: رهان) عزيزي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: إبراهيم) عزيزي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: عثمان) عزيزي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة عزيزي مريم):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رهان  عزيزي  السيدة 
كولف) إقامة  حسن  موالي  شارع 
وردة) (60000 وردة) (19 إسلي رقم)

املغرب.
إبراهيم عنوانه)ا)) السيد عزيزي 
كولف) إقامة  حسن  موالي  شارع 
وردة) (60000 وردة) (19 إسلي رقم)

املغرب.
عنوانه)ا)) عثمان  عزيزي  السيد 
كولف) إقامة  حسن  موالي  شارع 
وردة) (60000 وردة) (19 إسلي رقم)

املغرب.
عنوانه)ا)) مريم  عزيزي  السيدة 
كولف) إقامة  حسن  موالي  شارع 
وردة) (60000 وردة) (19 إسلي رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رهان  عزيزي  السيدة 
كولف) إقامة  حسن  موالي  شارع 
وردة)) ( (60000 وردة) (19 إسلي رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)629.

308I

االستادة زين  مزياني

GUST
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

GUST

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد)ة))) أعطى  (2020 فبراير) (07

للبطاقة) )ة)) الحامل) ( سمير مجدوبي)

املسجل) (C(101(( ( ( رقم) الوطنية 

باملحكمة) (76206 التجاري) بالسجل 

الحر) التسيير  حق  بفا4  التجارية 

أ)) بلوك  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
رقم)15))شارع سان لوي))حي السعادة))

قرب مقهى ماربيا بال4)30000)فا4)

الشماللي) محمد  للسيد)ة)) املغرب 

رقم))) الوطنية  للبطاقة  )ة)) الحامل)

تبتدئ من) سنة  (1 ملدة) ( (S(09135

07)فبراير)2020)و تنتهي في)07)فبراير)

  (.000 شهري) مبلغ  مقابل  (2021

درهم.

309I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

STE LES 2 SOEURS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

STE(LES 2 SOEURS(CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

املنصور الدهبي رقم 365 - 5000) 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

106(3
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LES 2 SOEURS CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 (5000 (- (365 املنصور الدهبي رقم)

ورزازات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بركات) هند  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بركات  هند  السيدة 

زنقة راحيظ ايت منصور) (18 رقم)

350)5)ميدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بركات  هند  السيدة 

زنقة راحيظ ايت منصور) (18 رقم)

350)5)ميدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ))0)درنبر)

2019)تحت رقم)3)23.

310I

TRANSPARENCE(COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION(-T2CS

MAKTOUBY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

TRANSPARENCE(COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE
 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAKTOUBY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 
) درب سنان املواسين  - 0000) 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55787

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)19)درنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
(- ( املواسين) سنان  درب  (( "الرقم)
0000))مراكش املغرب")إلى)"ايفرناج)
VII-41)كليز)3)زنقة طارق بن زياد رقم)
مراكش)) ((0000 (- الطابق الرابع) (31

املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)1796.
311I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 STE MK DIFFUSION SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
ز نقة تو نس عما رة 16 الشقة 2 

مكنا 4 ، 50000، مكنا 4 املغر ب
 STE MK DIFFUSION SARL AU
"شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االرتماعي: تجز ئة 
هشام ر قم )2 برج مو ال ي عمر  - 

50000 مكنا 4 املغر ب.

"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)درنبر)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مل) الحا  ني  الكتا  ف  شر  ا  السيد 

  ((((53 )د) للبطا قة الو طنية ر قم)

با ع))رميع حصصه التي))يملكها في ر)

أ4 ما ل الشر كة))و هي)1000)حصة)

للسيد أمين أسال متي الحا مل للبطا)

قة الو طنية ر قم))د)03)628  

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحو يل مقر الشر كة الى العنو ا ن)

الشقف ر قم) ( الجد يد طر يق عين)

26))فا 4

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

ءاستقا لة السيد ا شر ف الكتا ني)

د) ( الحا مل للبطا قة الو طنية ر قم)

53)))))من منصبه كمسير و تعيين))

أ لسيد أمين أسال متي الحا مل للبطا)

قة الو طنية ر قم))د)03)628)كمسير)

رد يد و وحيد))للشر كة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:( ( ( ( رقم) بند 

مايلي:)مقر الشر كة و هو طر يق عين))

الشقف ر قم)26))فا 4)

6)و)7:)الذي ينص على) ( ( بند رقم)

أ لسيد أمين أسال متي يمتلك) مايلي:)

هم) در  (100 بقيمة) حصة  (1000

د) (100000 للحصة اي ر ا4 ما ل)

رهم)

على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 

مايلي:)السيد أمين أسال متي هو املسير)

وا لشر يك))الو حيد للشر كة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم)251.

312I

VUE D'EXPERTS

 SOCIETE DE

 CONSTRUCTIONS

 MECANIQUES ET

 ELECTRIQUES  DE LA

 CROIX D’ARGENT AU

MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

VUE D'EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,26(

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE CONSTRUCTIONS

 MECANIQUES ET

 ELECTRIQUES  DE(LA(CROIX

D’ARGENT AU MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي 

الطريق الثانوية 315، حي النصر 

لهراويين إقليم مديونة - )2900  

الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.285701

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)21)يناير)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

الربط) شبكات  وانشاء) بناء)

الكهربائية

املعدات) وصيانة  تركي  

الكهربائية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731007.

313I
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العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE NOTSEN COMPANY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

 STE NOTSEN COMPANY SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار بني 
خالد امسيلة  - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NOTSEN COMPANY SARL AU
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)
مستغل ورشة االكترونيات) املدنية/)

او االلكترومكانيك/تارر.
دوار بني) (: عنوان املقر االرتماعي)

خالد امسيلة))-)35000)تازة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد يوسف خالدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف خالدي عنوانه)ا))
تايناست)) امسيلة  خالد  بني  دوار 

35000)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف خالدي عنوانه)ا))

تايناست)) امسيلة  خالد  بني  دوار 

35000)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)128.

31(I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

BINAYAT 2020

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

BINAYAT 2020 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 89 زنقة 

56 تجزئة البركة عين الشق - 

20830 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.193561

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2019 درنبر) (23 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم") (1.000.000"

 1.100.000" إلى) درهم") (100.000"

مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم")

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728547.

315I

 WORLD(ART(CONSULTING(SARL(par

abréviation(WACON(SARL

P.P. FOLIEN
إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL(par(abréviation(WACON

SARL
زاوية شارع أبي ررير الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
P.P. FOLIEN "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: املنطقة 

الحرة للتصدير بوخالف، الجزء 20، 
القطعة )، الطابق األر�سي، املكت  

رقم 5 - - طنجة املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.92237

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)فبراير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ارتماعية) حصة  (51 تفويت) مايلي:)
من) ارتماعية  حصة  (51 أصل) من 
للحصة) م.ع.ص  درهم  (1.000 فئة)
لفائدة) سلفا  واملكتتبة  الواحدة،)
 »VERBANO FILM S.R.L«شركة
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة  (،
  »P.P. FOLIEN SARL« شركة) في 
امبارك) السيد  شريكها  لصالح 
التفويت،) لهذا  وكنتيجة  محصون.)
 VERBANO FILM« شركة) فقدت 
املسؤولية) ذات  شركة  (،»S.R.L
مكانتها كشريكة في شركة) املحدودة،)
كما قامت) (،»P.P. FOLIEN SARL«
امبارك) السيد  الوحيد  املسير  بمنح 
محصون براءة الذمة من أرل فترة)
تملكها) تاريخ  منذ  للشركة  تسييره 
للحصص االرتماعية إلى يومنا هذا.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تجديد ثقة تسيير الشركة في) مايلي:)
بصفته) محصون،) امبارك  السيد 
ملدة) وذلك  للشركة،) الوحيد  املسير 
تلزم الشركة في رميع) غير محدودة.)

الوحيد) املسير  بتوقيع  معامالتها 

السيد امبارك محصون.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)

األسا�سي للشركة في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة صياغة النظام األسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)28)230.

316I

CABINET HOURMANEK

اسماك ديستربسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK

 IMM  HICHAM(AVENUE  315

 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir(maroc

اسماك ديستربسيون  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مراكش 

رقم    B  476الحي الصاعي سيدي 

غانم  - 0110) مراكش    املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

102111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اسماك)

ديستربسيون).

عمليات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لكل) الجملة  بنصف  والبيع  الشراء)

او) مجمدا  (، طريا) السمك  اصناف 

مصبرا،)باملغرب اوالخارج.

والتصدير) االستيراد  عمليات 

لكل) والتبريد  والتجميد  والنقل 

منتورات البحر ومشتقاتها.

والتسويق) الدراسة  عمليات 

البحر) منتورات  بكل  الخاصة 

ومشتقاتها.

والرخص) البراءات  كل  استغالل 

ذات اللعالقة بمجال نشاط الشركة.

مراكش) (: .عنوان املقر االرتماعي)

Bالحي الصاعي سيدي)   476 ( ( ( رقم)

غانم))-)0110))مراكش))))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ( ( السيد مبارك روغر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)))))) ( ( السيد مبارك روغر)

رقم))11))زنقة)))317))حي رياض السالم))

اكادير)80050))اكادير))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)))) ( روغر) مبارك  السيد 

رقم))11))زنقة)))317))حي رياض السالم))

اكادير)80050))اكادير))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)111681.

317I

مستأمنة عالم األرقام

شركة بريشيا لألعمال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة عالم األرقام
رقم 109 ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 
23200، الفقيه بن صالح املغرب

شركة بريشيا لألعمال شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 
09 مكرر الزنقة 15 سيدي احمد 

الضاوي الفقيه بن صالح - 23200 
الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بريشيا لألعمال.
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أعمال مختلفة او البناء).
بيع املستلزمات الرياضية.

تجارة.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
احمد) سيدي  (15 الزنقة) مكرر  (09
 23200 (- الضاوي الفقيه بن صالح)

الفقيه بن صالح املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الغزواني) لزغل  السيد 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

 500 ( (: الشرقاوي) لزغل  السيد 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الغزواني  لزغل  السيد 
 23200 ( الكريفات) لقيا4  دوار 

الفقيه بن صالح املغرب.
السيد لزغل الشرقاوي عنوانه)ا))
دوار اوالد يحيى لحراش قرب سيدي)
الفقيه) (23200 الكريفات) املحفوظ 

بن صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الغزواني  لزغل  السيد 
 23200 ( الكريفات) لقيا4  دوار 

الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)
17)فبراير)2020)تحت رقم)9/2020).
318I

TECHNOLOGIE SERVICE

TECHNOLOGIE SERVICE
إعالن متعدد القرارات

TECHNOLOGIE SERVICE
 ،NREA 183 شارع ولي العهد، مركز
املكت  رقم 26 ، 90000، طنجة 

املغرب
TECHNOLOGIE SERVICE "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: 183 شارع 
ولي العهد، مركز NREA، املكت  رقم 

26  - 90000 طنجة املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56763

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يناير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد)
بصفته) فوريست،) اندري  راي 
ملدة) وذلك  للشركة،) الوحيد  املسير 
تلزم الشركة في رميع) غير محدودة.)
الوحيد) املسير  بتوقيع  معامالتها 
الذي) السيد راي اندري فوريست،)
قام بدوره بقبول املهام املوكلة إليه.)
قرر الشركاء)منح السيد راي اندري)
فوريست براءة الذمة من أرل فترة)
 TECHNOLOGIE" لشركة) تسييره 

منذ تأسيسها وإلى) ("SERVICE SARL
يومنا هذا.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
والعنوان) السفر  رواز  رقم  تغيير 
السيد) الوحيد  للمسير  الشخ�سي 

راي اندري فوريست.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

ال يورد أي تغيير في أي بند
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230427.
319I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 SOCIETE CREATION
MENUISERIE DESIGN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE CREATION

  MENUISERIE DESIGN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة ٱبن 
عائشة إقامة ثمانية نخالت الطابق 

الخامس الشقة رقم51  رليز - 
0000) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1023(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CREATION  :

. MENUISERIE DESIGN SARL



38(5 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

نجارة:) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واللوازم والتركي  ورميع) (، التجارة)

املنتجات املرتبطة بها.
عنوان املقر االرتماعي):)زنقة ٱبن)
عائشة إقامة ثمانية نخالت الطابق)
(- رليز) ( رقم51) الشقة  الخامس 

0000))مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: محمد) الشريف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السيد املامي عبد العالي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الشريف محمد عنوانه)ا))
فينيسيو) (69200 فيري) ريل  زنقة 

69200))فينيسيو))فرنسا.
السيد املامي عبد العالي عنوانه)ا))
سبو إقامة 4 رقم) (03 املسيرة رقم)

21  0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشريف محمد عنوانه)ا))
فينيسيو) (69200 فيري) ريل  زنقة 

69200))فينيسيو))فرنسا
السيد املامي عبد العالي عنوانه)ا))
سبو إقامة 4 رقم) (03 املسيرة رقم)

21)مراكش)0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (0( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)111925.
320I

CABINET KHACHIM

MD IMPEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
MD IMPEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 23 زنقة 
أنوال عمارة فلوري 11 املكت  رقم ) 

ميموزة - 000)1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54257
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPEX
غرض الشركة بإيجاز):)بيع رميع)

لوازم املنزل
بيع مستحضرات التجميل.

زنقة) (23 (: عنوان املقر االرتماعي)
أنوال عمارة فلوري)11)املكت  رقم)) 

ميموزة)-)000)1)القنيطرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ماردة) البشار  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: إدريس) مفتي  بن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة البشار ماردة عنوانه)ا))
ابن) يوسف  و  إستقالل  زاوية شارع 
القنيطرة) (1(000  3 رقم) تاشفين 

املغرب.
السيد بن مفتي إدريس عنوانه)ا)))
 6 إقامة السنوبر عمارة) قطاع رقم3)
الرباط) (10100 حي الرياض) (2 شقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة البشار ماردة عنوانه)ا))
ابن) يوسف  و  إستقالل  زاوية شارع 
القنيطرة) (1(000  3 رقم) تاشفين 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)74243.

321I

CTC CONSULTING

 CENTRE CHIMIE ET
COSMETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CTC CONSULTING

 10RUE(DE(LIBERTE 3EME

 ETG(APPT(N°6 ، 20130،

CASABLANCA MAROC

 CENTRE CHIMIE ET

COSMETIQUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 10 شارع 

الحرية الطابق 3 ، شقة 5 - 20205  

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE CHIMIE ET  :

. COSMETIQUE

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق واستيراد وتصدير منتجات)

وإصدار) مراقبة  وغيرها.) التجميل 

(، التصنيع) لعمليات  الشهادات 

ومراقبة رودة منتجات التجميل.

10)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

  20205 (-(5 3)،)شقة) الحرية الطابق)

الدار البيضاء))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

محمود) إبراهيم  سليمان  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (500 ( (: سليمان)

درهم للحصة).
السيدة محمد سلطان بن مبارك):))
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
محمود) إبراهيم  سليمان  السيد 
سليمان عنوانه)ا))2)ه أبو ربل ظهر)

الجمال)))250))بوالق مصر.
السيد محمد سلطان بن مبارك)
 133 رقم) (2 حليوة شارع) عنوانه)ا))
البيضاء)) الدار  ( (20590 السبع) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمود) إبراهيم  سليمان  السيد 
سليمان عنوانه)ا))2)ه أبو ربل ظهر)

الجمال)))250))بوالق مصر
السيد محمد سلطان بن مبارك)
 133 رقم) (2 حليوة شارع) عنوانه)ا))
البيضاء)) الدار  ( (20590 السبع) عين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.

322I

CRB CONSEIL

 CABINET COMPTABLE
EUROMEDITERRANEEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم )21 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب
 CABINET COMPTABLE

EUROMEDITERRANEEN  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 27 ، شارع 
سليم الشرقاوي الطابق 2 رقم ب7   

- 0)203 الدار البيضاء املغرب .
تحويل  املقر االرتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.151861

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)فبراير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
"27)،)شارع سليم الشرقاوي الطابق)
0)203)الدار البيضاء) (-( ( 2)رقم ب7)
  3 ( انفا) الفضاء) "باب  إلى) (" املغرب)
شارع باب املنصور)،عمارة)C)الطابق)
20000)الدار) (-(3 األول)،)مكت  رقم)

البيضاء))املغرب)".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731051.

323I

Mustapha(ZAKHNINI 

رو�سي كاب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mustapha(ZAKHNINI
 BP 125. 62602 RAS(EL(MA
NADOR ، 62602، الناضور 

املغرب
رو�سي كاب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم )2، 
زنقة السليمانية، حي النصر بركان - 

63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7037

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
رو�سي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كاب.

غرض الشركة بإيجاز):)كراء)ريت)

سكي و تارر أو وسيط ينفذ استيراد)

وتصدير و النقل الطرقي الدولي للسلع)
(،2( :)رقم) عنوان املقر االرتماعي)
(- زنقة السليمانية،)حي النصر بركان)

63300)بركان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بودو عبد الحق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بودو عبد الحق عنوانه)ا))
62602)الناضور) ( را4 املاء)الناضور)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بودو عبد الحق عنوانه)ا))
62602)الناضور) ( را4 املاء)الناضور)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)75.

32(I

PRO-ACCOUNTING

BADR EL ISLAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

PRO-ACCOUNTING

10 زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 

6 ، 20000، الدار البيضاء املغرب

BADR EL ISLAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

بوطويل 1 رقم البقعة 22 - 26100 

برشيد املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.939

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)03)فبراير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
(- (22 رقم البقعة) (1 "تجزئة بوطويل)
"تجزئة) إلى) املغرب") برشيد  (26100
الطابق) (335 البقعة) رقم  نصر هللا،)
(- ( الخامس) محمد  شارع  الثالث 

26100)برشيد))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)1)1.
325I

ESSADKIA

SOCIETE N.L.S.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESSADKIA
شارع بئر انزران رقم 0) حي سيدي 

 EL(AIOUN، 65450، ماخوخ
LAAYOUNE املغرب

SOCIETE N.L.S.M شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي السوق 
رقم 11 ملتقى شارع بئر انزران  و 
شارع تافوغالت 50)65 العيون 

سيدي ملوك املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1095
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE N.L.S.M
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات التنظيف.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
بئر) شارع  ملتقى  (11 رقم) السوق 
 65(50 تافوغالت) شارع  و  ( انزران)

العيون سيدي ملوك املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد احسين اسعيدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبد القادر مظهر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احسين اسعيدي عنوانه)ا))

الحي الجديد زنقة بئر انزران))62903 

زايو املغرب.

السيد عبد القادر مغار عنوانه)ا))

تجزئة) بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 

1  60000)وردة) 6)رقم) الحبو4 ب)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احسين اسعيدي عنوانه)ا))

الحي الجديد زنقة بئر انزران))62903 

زايو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)27)يناير)

2020)تحت رقم)11/2020.

326I

moorish(co

N2IM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

N2IM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 رقم 85 البيضاء  - 20000 

الدار البيضاء  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(56921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.N2IM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير رميع تكنولوريا املعلومات)

واالتصاالت واملعدات الكهربائية.
61)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني)
الطابق)2)رقم)85)البيضاء))-)20000 

الدار البيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الصغير) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الصغير) الرحيم  عبد  السيد 
رنان) دار  يحيى  إقامة  عنوانه)ا))
عين) (02 طابق) (09 رقم) اوه  عمارة 
الشق البيضاء)20000)الدار البيضاء))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الصغير) الرحيم  عبد  السيد 
رنان) دار  يحيى  إقامة  عنوانه)ا))
عين) (02 طابق) (09 رقم) اوه  عمارة 
الشق البيضاء)20000)الدار البيضاء))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730916.
327I

ALEXANDRIS(COMPTA(-(SARL

أوبـريـستيــج  شعـــارهـا  : 

  " THE ICONIC " 

  ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

 THE "  :  أوبـريـستيــج  شعـــارهـا

ICONIC "  -  ش.ذ.م.م.  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقـامـة 

سيستيـم زنقـة رقم 25 بــاب العـرفــان  

متجــر رقــــم  27  -- 20600  البيضــاء  

الـمــغــــــرب   .

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.342.673

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))1)يناير)2020)تقرر إنشاء)

(-- )تحت التسمية) تابع للشركة) (  فرع)

سيستيـم) إقـامـة  بالعنوان  الكائن  و 
زنقـة رقم)25)بــاب العـرفــان))متجــر رقــــم))

الـمــغــــــرب)))) ( البيضــاء) ( (20600 (-- ( (29 
و املسير من طرف السيد)ة))رحــمـــــونــــي)

كـــريـــــم).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731.012.

328I

moorish(co

ABRI BACHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

ABRI BACHE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 10) شارع 

الزرقطوني إقامة حماد الطابق 

األول رقم 1 البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. BACHE

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتغطية) والخيام  الستائر  وتجميع 

مأوى.

 (10 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق)

األول رقم)1)البيضاء)-)20000)الدار)

البيضاء))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الشبربي) رليل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رليل الشبربي عنوانه)ا))) 

تجزئة الطبي  طابق)))شقة)8)شارع)

 20000 البيضاء) بيرجي  حي  غاندي 

الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رليل الشبربي عنوانه)ا))) 
تجزئة الطبي  طابق)))شقة)8)شارع)
 20000 البيضاء) بيرجي  حي  غاندي 

الدار البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730386.

329I

ائتمانية مارسترال

GOUAIMA- SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية مارسترال
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطي  
األطلس فا4 ، 30100، فا4 

املغرب
GOUAIMA- SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي متجر 

رقم 3 رنان 1 فيال )12 ز األندلس  
عين الشقف موالي يعقوب فا4 - 

30000 فا4  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
60611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 شتنبر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOUAIMA-(SERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستيراد
بنصف) األحدية  بيع  و  صناعة 

الجملة).
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متجر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ز األندلس)) (12( فيال) (1 رنان) (3 رقم)
(- عين الشقف موالي يعقوب فا4)

30000)فا4))املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الكعيمة) املصطفى  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الكعيمة)) املصطفى  السيد 
ز) (12( 1)فيال رقم) الجنان) عنوانه)ا))
اأندلس عين الشقف موالي يعقوب))

30000)فا4 املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكعيمة)) املصطفى  السيد 
ز) (12( 1)فيال رقم) الجنان) عنوانه)ا))
اأندلس عين الشقف موالي يعقوب))

30000)فا4 املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (08 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)3158.
330I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

دبدو للخياطة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

.sté. fidev(SARL - A.U
مكنا4 - 98) اديور ارداد ابني 
امحمد ، 50000، مكنا4 املغرب

دبدو للخياطة  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 98، زنقة 
18 - البساتين - 50000 مكنا4 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.21591

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تقرر حل) 13)درنبر) املؤرخ في)
دبدو للخياطة))شركة ذات املسؤولية)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
(،98 درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي)
زنقة)18)-)البساتين)-)50000)مكنا4)

املغرب نتيجة ملنافسة.
و عين:

الشاوي ( طاهر)  السيد)ة))
)و عنوانه)ا))98،)زنقة)18)-)البساتين)
)ة)) 50000)مكنا4 املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)13)درنبر)2019)وفي)98،)زنقة)
مكنا4) (50000 (- البساتين) (- (18

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (02 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم)002.
331I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE SOLEIL SUD SECURITE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
رقم )0 السمارة، 72000، السمارة 

املغرب
 STE SOLEIL SUD SECURITE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  حي 

السالم II بلوك D رقم 92 السمارة - 
72000  السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1879

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLEIL SUD SECURITE SARL

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة).

حي) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 

92)السمارة)-) D)رقم) II)بلوك) السالم)

72000))السمارة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سيدة محمد سالم):))00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سيبا موالي البشير):))300 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: ( السيد بنعمي محمد ملين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سالم) محمد  سيدة  السيد 

عنوانه)ا))حي محمد بن عبد هللا زنقة)

 72000 السمارة) (0( رقم) املحمدية 

السمارة املغرب.

ملين)) محمد  بنعمي  السيد 

 01 رقم) املحمدية  زنقة  عنوانه)ا))

السمارة)72000)السمارة املغرب.

البشير) موالي  سيبا  السيد 

عنوانه)ا))زنقة فاقر رقم)16)السمارة)

72000)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البشير) موالي  سيبا  السيد 

عنوانه)ا))زنقة فاقر رقم)16)السمارة)

72000)السمارة املغرب

سالم) محمد  سيدة  السيد 

عنوانه)ا))حي محمد بن عبد هللا زنقة)

 72000 السمارة) (0( رقم) املحمدية 

السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)57/2020.

332I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

ILMAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.sté. fidev(SARL - A.U

مكنا4 - 98) اديور ارداد ابني 

امحمد ، 50000، مكنا4 املغرب

ILMAZA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 28، زاوية 

شارع السعديين وزنقة رمال الدين 

األفغاني – )م.ج) - 50000 مكنا4 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تقرر حل) 20)درنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 مبلغ رأسمالها) ( (ILMAZA

(،28 درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي)
زاوية شارع السعديين وزنقة رمال)

 50000 (- )م.ج)) (– األفغاني) الدين 

مكنا4 املغرب نتيجة ل):)املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب)28،)زاوية)

شارع السعديين وزنقة رمال الدين)

مكنا4) (50000 (- )م.ج)) (– األفغاني)

املغرب.)

و عين:

بوهاللي ( ( محفوظ)  السيد)ة))
شارع) زاوية  (،28 عنوانه)ا)) و  (

الدين) رمال  وزنقة  السعديين 

مكنا4) (50000 )م.ج)) (– األفغاني)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
السعديين وزنقة) زاوية شارع  (،28  :

رمال الدين األفغاني)–))م.ج)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (06 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم))001.

333I
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COGEFISC  SARL

ADEMKA-OCCASION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COGEFISC  SARL
5)، زنـقـة الـزبـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـوداء ، 20290، الـدار 
الـبـيـضـاء الـمـغـرب

ADEMKA-OCCASION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 28، زنقة 

السند4، الطابق الثالت، شقة رقم 
6، تجزئة رانو، الحي املحمدي  - 
20350 الـدار الـبـيـضـاء الـمـغـرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.192927
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) املؤرخ في)07)فبراير)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (ADEMKA-OCCASION
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي)28،)زنقة السند4،)
تجزئة) (،6 الطابق الثالت،)شقة رقم)
رانو،)الحي املحمدي))-)20350)الـدار)
غياب) (: الـمـغـرب نتيجة ل) الـبـيـضـاء)
نشاط) أي  مزاولة  وعدم  الطلبيات 
الى) باالضافة  (2013 مند) تجاري 

صعوبة التمويل واملنافسة..
و حدد مقر التصفية ب)28،)زنقة)
شقة) الثالت،) الطابق  السند4،)
رقم)6،)تجزئة رانو،)الحي املحمدي،))
الـبـيـضـاء) الـدار  (20350 الـمـغـرب)

الـمـغـرب.)
و عين:

و) دوماك  ( أحمد) السيد)ة))
(،80 عمارة) عزيزة،) اقامة  عنوانه)ا))
شارع الحزام الكبير،) (،30 شقة رقم)
الحي املحمدي)20350)الـدار الـبـيـضـاء)

الـمـغـرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731201.

33(I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE TIRIGO TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE TIRIGO TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي ظهر ملحلة 

تجزئة الفتح زنقة ب 7 رقم 23 

وردة  - 60000 وردة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIRIGO TRANS SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير وطنيا و دوليا.

عنوان املقر االرتماعي):)ظهر ملحلة)

تجزئة الفتح زنقة ب)7)رقم)23)وردة))

-)60000)وردة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 33( ( (: السيد بوعبد هللا محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: ربيع) هللا  بوعبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بوعبد هللا عبد االله):))333 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوعبد هللا محمد عنوانه)ا))
ظهر ملحلة تجزئة الفتح زنقة ب)7)رقم)

23)وردة))60000)وردة املغرب.

السيد بوعبد هللا ربيع عنوانه)ا))

خيرونا اسبانيا)60000)وردة املغرب.

االله) عبد  هللا  بوعبد  السيد 

الفتح) تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا))
 60000 ( وردة) (23 رقم) (7 زنقة ب)

وردة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوعبد هللا محمد عنوانه)ا))
ظهر ملحلة تجزئة الفتح زنقة ب)7)رقم)

23)وردة)60000)وردة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)650.

335I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 OVERSEAS LINK

  INTERNATIONAL GROUP

SIGLE  OLIG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 OVERSEAS LINK

  INTERNATIONAL GROUP

SIGLE  OLIG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الحي 

الحجري رقم 373 شارع ابن طفيل - 

70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

احمد سلمان) )ة)) السيد) تفويت 

شيالب)30.290)حصة ارتماعية من)

السيد) ( 30.290)حصة لفائدة) أصل)

يناير) (20 بتاريخ) كوكو  سعيدة  )ة))

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

18)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)16/2020).

336I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 OVERSEAS LINK

  INTERNATIONAL GROUP

sigle OLIG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 OVERSEAS LINK

  INTERNATIONAL GROUP

sigle(OLIG  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الحي 

الحجري رقم 373 شارع ابن طفيل - 

70000 العيون املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 يناير) (20 املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد)ة))كوكو)

سعيدة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

18)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)16/2020).

337I
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 OVERSEAS LINK

 INTERNATIONAL GROUP

SIGLE OLIG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 OVERSEAS LINK

 INTERNATIONAL GROUP

SIGLE OLIG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االرتماعي الحي 

الحجري رقم 373 شارع ابن طفيل  - 

70000 العيون .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2020 يناير) (20 املؤرخ في)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات املسؤولية املحدودة")إلى)"شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

18)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)16/2020).

338I

STE FIDLAMIAE SARL

TIBYANE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

TIBYANE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي 55 شارع 

بتريس لوممبا  - 10000 الرباط 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(1(81

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2019 درنبر) (12 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

إستيراد و تصدير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (18 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)63))10.

339I

FORENERGY

فورإنرجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORENERGY

 APP 4 IMM(B(BLOC 08 ZONE

 A RESIDENCE CHABAB AIN

 SEBAA ، 20480، CASABLANCA

MAROC

فورإنرجي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة رقم 

) عمارة ب بلوك 8 منطقة أ إقامة 

الشباب عين السبع - 80)20 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فورإنرجي.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالتصاالت) الكهربائية  التركيبات 

املتجددة) والطاقات  الهاتفية 

واألعمال املختلفة

في) املنشآت  وتحقيق  دراسات 

والصناعة والبنية) الطاقة والكهرباء)

والطاقات املتجددة) التحتية والبناء)

والصيانة

واملنشآت) الشبكات  هندسة 

والدراسات) واملباني  الصناعية 

والصيانة) واالستقبال  والرصد 

إلى) واالرتقاء) والخبرة  والتشخيص 

الطاقة) وتحسين  والتحسين  املعايير 

وكفاءتها

األعمال املدنية والطرق والصرف)

الصحي ومياه الشرب

املشروعات) في  العمل  دراسة 

الكهربائية) بالتركيبات  املتعلقة 

والهندسة املدنية و الطرق و الصرف)

الهاتف) و  الشرب  مياه  و  الصحي 

بجميع أنواعه

واللوازم) املعدات  رميع  تسويق 

الكهربائية والصناعية املشتراة محليا)

أو املستوردة

أعاله) املذكورة  املنتجات  تصدير 

والخدمات ذات الصلة

استيراد تصدير التجارة العامة

اللوحات) وتجميع  تصنيع 

الكهربائية

(، )أبراج) املعدنية) اإلنشاءات 

أعمدة)،)صواري)،)أبواب وأسوار)...)

أي) في  حصة  على  االستحواذ 

شركة لها نشاط مشابه أو ذو صلة

العمليات) رميع  عام  وبشكل 

الصناعية) أو  املالية  أو  التجارية 

مرتبطة) العقارية  أو  املنقولة  أو 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالغرض)

املؤس�سي للشركة املوصوف أعاله أو)

بأي كائن آخر مشابه أو من املحتمل)

أن يشجع تطويره بمور .

عنوان املقر االرتماعي):)شقة رقم)

منطقة أ إقامة) (8 عمارة ب بلوك) ((

الدار) (20(80 (- الشباب عين السبع)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عمراني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عمراني  محمد  السيد 

شقة رقم)8)عمارة أ بلوك)12)منطقة)

 20(80 أ إقامة الشباب عين السبع)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عمراني  محمد  السيد 

شقة رقم)8)عمارة أ بلوك)12)منطقة)

 20(80 أ إقامة الشباب عين السبع)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

3(0I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

باكوفيس كونطا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دو4 مار4 رقم 68 ، 

90000، طنجة املغرب

باكوفيس كونطا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 

محمد الخامس و زنقة ابن كثير، 

إقامة دو4 مار4، الطابق السابع، 

مكت  رقم 68 - 90000 طنجة 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93187

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 درنبر) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))هنا))السباعي)50 

حصة ارتماعية من أصل)50)حصة)

املزنودي) ( يسرى) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ))2)درنبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)229479.

3(1I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIÉTÉ SAHARA

 DES TRAVAUX

 D'ASSAINISSEMENT ET

OUVRAGES S.S.T.A.O
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA(MAROC ،72000

 Société(Sahara(des(travaux

 d'assainissement(et(Ouvrages

S.S.T.A.O شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلرتماعي

 HASSANI RUE EDAOURA N°

ES(SEMARA - 72000 6 السمارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Société( Sahara( des( travaux

 d'assainissement( et( Ouvrages

.S.S.T.A.O

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.

 HAY (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 HASSANI RUE EDAOURA N°

السمارة) (6( ES( SEMARA( -( 72000

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عبد الكريم فقير)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السماللي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الكريم فقير عنوانه)ا))

زنقة الدورة رقم)06)السمارة)72000 

السمارة املغرب.

السيد محمد السماللي عنوانه)ا))

 06 بلوك) (05 الخوارزمي) تيليال  حي 

 72000 اكادير) تيكوين  (105 رقم)

السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الكريم فقير عنوانه)ا))

زنقة الدورة رقم)06)السمارة)72000 

السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)26/2020.

3(2I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SMARA LOGISTIQUES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA(MAROC ،72000

 STE SMARA LOGISTIQUES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE EL وعنوان مقرها اإلرتماعي

 KHALIL OUELD MHAMED N°

ES(SMARA  - 72000 38 السمارة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 فبراير) (03 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم") (3.900.000"

 (.000.000" إلى) درهم") (100.000"

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم")

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)05)فبراير)

2020)تحت رقم)20/2020.

3(3I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

بيالتور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 (EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

بيالتور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 
بوشارب رقم ) تاركة  - 0000) 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98123

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)27)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
"دوار بوشارب رقم)))تاركة))-)0000) 
سباعية) "درب  إلى) املغرب") مراكش 
 (1 رقم) نحا4  قصيبة  بالقصيبة 
 (0000 (- ( حاليا) (16 رقم) و  القديم 

مراكش))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112210.

3((I

FUDICAIRE ISMAILI

JANNAT PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA(MAROC ،72000
JANNAT PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلرتماعي
 FATH 3 RUE(HAOUZA(N° 82 ES
SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JANNAT PRO
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.
 HAY (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 FATH 3 RUE HAOUZA N° 82 ES
SEMARA(-(72000)السمارة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
2.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: السيد محمد حضرية)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد حضرية عنوانه)ا))
 (2050 الحوز) اورير  اموازارن  حي 

الحوز املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حضرية عنوانه)ا))
 (2050 الحوز) اورير  اموازارن  حي 

الحوز املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)25/2020.
3(5I

FUDICAIRE ISMAILI

AMAL PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA(MAROC ،72000
AMAL PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإلرتماعي

 MASSERA(KHADRA(N° 24 ES
SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRO

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.

 LOT (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 MASSERA KHADRA N° 2( ES

SEMARA(-(72000)السمارة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املصطفى البهلول):))7.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

البهلول) املصطفى  السيد 

ايت) (63 ايكوداررقم) حي  عنوانه)ا))

اورير مراكش)2050))الحوز املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البهلول) املصطفى  السيد 

ايت) (63 ايكوداررقم) حي  عنوانه)ا))

اورير مراكش)2050))الحوز املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)2020/)2.

3(6I

ficogedek(sarl(au

STRUCTEAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

STRUCTEAM SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

32 الطابق الثالث درب حسان 2 
أحداف - . أزرو املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(1
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)30)درنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
32)الطابق الثالث درب حسان) "رقم)
2)أحداف)-).)أزرو املغرب")إلى)"الطابق)
االول حي التيزي طريق مدرسة الفتح))

-).)عين لوح))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2020)تحت رقم)1)8.
347I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE ELADMI TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
رقم )0 السمارة، 72000، السمارة 

املغرب
 STE ELADMI TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LOT وعنوان مقرها اإلرتماعي
SALAM(I(bloc(H(NR 31 ES-

SMARA - 72000 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1881

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELADMI TRAVAUX SARL

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.

 LOT (: االرتماعي) املقر  عنوان 

SALAM( I( bloc( H( NR( 31( ES-

SMARA(-(72000)السمارة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العضمي) حمة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العضمي  حمة  السيد 

رقم)1196)حي العودة العيون)70000 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العضمي  حمة  السيد 

رقم)1196)حي العودة العيون)70000 

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)28/2020.

3(8I



3833 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

ficogedek(sarl(au

STRUCTEAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

STRUCTEAM SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي رقم 32 
الطابق الثالث درب حسان 2  - . 

أزرو املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 1)8
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)30)درنبر)2019)تم حذف)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
وسيط)،)االشغال العامة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2020)تحت رقم)1)8.
3(9I

offisc

SUCOMAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc
SUCOMAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 شارع 
مر4 سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 20500 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUCOMAS

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

مواد البناء.

26)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

مر4 سلطان الطابق األول الشقة)3 

-)20500)الدارالبيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رزوق عبد العالي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رزوق عبد العالي))عنوانه)ا))

 9 الشقة) (138( الوفاق رقم) تجزئة 

تمارة)12010)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رزوق عبد العالي))عنوانه)ا))

 9 الشقة) (138( الوفاق رقم) تجزئة 

تمارة)12010)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730416.

350I

FIGENOUV

KAZMANE FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكنا4 املغرب

KAZMANE FRERES "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 176 

تجزئة رنان مكنا4 2 - 50050 

مكنا4 املغرب.

"تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين"

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38761

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)يناير)2020

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)المحدودة سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)690.

351I

Advance Center

AZ REVETEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

AZ REVETEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 36 شارع 

االبطال و تقاطع زنقة ام الربيع شقة 

13  - 10020 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11(051

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2019 نونبر) (19 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها) ( (AZ REVETEMENT

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلرتماعي)36)شارع االبطال و تقاطع)

 10020 (- ( (13 زنقة ام الربيع شقة)

ارماع) (: ل) نتيجة  املغرب  الرباط 

الشركاء)على تصفية الشركة..

و حدد مقر التصفية ب فيال)9ك) 

 10020 (- ( الرياض) النجد حي  زنقة 

الرباط املغرب.)

و عين:
و) الدرقاوي  ( املكي) السيد)ة))
النجد) زنقة  9ك)) فيال) عنوانه)ا))
الرباط املغرب) (10020 ( حي الرياض)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)69))10.

352I

االئتمان الجهوي الجديدة

طرونس اورين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االئتمان الجهوي الجديدة
النسيم 5 تجزئة بكري الرقم 11 

الجديدة ، 000)2، الجديدة املغرب
طرونس مورين شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 55 تجزئة 
هالل سفلي الجديدة - 000)2 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2018 يونيو) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)طرونس)

مورين.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   383(

عنوان املقر االرتماعي):)55)تجزئة)

 2(000 (- الجديدة) سفلي  هالل 

الجديدة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال الشركة:))99)درهم،)

مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عبير) بولفاف  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عبير  بولفاف  السيدة 

الشليل) ملك  (0( عمارة) (06 رقم)

الجديدة) (2(000 الجديدة) النررس 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رهام  بطاف  السيدة 

 2(000 أزمور) تعاونية األصدقاء) (01

الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)12)يونيو)

2018)تحت رقم)518.

353I

Advance Center

ELMENZEH EDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

ELMENZEH EDEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي سيتي 

سانتر الرياض ، شارع امليليا  - 

10020 الرباط  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(2681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELMENZEH EDEN

مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري

أعمال البناء

أعمال مختلفة.

سيتي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

سانتر الرياض)،)شارع امليليا))-)10020 

الرباط))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الوهاب بنجلون زهر)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الوهاب بنجلون زهر)

شارع االميرة لال مريم) (37 عنوانه)ا))

10020)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الوهاب بنجلون الزهر)

شارع االميرة لال مريم) (37 عنوانه)ا))

10020)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

.D87848(2020)تحت رقم

35(I

cabinet(achawr

CRECHE R2Y
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(achawr

  TANGER  BD(MED 05 °2(

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU(N ،

90000، tanger(maroc

CRECHE R2Y شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي عزي  

ابقيو تجزئة 2619 الطابق االر�سي 

 TANGER طريق تطوان  طنجة

TANGER 90000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRECHE R2Y

غرض الشركة بإيجاز):)الحضانة.

عنوان املقر االرتماعي):)حي عزي )

االر�سي) الطابق  (2619 تجزئة) ابقيو 

 TANGER طنجة) ( تطوان) طريق 

TANGER 90000)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السالم) عبد  بجدي  ( السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  بجدي  ( السيد)

تجزئة) ابقيو  عزي   حي  عنوانه)ا))

الطابق االر�سي طريق تطوان)) (2619

طنجة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  بجدي  ( السيد)

تجزئة) ابقيو  عزي   حي  عنوانه)ا))

الطابق االر�سي طريق تطوان)) (2619

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230087.

355I

AZ CONSULATNTS

MLR 26
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MLR 26 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 151 زنقة 

أسامة بنو زيد الطابق الثاني،املدينة 

اليسرى،ن ج املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

450733

 2( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 أكتوبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MLR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.26

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.
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عنوان املقر االرتماعي):)151)زنقة)

أسامة بنو زيد الطابق الثاني،املدينة)

 20000 (- املعاريف) ج  اليسرى،ن 

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: رشيد) موالي  أمير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مصطفى موالي رشيد):))50 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: السيد فيصل موالي رشيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 MLR الشركة)

 DEVELOPPEMENT SARL :  850

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أمير موالي رشيد عنوانه)ا))

حي النزاهة زنقة الشيخ املياري رقم)

10)فيال البركة))90060)طنجة املغرب.

رشيد) موالي  مصطفى  السيد 

الشيخ) زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا))

املياري رقم)11 90060)طنجة املغرب.

رشيد) موالي  فيصل  السيد 
عنوانه)ا))77)زنقة الشريف اإلدري�سي)

 20000 املعاريف) (5 شقة) (2 طابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

 MLR الشركة)

 DEVELOPPEMENT SARL

الساد4) محمد  شارع  عنوانه)ا))

إقامة مستورة الرقم)98/96)الطابق)

طنجة) (90060  17 رقم) األر�سي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمير موالي رشيد عنوانه)ا))

حي النزاهة زنقة الشيخ املياري رقم)

10)فيال البركة)90060)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)723423.

356I

STE DOS AMIGOS ERROUASS

 STE DOS AMIGOS
ERROUASS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DOS AMIGOS ERROUASS
حي عين حياني زنقة 2 رقم 36 بيس ، 

90000، طنجة املغرب
 STE DOS AMIGOS ERROUASS
SARL AU  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي عين 

حياني زنقة 2 رقم 36 بيس - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DOS AMIGOS ERROUASS SARL

. AU
اصدار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مواد) وشراء) بيع  توزيع  تصدير 

الحلويات.
حي عين) (: عنوان املقر االرتماعي)
حياني زنقة)2)رقم)36)بيس)-)90000 

طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد علي الروا4):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد علي الروا4 عنوانه)ا))حي)
 90000   36 رقم) (2 عين حياني زنقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي الروا4 عنوانه)ا))حي)
 90000   36 رقم) (2 عين حياني زنقة)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)523.
357I

EL HAGOUCHI MOHAMED

سناك
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

سناك
 13 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
فبراير)2020)أعطى السيد)ة)))محمد))
للبطاقة) )ة)) الحامل) الحكو�سي 
املسجل) (E(00155 ( ( رقم) الوطنية 
بالسجل التجاري)132090)باملحكمة)
التجارية بمراكش حق التسيير الحر)
زاوية) ب  الكائن  التجاري  لألصل 
وزنقة) الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
 (0000 ابن عائشة رليز رقم)116))-)
محمد) للسيد)ة)) املغرب  مراكش 
حجوب الحامل))ة))للبطاقة الوطنية)
رقم)))MC39373))ملدة)3)سنة تبتدئ)
 01 و تنتهي في) (2020 مار4) (01 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2023 مار4)

25.000))درهم.
358I

centre(de(beaute(loujaine

 CENTRE DE BEAUTE
LOUJAINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

centre(de(beaute(loujaine
 DR(AGOURRAM(N° 133 SYBA
 DR(AGOURRAM(N° 133 SYBA،

40000، MARRAKECH(maroc
centre(de(beaute(loujaine شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة ج 

20 إقامة الحديقة الكبرى الطابق ٣ 

رليز - 0000) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102123

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 centre(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.de(beaute(loujaine

مركز) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل و الحالقة.

شقة ج) (: عنوان املقر االرتماعي)

20)إقامة الحديقة الكبرى الطابق)٣ 

رليز)-)0000))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: سكينة) قنديل  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيدة الشكراء)خميسة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة قنديل سكينة عنوانه)ا))
دوار ماشو بلوك)09)رقم)155 0000)  

مراكش املغرب.

خميسة) الشكراء) السيدة 

  12 رقم) الحرش  دوار  عنوانه)ا))

0000)))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة قنديل سكينة عنوانه)ا))
دوار ماشو بلوك)09)رقم)155 0000)  

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)080).

359I
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SYNERG

BIOME TECHNOLOGIE
إعالن متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
BIOME TECHNOLOGIE   "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: الدار 

البيضاء – اقامة  روض االزهر زنقة 
ابن حازم عمارة عنبر ب 222 – 

 RUE DE BRUXELLE 26  شانتيمار
 RESIDENCE  AL(WAFAA 1 2100

CASABLANCA املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري:  
.189667

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)درنبر)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)))
الحساب) على  املصادقة  (-
االبراء) منح  (, للتصفية) النهائي 
للمصفي))),معاينة اغالق التصفية))))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)725360.
360I

SYNERG

 TÜV RHEINLAND
MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
 TÜV RHEINLAND MOROCCO
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: : الدار 

البيضاء ، )10 شارع عبد املومن ، 
إقامة توينبات ، الطابق ) رقم 11 - 

CASABLANCA 2200 املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1(6135

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2019تم اتخاذ) ( 20)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
بالرغم) الشركة  استمرار  (-
الرأسمال) ارباع  ثلث  فقدان  من 

االرتماعي).)))))))))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)724859.
361I

JOURNAL LE MATIN

 SOCIETE * ZI 4 COMPANY
*   S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID(Etage 2
 appartement(Numero 9،
80000، AGADIR(MAROC

 SOCIETE * ZI 4 COMPANY
S.A.R.L   *  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي العرب 
بلوك 7 زنقة 28 رقم 18 تيكيوين 
أكادير  تيكيوين أكادير  80000 

أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

89537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
   SOCIETE( *( ZI( 4( COMPANY( *

. S.A.R.L
اشغال)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصفائح) )تركي   التجصيص)

الجصية))و الصباغة.
عنوان املقر االرتماعي):)حي العرب)
تيكيوين) (18 رقم) (28 زنقة) (7 بلوك)
 80000 ( أكادير) تيكيوين  ( أكادير)

أكادير املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اسرو مصطفى)))))))))):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( السيد الرويضة ياسين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسرو مصطفى))))))عنوانه)ا))

أكادير)80000)أكادير املغرب.
السيد الرويضة ياسين))عنوانه)ا))

أكادير)80000)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرويضة ياسين))عنوانه)ا))

أكادير)80000)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)-.
362I

LEADEUR SUD SARL AU

TRANS LINE 35
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADEUR SUD SARL AU
 QUARTIER ADMINISTRATIF
 PLACE DSTAXIS COMPLEXE
 DAR(TALEB(OULED(TEIMA،

83350، اوالدتايمة املغرب
TRANS(LINE 35 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

اللحيان سيدي بيبي 80274  

الشتوكة ايت باها  80274 شتوكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19(03

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 أكتوبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LINE 35

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل االشخاص

مقاول في االشغال والبناء.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

  80274 بيبي) سيدي  اللحيان 

شتوكة) (80274 ( الشتوكة ايت باها)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم وبلعيد):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد خالد وبلعيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

وبلعيد) الرحيم  عبد  السيد 

عمارة)) البركة  ادرار  حي  عنوانه)ا))

تيكوين)80652)اكادير املغرب.

عنوانه)ا)) وبلعيد  خالد  السيد 

تجزئة موالي رقم)92)دراركة))80652 

اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وبلعيد) عبدالرحيم  السيد 

 80652 اكادير) تيكوين  عنوانه)ا))

تيكوين املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (25 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

2019)تحت رقم)1712.
363I

SIMOSAD AMENAGEMENT

SIMOSAD AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SIMOSAD AMENAGEMENT
 HADDADA ROUTE MEHDIA

 ،1(000 ، 1-LOT(N° 2308
KENITRA MAROC

 SIMOSAD AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي           
 HADDADA ROUTE MEHDIA

 1(000 - .1-LOT(N° 2308
.KENITRA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2692
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 MOHAMED )ة)) تفويت السيد)
من) ارتماعية  حصة  (SADKI 500
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)ة))SMAIL AMIN SADKI)بتاريخ)22 

يوليوز)2019.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 08 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

غشت)2019)تحت رقم)72056.
36(I

SIMOSAD AMENAGEMENT

SIMOSAD AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

SIMOSAD AMENAGEMENT
 HADDADA ROUTE MEHDIA

 ،1(000 ، 1-LOT(N° 2308
KENITRA MAROC

 SIMOSAD AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

 HADDADA ROUTE MEHDIA
 LOT(N° 2291 APPT 1 - 14000

.KENITRA MAROC
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2692

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم)) (2019 يوليوز) (22 في) املؤرخ 
الحالي) االرتماعي  املقر  ( تحويل)
 HADDADA ROUTE" للشركة من)
 MEHDIA LOT N° 2291 APPT 1
إلى) ("-( 14000( KENITRA( MAROC
 HADDADA ROUTE MEHDIA"
 LOT( N°( 2308-1.( -( 14000

."KENITRA  MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

غشت)2019)تحت رقم)72056.

365I

FLASH ECONOMIE

LA FABRIQUE BERBERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LA FABRIQUE BERBERE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي بويفورنا 
املحايطة - 83000  تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FABRIQUE BERBERE

زرع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات) وتسويق  الصبار,إنتاج 

املحلية,استيراد وتصدير.

بويفورنا) (: عنوان املقر االرتماعي)

املحايطة)-)83000))تارودانت املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: حمدي) ايمان  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد نورالدين حمد كان):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) حمدي  ايمان  السيدة 

 17RUE(MARCELIN(BERTHELOT

. 92700(COLOMBES((FRANCE

كان) حمد  نورالدين  السيد 
زنقة) (11 السالم) حي  عنوانه)ا))

رسموكة))80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حمدي  ايمان  السيدة 

 17RUE(MARCELIN(BERTHELOT

92700(COLOMBES(FRANCE

كان) حمد  نورالدين  السيد 
زنقة) (11 السالم) حي  عنوانه)ا))

رسموكة))80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت))بتاريخ)13)يناير)

2020)تحت رقم))1.

366I

FLASH ECONOMIE

JAMILA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

"رميلة آنفيست"

  JAMILA INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها :  مائتان ألف و مائتان 

درهم 200.200  درهم

مقرها االرتماعي : بالدار البيضاء, 

-زنقة ابن خيران  سابقا زنقة دانوب 

رقم 112 مر4 السلطان,مكت  
بالطابق االول

السجل التجاري :3)20))

"صدقة نهائية"

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 31 )1)و) )0)و) ( الدار البيضاء)بتاريخ)

السيدة) تصدقت  (- ( (2019 أكتوبر)

حصصها) بمجموع  بنتارة  خديجة 

"رميلة) ( شركة) في  االرتماعية 

املسؤولية) ذات  -شركة  ( آنفيست)

حصة) (5(6 في) املمثلة  و  املحدودة 

 182 بي) لفائدة السيدات زهرة فني 

 182 حصة ارتماعية و وفاء)فني بي)

بي) ( فني) وسومية  ارتماعية  حصة 

182)حصة ارتماعية.
التجاري) بالسجل  التسجيل  تم  (

بالدار) التجارية  املحكمة  لدى 

البيضاء،)بتاريخ))06.02.2020)تحت)

729839.من أرل الخالصة و) عدد)

البيان.

367I

VERSIONCONSULTING

SOCIETE C PROJECT sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

VERSIONCONSULTING

إقامة اإلحسان عمارة 3 شقة ) 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE C PROJECT sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي أبراج 

الكتبية ج ش 12 شقة 9 املحاميد 

مراكش - 0000) مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2213
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2019 درنبر) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000" أي من) درهم") (990.000"
عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")

طريق):))-.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)111555.
368I

MCG

أ4 أم أطال4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أ4 أم أطال4 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 1 
درب الال عزونة قاعة بن ناهيد،  - 

0000) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40377
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2009 نونبر) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)أ4 أم) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

أطال4.
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تأرير) (، رياضات) (، الضيافة) دور 
رميع) تشغيل  (، املفروشة) الغرف 
املجمعات) (، املوتيالت) (، الفنادق)

السياحية واملنتجعات.
 1 الرقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
(- ( درب الال عزونة قاعة بن ناهيد،)

0000))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بو4 سيلفي):))51)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: شارل) رون  موموطون  السيد 

9))حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سيلفي  بو4  السيدة 

بن) قاعة  عزونة  الال  درب  (1 الرقم)

ناهيد،))0000))مراكش املغرب.
شارل) رون  موموطون  السيد 

درب الال عزونة) (1 الرقم) عنوانه)ا))

مراكش) ((0000 ( ناهيد،) بن  قاعة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سيلفي  بو4  السيدة 

بن) قاعة  عزونة  الال  درب  (1 الرقم)

ناهيد،))0000))مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2009)تحت رقم)43776.

371I

MCG

أ4 أم أطال4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

أ4 أم أطال4 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 1، 

درب الال عزونة، قاعة بن ناهيد،  - 

0000) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2010 نونبر) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بو4) سيلفي  )ة)) السيد) تفويت 
 100 حصة ارتماعية من أصل) (51
حصة لفائدة))السيد))ة))شركة ريرار)
 30 بتاريخ) ِش.م.م  كونساي) بينكي 

نونبر)2010.
شارل) رون  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ارتماعية من) ((9 موموطون)
)ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
ِش.م.م) بينكي كونساي) شركة ريرار 

بتاريخ)30)نونبر)2010.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مار4) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2011)تحت رقم)9919).

372I

MCG

جيلميش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ريلميش شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
عالل الفا�سي، العمارة 12، الشقة 

رقم 5، تجزئة سين - 0000) 
مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50037
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2019 درنبر) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (3.500.000"
"1.000.000)درهم")إلى)"500.000.) 
مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم")
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (07 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112062.

373I

AFIDACOM

CHIBANE LOCA-GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و 17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 30000، فا4 املغرب
  CHIBANE(LOCA-GESTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2) 
الطابق ) مركز االستثمار  عين 

الشقف تجزئة رياض الياسمين   - 
30000 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHIBANE(LOCA-GESTION
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق املفروشة.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عين) ( مركز االستثمار) (( الطابق) ((2
(- ( ( الشقف تجزئة رياض الياسمين)

30000)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: السيدة صبرين شبان)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شبان  صبرين  السيدة 
فا4) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شبان  صبرين  السيدة 
فا4) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)630.
374I

achaa(lahcen

C L B SOCIÉTE  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

achaa(lahcen
 RES. EL(BAKOURI, REZ(DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE(KHALID
 BEN(EL(OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC
C(L(B(sociéte  sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار اوالد 
زبير نزالة الويدان - 0000) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102691
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 C L B (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.sociéte  sarl
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

دور الضيافة.

عنوان املقر االرتماعي):)دوار اوالد)
مراكش) ((0000 (- زبير نزالة الويدان)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 1.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 5 ( (: السيدة كونستانس هوركابي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (5 ( (: السيد لويس بوكنود)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوكنود  لويس  السيد 
 (0000 دوار اوالد زبير نزالة الويدان)

مراكش املغرب.
هوركابي) كونستانس  السيدة 
عنوانه)ا))دوار اوالد زبير نزالة الويدان)

0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هوركابي) كونستانس  السيدة 
عنوانه)ا))دوار اوالد زبير نزالة الويدان)

0000))مراكش املغرب
عنوانه)ا)) بوكنود  لويس  السيد 
 (0000 دوار اوالد زبير نزالة الويدان)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))11226.
375I

MCG

إنوفاسيون بروكريج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إنوفاسيون بروكريج شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة 12، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 0000) 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95357

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 درنبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فريديريك) )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (50 دوروسو) أندري  فران�سي 
حصة) (100 أصل) من  ارتماعية 
كريسطوف) )ة)) السيد) ( لفائدة)
درنبر) (12 بتاريخ) ميكي  روزيف 

.2019
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (0( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)111953.

376I

FIDUBAC SARL

DIAMOND NEGOCIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc
DIAMOND NEGOCIO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
بويزارزاران الناظور - 62000  

الناظور  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIAMOND NEGOCIO
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير املنسورات والطعام العام.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
  62000 (- الناظور) بويزارزاران 

الناظور))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سميربراني):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
دوار) السيد سميربراني عنوانه)ا))
  62000 الناظور) فرخانة  اياسينا 

الناظور))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) السيد سميربراني عنوانه)ا))
  62000 الناظور) فرخانة  اياسينا 

الناظور))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ))0)فبراير)

2020)تحت رقم)153.

377I

ALEXANDRIS(COMPTA(-(SARL

اـكـتـــب  بـــــرو  للـصـنــــاعـــــة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
مـكـتـــ   بـــــرو  للـصـنــــاعـــــة  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي واحـــــة 1  
تـجــــزئــــة  4  متجـــر رقـــم 35  بـــاشـكــــو  

-- 20)20 البيضــاء  املــغــــرب  
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56.695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مـكـتـــ ))

بـــــرو))للـصـنــــاعـــــة).

املتـــارــــرة)) (: غرض الشركة بإيجاز)

فــي))كـــل))املــواد))الصنــــاعيــــة.

  1 واحـــــة) (: عنوان املقر االرتماعي)

تـجــــزئــــة))4))متجـــر رقـــم)35))بـــاشـكــــو))

--)20)20)البيضــاء))املــغــــرب)).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيدة نـــجــــــاة غــــريـــــدو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نـــجــــــاة غــــريـــــدو))عنوانه)ا))

سيدي) ( (121 رقـم) سـفـيـــان  تجــزئــة 

معــروف)20280)البيضــاء)))املــغــــرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نـــجــــــاة غــــريـــــدو))عنوانه)ا))

سيدي) ( (121 رقـم) سـفـيـــان  تجــزئــة 

معــروف)20280)البيضــاء))))املــغــــرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730.651.

378I

FOUZMEDIA

PURSAKAN شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

شركة PURSAKAN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي )2 بئر 

الرامي الغربية املنطقة الصناعية 

القنيطرة 000)1 القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. PURSAKAN

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري

أعمال متنوعة أو بناء.

بئر) (2( (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الصناعية) املنطقة  الغربية  الرامي 

القنيطرة)000)1)القنيطرة))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أحمد  عاصم  السيد 

 1 الشقة) املنصور  يعقوب  شارع 

000)1)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)) هشام  عاصم  السيد 

020)1)سيدي)   9( حي الزبيرية رقم)

قاسم املغرب.

عنوانه)ا)) أحالم  بوعكفة  السيد 
(--- (( رقم) (5 زنقة) (1 السعادة) حي 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أحمد  عاصم  السيد 

 1 الشقة) املنصور  يعقوب  شارع 

000)1)القنيطرة املغرب

عنوانه)ا)) هشام  عاصم  السيد 

020)1)سيدي)   9( حي الزبيرية رقم)

قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)29)يناير)

2020)تحت رقم)-.

379I

RIAD RADOUANE

BS AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

RIAD RADOUANE

 LOT MESK LIL N°9(

 MOHAMMEDIA ، 20800،

mohammedia(maroc

BS AUTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
رياض السالم رقم 116 العالية - 

20800 املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(621

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)13)يناير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

 116 رقم) السالم  رياض  "تجزئة 

املحمدية املغرب") (20800 (- العالية)

  9 "إقامة األورشيد عمارة ي رقم) إلى)

-)20800)املحمدية)))املغرب)".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)9)2.

380I

FNMCOMPTA

TEGMER TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TEGMER TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 21 إقامة 

السعادة شارع إبن مرحل الطابق 02 
رقم 05 طنجة 21 إقامة السعادة 

شارع إبن مرحل الطابق 02 رقم 05 
طنجة 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85109
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2019 درنبر) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى)) )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (50 صدوقي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (100 أصل)
 03 )حرميم بتاريخ) )ة))محمد ياسين)

درنبر)2019.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1267.

381I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

CONA SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

CONA SUD  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 
صنعاء رقم 1001 املر�سى العيون - 

70000 العيون املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))محمد عالي اهل)

حماد)200)حصة ارتماعية من أصل)

500)حصة لفائدة))السيد))ة))ابراهيم))

الغياتية))بتاريخ)27)يناير)2020.

عالي) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

اهل حماد)100)حصة ارتماعية من)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

عبد الجواد))بوحو4))بتاريخ)27)يناير)

.2020

تفويت السيد))ة))عشور))واحكيك)

100)حصة ارتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الجواد)

بوحو4 بتاريخ)27)يناير)2020.

عاشور)) )ة)) السيد) تفويت 

حصة ارتماعية من) (200 واحكيك)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

خالد))عليات بتاريخ)27)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)220/2020.

382I

STE FIDLAMIAE SARL

FENOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

FENOUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 15 شارع 

األبطال رقم ) أكدال  - 10000 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
143127

 06 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FENOUD
أعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

متعددة أو البناء.
-))أعمال الهندسة املدنية،)الطرق)

واملرافق الصحية.
-)التجارة.

-)شراء)وبيع وتأرير رميع املنتجات)
أو األشياء)أو املقاالت أو املواد..

15)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
 10000 (- ( أكدال) (( رقم) األبطال 

الرباط املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أحمد) أوديش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أحمد  أوديش  السيد 
حي) بلمين  تجزئة  القد4  شارع  (51

املكينسية))11000)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أحمد  أوديش  السيد 
حي) بلمين  تجزئة  القد4  شارع  (51

املكينسية)11000)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)87984.

38(I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE GENERAL TNH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

STE GENERAL TNH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

موالي أحمد الكراري عمارة حمزة 

الطابق الثاني الشقة رقم 8 - 

60000 وردة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33373

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)درنبر)2019)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

عمارة) الكراري  أحمد  موالي  "زنقة 

(- (8 حمزة الطابق الثاني الشقة رقم)

شارع) (7" إلى) وردة املغرب") (60000

ريش التحرير وزاوية شارع محمد بن)

عبد هللا الطابق الثالث الشقة رقم)2 

-)60000)وردة))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (06 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)552.

385I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE GENERAL TNH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

STE GENERAL TNH   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 7 شارغ 
ريش التحرير وزاوية شارع محمد 
بن عبد هللا الطابق الثالث الشقة 

رقم 2 - 60000 وردة املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33373

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تم تعيين) 16)درنبر) املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد)ة))بنعبد)

هللا ليلى))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (06 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)552.

386I

موثقة هدى أمنيول

 LES HUILERIES DU SOUSS
BELHASSAN MARRAKECH

إعالن متعدد القرارات

موثقة هدى أمنيول
شارع واد زيز، عمارة تيفاوين 

بلوك E2، الطابق الثاني ، رقم ) ، 
80000، أكادير املغرب

 LES HUILERIES DU SOUSS
 BELHASSAN MARRAKECH
"شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االرتماعي: أكادير، 

مكت  رقم 8، زيوت سو4 بلحسن، 
زنقة املالحة، ص.ب 135. - 80000 

أكادير املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(12

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)يناير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مسيرا) أوباري،) أحمد  السيد  تعيين 

رديدا للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) للقانون  املترابط  التغيير 

للشركة).
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:10 رقم) بند 
اوباري،) احمد  السيد  تعيين  مايلي:)

مسيرا رديدا للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)89529.

390I

موثقة هدى أمنيول

 LES HUILERIES DU SOUSS
BELHASSAN CENTRE

إعالن متعدد القرارات

موثقة هدى أمنيول
شارع واد زيز، عمارة تيفاوين 

بلوك E2، الطابق الثاني ، رقم ) ، 
80000، أكادير املغرب

 LES HUILERIES DU SOUSS
BELHASSAN CENTRE  "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االرتماعي: أكادير، 
مكت  رقم )، بوكس )، عمارة 

تيفاوين، الطابق السابع، بلوك او 
2، 156، ملتقى شارع املقاومة و زنقة 

واد زيز، الحي الصناعي - 80000 
أكادير املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(13
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مسيرا) اوباري،) احمد  السيد  تعيين 

رديدا للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) للقانون  املترابط  التغيير 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:10 رقم) بند 
اوباري،) احمد  السيد  تعيين  مايلي:)

مسيرا رديدا للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)89530.
391I

ML EXPERTS

CBRE GWS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
CBRE GWS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 9) ، شارع 
ران روريس ، غوتييه  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.426777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 يناير) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (1.767.000"
 1.867.000" إلى) درهم") (100.000"
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم")

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729794.
392I

ML EXPERTS

 NTT DATA SERVICES 
MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 NTT DATA SERVICES 

MOROCCO "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي:  تجزئة 
LA(COLLINE 2 ، التجزئة رقم 12, 

الطابق 5،  سيدي معروف - - الدار 
البيضاء  املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(30333
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)درنبر)2019
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
لفترة غير) (، تجديد واليات املسيرين)

محدودة)،)بأثر فوري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
ويليام) السيد  والية  تجديد  ( مايلي:)
 2( من مواليد) (، ديفيد كروكسفيل)
(، مواطن أمريكي) (، (1958 أغسطس)

حامل رواز سفر رقم)32)2)5010
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
ديفيد) روبرت  السيد  والية  تجديد 
 1958 22)أكتوبر) بريور)،)من مواليد)
رقم) السفر  حامل رواز  (، أمريكي) (،

.548741468
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم))730743.

393I

FLASH ECONOMIE

LIGHT CHICKEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LIGHT CHICKEN  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6) شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.385729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2019 نونبر) (07 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها) ( ( (LIGHT CHICKEN

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الزرقطوني) شارع  ((6 اإلرتماعي)

20000)الدار) (- (6 الطابق الثاني رقم)

عدم) (: ل) نتيجة  ( املغرب) ( البيضاء)

ورود أي نشاط تجاري.

و حدد مقر التصفية ب بلوك)25 
رقم)0))ق ج))-)20000)الدار البيضاء))

املغرب).)

و عين:

الدين)) بهيج  ( ( محمد) السيد)ة))
ق) ((0 رقم) (25 بلوك) عنوانه)ا)) و 

املغرب)) ( البيضاء) الدار  (20000 ( ج)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)726215.

39(I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE H&B BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE(H&M(BETON(PRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

عنوان مقرها اإلرتماعي: 57 شارع 

الجنين تجزئة.ر.ت. 4 حي القد4 

-  الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  :بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد-

 SOCIETE( H&M( BETON

عند) متبوعة  الشركة  PRO:تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها))-

البضائع) -نقل  (: ( الشركة) غرض 

عن طريق السيارات بحمولة معتمدة)

قدرها)15)طن أو أكثر-

النقل العام-

عنوان املقر االرتماعي):)57)شارع)

القد4) حي   4 تجزئة.ر.ت.) الجنين 

-))الدار البيضاء)-

املدة)):)99)سنة)-

 100.000 :مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي-

 1.000 (: مكوار) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة)-

والعائلية) الشخصية  األسماء) (:

وصفات ومواطن الشركاء)-

 28 عنوانه) مكوار  هشام  السيد 

الدار) (- الذئاب) عين  املنتزه  تجزئة 

البيضاء)-

والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة-

 28 عنوانه) مكوار  هشام  السيد 

الدار) (- الذئاب) عين  املنتزه  تجزئة 

البيضاء).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730411

395I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

 AHMANNIHA

EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

 AHMANNIHA EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي الفتح 
شارع ارسالن زنقة 12 رقم )10  - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHMANNIHA EQUIPEMENT
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

و االشغال املختلفة
متعهد الحفالت)
تنظيم الحفالت

النقل االستراد والتصدير التجارة)
العامة.

عنوان املقر االرتماعي):)حي الفتح)
(- ( (10( رقم) (12 شارع ارسالن زنقة)

70000)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: احمنيها) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احمنيها  محمد  السيد 
حي الفتح شارع ارسالن زنقة)12)رقم)

)10 70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمنيها  محمد  السيد 
حي الفتح شارع ارسالن زنقة)12)رقم)

)10 70000)العيون املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)20/))3.

396I

CWA MOROCCO

PANALPINA MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 

20060، الدار البيضاء املغرب

PANALPINA MOROCCO  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3، زنقة 

باب منصور، فضاء باب انفا، طابق 

1، مكت  رقم 3 - 0 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5386

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2020 يناير) (10 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

مقطف رفيق كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731075.

397I

موثقة هدى أمنيول

CANAL LOGISTIQUE
إعالن متعدد القرارات

موثقة هدى أمنيول

شارع واد زيز، عمارة تيفاوين 

بلوك E2، الطابق الثاني ، رقم ) ، 

80000، أكادير املغرب

CANAL LOGISTIQUE "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: أكادير، 
مكت  رقم )، زيوت سو4 بلحسن 
زنقة املالحة. - 80000 أكادير املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(15
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مسيرا) اوباري،) احمد  السيد  تعيين 

رديدا للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) للقانون  املترابط  التغيير 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:10 رقم) بند 
اوباري،) احمد  السيد  تعيين  مايلي:)

مسيرا رديدا للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)89532.
398I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

تغافو تزكي

TRAVAUX TAZGUI 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA "B"
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
  TRAVAUX TAZGUI تغافو تزكي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 322 

تجزئة وييسالن الشطر 2 - أ  - 
50000 مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9333
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تغافو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. TRAVAUX TAZGUI(تزكي

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال) الغير  لصالح  البضائع 

املختلفة و البناء)تجارة االسفلت.

رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(-( أ) (-(2 322)تجزئة وييسالن الشطر)

50000)مكنا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد تازكي رشيد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشيد  تازكي  السيد 

 52(00   56 رقم) الرفاهية  تجزئة 

الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشيد  تازكي  السيد 

 52(00   56 رقم) الرفاهية  تجزئة 

الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)669.

399I

Cabinet(d'Affaires(GT(CONSULTING

HOLDING ZELAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet(d'Affaires(GT
CONSULTING

 Résidence(CITY(GARDEN - Imm
 A43 - 4ème(Etage - 21, rue

 Yougoslavie(GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HOLDING ZELAI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي ملكية 
الهمبرة 10/31 أطلس غولف 
روسورت الشقة 386 النخيل 

الجنوب مراكش - 0000) مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOLDING ZELAI
تنفيذ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
رميع الخدمات اإلدارية أو املحاسبية)
خدمات) من  غيرها  أو  املالية  أو 
ورميع) التابعة  لشركاتها  املساعدة 
(، املباشرة) غير  أو  املباشرة  القنوات 
حتى في شكل مشاركات في املغرب أو)
في الخارج خاصة في األنشطة بشكل)
غطاء) تحت  مباشر  غير  أو  مباشر 

الشركات التابعة لـ:
واإلدارة) واالستحواذ  امللكية  (*

وإدارة العقارات.

*)التجارة)،)والتعاقد من الباطن)،)

والوكالة التجارية للحدائق الشتوية)

(، والكهربائية) املناخية  والعريشة 

من) والحماية  (، الشرفات) وأغطية 

واألمامية) الجانبية  الشمس  أشعة 

والتظليل) (، الفردية) والستائر  (،

الشم�سي)؛)الصل )،)الخش )،)تركي )

األلومنيوم مخصص والتركي 

(، مقهى) (، الفندق) عمليات  (*

مطعم،)املطاعم)،)األحداث.

ملكية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

غولف) أطلس  (31/10 الهمبرة)

النخيل) (386 الشقة) روسورت 

مراكش) ((0000 (- مراكش) الجنوب 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

اإلدري�سي) العالم  زكرياء) السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اإلدري�سي) العالم  زكرياء) السيد 

 31/10 الهمبرة) ملكية  عنوانه)ا))

 386 أطلس غولف روسورت الشقة)

 (0000 مراكش) الجنوب  النخيل 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اإلدري�سي) العالم  زكرياء) السيد 

 31/10 الهمبرة) ملكية  عنوانه)ا))

 386 أطلس غولف روسورت الشقة)

 (0000 مراكش) الجنوب  النخيل 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

. M012020(5(60(2020)تحت رقم

(00I

OCEAN(BUSINESS(&(CONSULTING(SARL(AU

STE SAADA GUARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15
شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 1 

فا4، 30060، فا4 املغرب
STE SAADA GUARD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
البستان عمارة 175  - 62026 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

196(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAADA GUARD
و) األمن  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التنظيف.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 62026 (- ( (175 عمارة) البستان 

الناظور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: البقالي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة مريم سعادة):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) البقالي  يوسف  السيد 
 62026  10 رقم) ((0 حي تاويمة زنقة)

الناظور املغرب.
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عنوانه)ا)) سعادة  مريم  السيدة 
بوعرك) (13 بلوك) الناظور  سكتور 

سلوان))62702)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البقالي  يوسف  السيد 
 62026  10 رقم) ((0 حي تاويمة زنقة)

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)10)فبراير)

2020)تحت رقم)190/2020.
(01I

FOUZMEDIA

CARRELOGIS« S.A.R.L «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CARRELOGIS«(S.A.R.L(«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

شارع) اإلرتماعي  مقرها  وعنوان 
موالي عبد العزيز محمد كورد علي)
القنيطرة) (1(000 (- امين) احمد  و 

املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

53305
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2019 غشت) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CARRELOGIS«(S.A.R.L
تهدف) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة إلى القيام بالعمليات التالية)

لحسابها كما لحساب الغير):
-)الشراء,)البيع،)تبادل و قسمة كل)
من أرل إعادة) البناء) ملك عقاري،)
و) املشتركة  امللكية  في  عقارات  بيع 
بعمليات) القيام  سكنية،) وحدات 
و) البناء) مختلفة  أعمال  التجزئة،)
رميع) وعموما  العقاري  اإلنعاش 
الصناعية,) التجارية,) العمليات 

العقارية,)املنقولة و املالية التي ترتبط)
أو بشكل غير مباشر كليا أو) مباشرة,)
رزئيا بالهدف اإلرتماعي والتي تهدف)

إلى تطويره وتنميته
-)أعمال البناء)بمختلف أنواعها.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
موالي عبد العزيز محمد كورد علي)
القنيطرة) (1(000 (- امين) احمد  و 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رسو4 العربي عنوانه)ا))
عمارة) (3 قرطبة) األندلس  رياض 
 20000 الرياض) حي  (23 الشقة) (23

الرباط املغرب.
 28 عنوانه)ا)) امينة  تبر  السيدة 
 1(000 بوطال ) عبدالعزيز  زنقة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رسو4 العربي عنوانه)ا))
عمارة) (3 قرطبة) األندلس  رياض 
 20000 الرياض) حي  (23 الشقة) (23

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)-.
(02I

FOUZMEDIA

HWM CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
HWM CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مكت  رقم 
2 زاوية زنقتي محمد غرنيط وحمان 

الفطواكي - 000)1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2019 أكتوبر) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HWM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

مكت ) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

غرنيط) محمد  زنقتي  زاوية  (2 رقم)

وحمان الفطواكي)-)000)1)القنيطرة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام العرباوي عنوانه)ا))

 1(000 أفكا) (256 الرقم) (151 زنقة)

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام العرباوي عنوانه)ا))

 1(000 أفكا) (256 الرقم) (151 زنقة)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)-.

(03I

ANAMAR FIDUCIAIRE

اوتيل بوكافر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

اوتيل بوكافر شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي برى 
طريق ورزازات - 5800) تنغير 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2018 يناير) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بن) ربيعة  ( )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (391 ديدي)
السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)
يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018
تفويت السيد))ة))رقية وهبي)391 
 12.(00 حصة ارتماعية من أصل)
العربي بن) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

ديدي بتاريخ)09)يناير)2018.
بن) ابراهيم  )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (391 ديدي)
السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)
يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018
بن) عي�سى  )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (391 ديدي)
السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)
يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018
بن) حسن  )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (391 ديدي)
السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)
يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018
بن) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (391 ديدي) بن  الحبي  
حصة) (12.(00 ارتماعية من أصل)
العربي بن ديدي) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)09)يناير)2018.
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بن) الحسين  )ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  (391 ديدي)

السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)

يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018

بن) املحجوب  )ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  (391 ديدي)

السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)

يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018

بن) مصطفى  )ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  (391 ديدي)

السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)

يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018

تفويت السيد))ة))محمد بن محمد)

391)حصة ارتماعية من) بن ديدي)

السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)

يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018

بن) رمال  )ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  (391 ديدي)

السيد) ( 00).12)حصة لفائدة) أصل)

يناير) (09 العربي بن ديدي بتاريخ) )ة))

.2018

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)16)مار4)

2018)تحت رقم)15).

(0(I

FIRST EXPERTISE

IMMOXIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIRST EXPERTISE

 BD MOHAMMED V 3-658

 RESIDENCE ZINE EL MAHABA

 ،N°304 - 3ème  ETAGE، 20500

الدار البيضاء املغرب

IMMOXIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

 BD MOHAMED V 3-658
 RESIDENCE ZINE EL MAHABA
 N°304 CASABLANCA 20000

.CASABLANCA MAROC
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.231981

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)10)أبريل)2013)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االرتماعي  املقر 
 BD MOHAMED V  658-3" من)
 RESIDENCE ZINE EL MAHABA
 N°30( CASABLANCA 20000
إلى) ("CASABLANCA MAROC
 RUE POINT DU JOUR  3"
 QUARTIER( RACINE( -( 20100

."CASABLANCA  MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2013)تحت رقم)262)52.
(05I

FOUZMEDIA

SOCIETE IM-EX REDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE(IM-EX(REDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1111 وفاء 
1 سوق السبت - 000)1 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(2(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE(IM-EX(REDA

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل البضائع))الوطني والدولي).

 1111 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 1(000 (- السبت) سوق  (1 وفاء)

القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نويكا محمد رضا عنوانه)ا))

أملانيا)--)--)أملانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نويكا محمد رضا عنوانه)ا))

أملانيا)--)--)أملانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.

(06I

sacompta(sarl(au

SOCIÉTÉ AIT LMIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta(sarl(au

))2 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

Société Ait LMIS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوا ر ايت 

امليس كيكو - 33053 بوملان  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Société Ait LMIS

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة)+مثحادت).

عنوان املقر االرتماعي):)دوا ر ايت)

امليس كيكو)-)33053)بوملان))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: السيد اسني حدو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اسني حسن)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

دوا) عنوانه)ا)) اسني حدو  السيد 

كيكو) (33053 كيكو) امليس  ايت  ر 

املغرب.

عنوانه)ا)) ( حسن) اسني  السيد 

عمارة)2/ب الشقة)13)الطابق الرابع)

 30000 باب الغول ظهر املهراز فا4)

فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( حسن) اسني  السيد 

عمارة)2/ب الشقة)13)الطابق الرابع)

 30000 باب الغول ظهر املهراز فا4)

فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2020)تحت رقم)30/2020.

407I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D'INVESTISSEMENT

 INCONTOURNABLE DU
BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D'INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 INCONTOURNABLE DU BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 13 
شارع عبد الكريم بنجلون الطابق 
األول عمارة أشرف  - 30000 فا4 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62005
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INCONTOURNABLE DU BTP
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
بيع وشراء) (- االنشائات) أو  املختلفة 

مواد البناء)-)االيستيراد والتصدير.
 13 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
الطابق) بنجلون  الكريم  عبد  شارع 
فا4) (30000 (- ( األول عمارة أشرف)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابن الهادي محمد)):))5.000 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
السيدة ابن القا�سي مهى):))000.) 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

السيد ابن الهادي سعد):))1.000 
حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

محمد)) الهادي  ابن  السيد 
ولي) شارع  زين   تجزئة  عنوانه)ا))

العهد)30000)فا4 املغرب.
مهى) القا�سي  ابن  السيدة 
ولي) شارع  زين   تجزئة  (6 عنوانه)ا))

العهد)30000)فا4 املغرب.
السيد ابن الهادي سعد عنوانه)ا))
 30000 تجزئة زين  شارع ولي العهد)

فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمد)) الهادي  ابن  السيد 
ولي) شارع  زين   تجزئة  عنوانه)ا))

العهد)30000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)020/)65.
(08I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE SOYOMAV SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 000)5، 
خنيفرة املغرب

 .STE SOYOMAV SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

سكيكدة حي النهظة رقم 12 خنيفرة 
- 000)5 لقباب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..SOYOMAV SARL A.U
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة والتشاور).
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
12)خنيفرة) سكيكدة حي النهظة رقم)

-)000)5)لقباب املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد يوسف عالوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد يوسف عالوي)
 12 رقم) النهظة  حي  سكيكدة  زنقة 

خنيفرة)000)5)لقباب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد يوسف عالوي)
 12 رقم) النهظة  حي  سكيكدة  زنقة 

خنيفرة)000)5)لقباب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)17)فبراير)

2020)تحت رقم)6).

(09I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

CENTRAL PARTS SUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 CENTRAL PARTS SUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 
األر�سي تجزئة د رقم )1 املنطقة 

الصناعية تسيال مركز الحياة 

الدشيرة الجهادية انزكان  - 80000 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRAL PARTS SUD SARL

بيع قطع) (: غرض الشركة بإيجاز)

غيار السيارات

في قطع غيار) والتجارة  االستيراد 

السيارات.

الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املنطقة) (1( رقم) د  تجزئة  األر�سي 

الحياة) مركز  تسيال  الصناعية 

 80000 (- ( الدشيرة الجهادية انزكان)

انزكان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حاريت عبد العزيز)):)500 

بقيمة)100)درهم.

السيد حاضر محمد)):)500)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز)) عبد  حاريت  السيد 
التجزئة) (201 رقم) عنوانه)ا))

 80000 اكادير) بنسركاو  العسكرية 

اكادير املغرب.

عنوانه)ا)) ( محمد) حاضر  السيد 

شارع سيدي سعيد الشريف اقامة)

باها) ايت  اشتوكة  بيوكرى  اومليل 

87200)اشتوكة ايت باها املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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العزيز)) عبد  حاريت  السيد 

التجزئة) (201 رقم) عنوانه)ا))

 80000 اكادير) بنسركاو  العسكرية 

اكادير املغرب

عنوانه)ا)) ( محمد) حاضر  السيد 

شارع سيدي سعيد الشريف اقامة)

باها) ايت  اشتوكة  بيوكرى  اومليل 

87200)اشتوكة ايت باها املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)257.

(10I

BAAZA CONSTRUCTION

BAAZA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BAAZA CONSTRUCTION

 AV(MED(V(IMM 43 ETG 1 N°14

90000 ،، طنجة املغرب

BAAZA CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 

محمد الخامس عمارة 3) طابق 1 

رقم )1  - 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5(259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (03 املؤرخ في)

شركة) (BAAZA CONSTRUCTION

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) درهم  (50.000 رأسمالها)

محمد) شارع  اإلرتماعي  مقرها 

  1( رقم) (1 طابق) ((3 الخامس عمارة)

90000)طنجة املغرب نتيجة لعدم) (-

تحقيقها لألهداف التي تأسست من)

أرلها..

و عين:

و) باعزة  ( ( محمد) السيد)ة))

حي مسنانة تجزئة محيط) عنوانه)ا))

املغرب) طنجة  (90000   116 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2020 يناير) (03 بتاريخ)
 1 طابق) ((3 عمارة) الخامس  محمد 

رقم))1))-)90000)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1109.
(11I

موثقة هدى أمنيول

  COMPANY ATLAS
PACKAGING

إعالن متعدد القرارات
موثقة هدى أمنيول

شارع واد زيز، عمارة تيفاوين 
بلوك E2، الطابق الثاني ، رقم ) ، 

80000، أكادير املغرب
 COMPANY(ATLAS  PACKAGING

"شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: أكادير 
مكت  رقم 28، بوكس 1، اقامة 
L'ARGANIER، الطابق الرابع، 

شارع الجيش امللكي - 80000 أكادير 
املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(1(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مسيرا) اوباري،) احمد  السيد  تعيين 

رديدا للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) للقانون  املترابط  التغيير 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:10 رقم) بند 
اوباري،) احمد  السيد  تعيين  مايلي:)

مسيرا رديدا للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)89531.
(12I

CTA HAJAR

W J PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

W J PIECES AUTO
5)1 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
W J PIECES AUTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.911(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2019 نونبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعيد الندوي) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
نونبر) (1( بتاريخ) الشافعي  سعاد 

.2019
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
درنبر) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)228576.
(13I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

EL ANSARI MOHAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم )23، شارع فلسطين حي 

القد4 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

EL ANSARI MOHAMED شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة، 

الطابق الثاني، من الجهة اليسرى، 
شارع محمد الساد4 رقم 930 

تجزئة الفتح - 25000 خريبكة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANSARI MOHAMED
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
بيع مواد البناء.

شقة،) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
اليسرى،) الجهة  من  الثاني،) الطابق 
 930 رقم) الساد4  محمد  شارع 
خريبكة) (25000 (- الفتح) تجزئة 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد األنصاري محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد األنصاري محمد عنوانه)ا))
 52000 اوفو4) تامعاركيت  قصر 

الراشلدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد األنصاري محمد عنوانه)ا))
 52000 اوفو4) تامعاركيت  قصر 

الراشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)78.

(1(I
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 SOCIETE JK OUJDA IMPORT EXPORT SARL

AU

 SOCIETE JK IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE JK OUJDA IMPORT
EXPORT SARL AU

طريق أحفير تجزئة الوحدة رقم 
1090 ، 60000، وردة املغرب

 SOCIETE JK IMPORT EXPORT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي طريق 

أحفير تجزئة الوحدة رقم 1090  - 
60000 وردة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE JK IMPORT EXPORT

.SARL AU
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املواد الغذائية-)استيراد قطع الغيار..
طريق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( (1090 الوحدة رقم) أحفير تجزئة 

60000)وردة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: قرقاش) رمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) قرقاش  رمال  السيد 

شارع تونس العروي)62550)العروي)

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) قرقاش  رمال  السيد 

شارع تونس العروي)62550)العروي))

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (06 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)547.

(15I

FIDAS SERVICES

TRAVEL DRIVE
إعالن متعدد القرارات

FIDAS SERVICES

 AV(LALLA(YACOUT 5EME 39

 ETAGE(APPT(D، 20000،

CASABLANCA MAROC

TRAVEL DRIVE "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: 22، زنقة 

سويبس - - الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 يناير) (17 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 5.000 مريم لوزا) )ة)) تفويت السيد)

 5.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد))ة))حسن لحلو)

بتاريخ)17)يناير)2020.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) لوزا  مريم  )ة)) السيد) استقالة 

حسن) السيد  وتعين  التسيير  مهام 

لحلو كمسيير رديد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل رأسمال في إسم السيد حسن)

لحلو.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 5.000 مريم لوزا) )ة)) تفويت السيد)
 5.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 

حصة لفائدة)
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
)ة))مريم لوزا) مايلي:)استقالة السيد)
من مهام التسيير وتعين السيد حسن)

لحلو كمسيير رديد للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728606.

(16I

FLASH ECONOMIE

DRESY.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DRESY.MA   شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة ليزال  الطابق 
1 رقم 8   - 20000  الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  DRESY.MA
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإللكترونية.

زنقة) (13 (: عنوان املقر االرتماعي)

أحمد املجاطي إقامة ليزال  الطابق)
الدار البيضاء)) ( (20000 (- ( ( (8 رقم) (1

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( مامور) امنية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مامور  امنية  السيدة 

االدارية) للملحقة  االداري  املرك  
املقاطعة)21)حي الورود زنقة)3)رقم)3  

20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مامور  امنية  السيدة 

االدارية) للملحقة  االداري  املرك  
املقاطعة)21)حي الورود زنقة)3)رقم)3  

20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730945.

417I

FLASH ECONOMIE

 YONA CONSULTING ET
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 YONA CONSULTING ET"

 "SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
رأسمالها:100.000 درهم 

مقرها االرتماعي :1 بيتي سكن 

عمارة 4 رقم 3  أهل لغالم البيضاء 

تصفية سابقة األوان

 28 بتاريخ) خاص  عقد  بمور  

الوحيد) الشريك  قرر  (2019 غشت)

ما يلي):
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-حل الشركة قبل تاريخ انقضائها)
و بالتالي تصفيتها بصفة ودية ابتداءا)

من تاريخ)28)غشت)2019 
التون�سي) يوسف  السيد  -تعيين 

كمامور لتصفية الشركة)
الشركة) تصفية  مكان  -تحديد 
بمدينة البيضاء)):1)بيتي سكن عمارة))
3))أهل لغالم و بهذا العنوان) 4 رقم)
ستتم كل املراسالت املتعلقة بتصفية)

الشركة)
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالبيضاء) التجارية  باملحكمة 

10/2019/)1)تحت رقم)716726
من ارل االستخالص و البيان)

(18I

STE TIB COMPT SARL AU

STE AS BEAUTY AND SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت  رقم 
05 ، 60000، وردة املغرب

STE AS BEAUTY AND SPA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عالل 
بن عبد هللا زنقة ابن خلدون 73/71 
اقامة الريان الطابق الرابع شقة رقم 

16  - 60000 وردة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34761
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE AS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BEAUTY AND SPA
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجميل.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عالل بن عبد هللا زنقة ابن خلدون)
الرابع) الطابق  الريان  اقامة  (71/73
شقة رقم)16))-)60000)وردة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: بوحفص) السيدة اسماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: حمزاوي) سعاد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوحفص) اسماء) السيدة 
الفهرية) فاطمة  شارع  (35 عنوانه)ا))

60000)وردة املغرب.
السيدة سعاد حمزاوي عنوانه)ا))
اقامة) الشفشاوني  هللا  عبد  شارع 
االرصفة الخضراء)1)عمارة)3)الطابق)

5)الشقة)12 60000)وردة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوحفص) اسماء) السيدة 
الفهرية) فاطمة  شارع  (35 عنوانه)ا))

60000)وردة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)658.
(19I

ste(al(moustakbal(conseil

 STE RACHID LEMHAYA
TOURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 STE RACHID LEMHAYA TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 7 

بلوك 25 حي القد4 2 ليراك فا4 - 
30000 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

60391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2019 شتنبر) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RACHID LEMHAYA TOURS

النقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.

 7 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

بلوك)25)حي القد4)2)ليراك فا4)-)

30000)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: شاكر) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شاكر  رشيد  السيد 

ليراك) (2 25)حي القد4) رقم)7)بلوك)

30000))فا4))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شاكر  رشيد  السيد 

ليراك) (2 25)حي القد4) رقم)7)بلوك)

30000))فا4))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (12 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)2879/19.

(20I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

PARAPHARMACIE JOURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
الوكالة 1 بلوك ف مدينة الوحدة 
رقم 22 ، 70030، العيون املغرب
 PARAPHARMACIE JOURY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي امللك 
املدعو املحجوبي ملتقى زنقة عبدة و 
زنقة بوملان رقم 6) - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARAPHARMACIE JOURY
البيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط ملواد التجميل
الحالقة و التجميل

حمام التدليك وغيرها من العناية)
بالجسم.

امللك) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
املدعو املحجوبي ملتقى زنقة عبدة و)
زنقة بوملان رقم)6))-)70000)العيون)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الزكاني) السيدة حسناء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حسناء)الزكاني عنوانه)ا))

85)تجزئة الوحدة حي املسيرة))70000 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حسناء)الزكاني عنوانه)ا))

85)تجزئة الوحدة حي املسيرة))70000 

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)358/2020.

(21I

zahiri(cash

DAHMAN CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

zahiri(cash

 al(irfane 1 gh1 imm 6 mag  n 02

 al(irfane 1 gh1 imm 6 mag  n

02، 90001، tanger(maroc

DAHMAN CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حومة بن 

 TANGER 12  كران زنقة )6 الرقم

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

102277

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAHMAN CASH

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

والخصائص األساسية التالية:

  DAHMANE CASH((:التسمية

الهدف االرتماعي:)تحويل األموال.

كران) بن  حومة  االرتماعي  املقر 

زنقة))6)الرقم))12طنجة))

رأسمال الشركة:)مئة االف درهم)

)100.000درهم).

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري بطنجة.

املسير:)السيد دحمان عبدالحكيم
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

102277

عنوان املقر االرتماعي):)حومة بن)

 TANGER  12 ( الرقم) (6( كران زنقة)

90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبدالحكيم) دحمان  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالحكيم) دحمان  السيد 

 6( زنقة) كران  بن  حومة  عنوانه)ا))

الرقم))12 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالحكيم) دحمان  السيد 

 6( زنقة) كران  بن  حومة  عنوانه)ا))

الرقم))12 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)8328.

(22I

LAMAF SARL

LA.CAINE TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LAMAF SARL

 ANGLE RUE EL MOUAHIDINE

 ET RUE IBN ROCHD N(

  RESIDENCE(RANIA 2EME

 ETAGE(APPT(N6، 60000،

OUJDA MAROC

LA.CAINE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : طريق 

الجزائر تجزئة الناصري رقم 183 

وردة - 60010 وردة  املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27643

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2019 يوليوز) (25 في) املؤرخ 

LA.CAINE TRANS)شركة ذات) حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

تجزئة) الجزائر  طريق  اإلرتماعي 

 60010 (- وردة) (183 الناصري رقم)

وردة))املغرب))نتيجة لغياب النشاط)

و عين:

و) ( يوسفي) ( رشيد) السيد)ة))

رزئة) الجزائر  طريق  عنوانه)ا))

وردة)) (60010  183 رقم) الناصري 

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

طريق) وفي  (2020 يناير) (06 بتاريخ)

 183 رقم) الناصري  تجزئة  الجزائر 

وردة)-)60010)وردة))املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)607.

(23I

ste(al(moustakbal(conseil

 LES GRANDS CHANTIERS 
 DE CONSTRUCTION ET

DES ROUTES GCCR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 LES GRANDS CHANTIERS 
 DE CONSTRUCTION ET DES

ROUTES GCCR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 5) 
شارع موالي رشيد أطلس فا4 - 

30000 فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GRANDS CHANTIERS DE
 CONSTRUCTION ET DES

.ROUTES GCCR
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املدنية-) الهندسة  املتنوعة-) البناء)

التصدير و االستيراد-).
 (5 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
(- فا4) أطلس  رشيد  موالي  شارع 

30000)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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الهادي) عبد  ادريس  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الهادي) عبد  ادريس  السيد 

الوفاق) تجزئة  (392 رقم) عنوانه)ا))

زواغة فا4)30000)فا4))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الهادي) عبد  ادريس  السيد 

الوفاق) تجزئة  (392 رقم) عنوانه)ا))

زواغة فا4)30000)فا4))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)632.

(2(I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اطرفاكو كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

مطرفاكو كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي متجر 
رقم 3 موضوع الرسم العقاري 

18629/69 تجزئة القرويين القطعة 

761 بطريق عين الشقف بفا4  - 

30000 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مطرفاكو كار.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

متجر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

العقاري) الرسم  موضوع  (3 رقم)

69/18629)تجزئة القرويين القطعة)

(- ( بطريق عين الشقف بفا4) (761

30000)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة حياة اوفقير):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 750 ( (: ( املزواغي) رمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد رمال املزواغي)

ابن الخطي ) (3 تجزئة سبرونور) (65

فا4)30000)فا4 املغرب.

 6 السيدة حياة اوفقير عنوانه)ا))

)بلوك د))عمار ب) مرك  ارينا بيتش)

مرتيل) (93150 مرتيل) (7 شقة) (3 ط)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد رمال املزواغي)

ابن الخطي ) (3 تجزئة سبرونور) (65

فا4)30000)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا4))بتاريخ))1)فبراير)2020 

تحت رقم)40311120007069.

(25I

FIDUCIAIRE ENNOUR

MAMDOUH ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

MAMDOUH ELEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 2EMME وعنوان مقرها اإلرتماعي

 ETAGE(N°274 LOT(ALMANAR

 FQUIH(BEN(SALAH - 23200

FQUIH BEN SALAH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAMDOUH ELEC

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 -NÉGOCIANT-ENTREPRENEUR

   D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

 2EMME(:(عنوان املقر االرتماعي

 ETAGE( N°274( LOT( ALMANAR

 FQUIH( BEN( SALAH( -( 23200

.FQUIH BEN SALAH MAROC

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MAMDOUH السيد)

ABDELILAH :  5.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MAMOUH ABDELILAH(السيد

 HAY NAHDA 02 RUE عنوانه)ا))

 13 NR 16 FQUIH BEN SALAH

 23200 FQUIH BEN SALAH

.MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MAMOUH ABDELILAH(السيد

 HAY NAHDA 02 RUE عنوانه)ا))

 13 NR 16 FQUIH BEN SALAH

 23200 FQUIH BEN SALAH

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

17)فبراير)2020)تحت رقم)51/2020.

(26I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE MSILA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE MSILA TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 85) 

تجزئة الوحدة وسالن - 50080 

مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MSILA TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال) (- الغير) لحساب  البضائع 

مختلفة او البناء.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)85) 

 50080 (- وسالن) الوحدة  تجزئة 

مكنا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: السيد ادري�سي مصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: املهدي) ادري�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ادري�سي موالي احمد):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: هاشم) ادري�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) ادري�سي  السيد 
الوحدة) تجزئة  (585 رقم) عنوانه)ا))

وسالن)50080)مكنا4 املغرب.

عنوانه)ا)) املهدي  ادري�سي  السيد 
وسالن) الوحدة  تجزئة  ((85 رقم)

50080)مكنا4 املغرب.

احمد) موالي  ادري�سي  السيد 
الوحدة) تجزئة  ((85 رقم) عنوانه)ا))

وسالن)50080)مكنا4 املغرب.

عنوانه)ا)) هاشم  ادري�سي  السيد 
وسالن) الوحدة  تجزئة  ((85 رقم)

50080)مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى) ادري�سي  السيد 
الوحدة) تجزئة  (585 رقم) عنوانه)ا))

وسالن)50080)مكنا4 املغرب

عنوانه)ا)) املهدي  ادري�سي  السيد 
وسالن) الوحدة  تجزئة  ((85 رقم)

50080)مكنا4 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم)2)).
427I

امغار عبد الغافور

CASA PACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
CASA PACO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع ولي 
العهد رقم 110 مرتيل - 93150 

مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26497
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PACO
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 93150 (- 110)مرتيل) ولي العهد رقم)

مرتيل املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحكيم)) عبد  الخطي   السيد 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (33   :

للحصة).
السيد بنكيران طارق)):)))3)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
 33 ( (: محمد) الخطي   السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

(: ( الحكيم) الخطي  عبد  السيد 
33)بقيمة)1.000)درهم.

بقيمة) (3( (: السيد بنكيران طارق)
1.000)درهم.

السيد الخطي  محمد):)33)بقيمة)
1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الحكيم)) عبد  الخطي   السيد 
عنوانه)ا))تطوان شارع محمد محمد)
 93000   03 رقم) (1 البوزيدي درب)

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) طارق  بنكيران  السيد 
 26 مجموعة) صوفبا  رياض  مرك  
عمارة)))ط)3)شقة)10)مرتيل)93150 

مرتيل املغرب.
السيد الخطي  محمد عنوانه)ا))
عمارة) ب  زنقة  املرير  محمد  شارع 
 93000 تطوان) (06 رقم) الخطي  

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق بن كيران عنوانه)ا))
 26 مجموعة) صوفيا  رياض  مرك  
عمارة)))ط)3)شقة)10)مرتيل)93150 

مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0276.
(28I

امغار عبد الغافور

IMMO KANYOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
IMMO KANYOU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 9 تجزئة 

القد4 مرتيل - 93150 مرتيل 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KANYOU

غرض الشركة بإيجاز):)التخفيض)

العقاري.

تجزئة) (9 (: عنوان املقر االرتماعي)

مرتيل) (93150 (- مرتيل) القد4 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( اشرقي) احسين  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 100 (: ( اشرقي) احسين  السيد  (

بقيمة)1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد احسين اشرقي)

زياد) ابن  طارق  شارع  االغرا4  حي 
زنقة ب رقم)38)مرتيل)93150)مرتيل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد احسين اشرقي)

زياد) ابن  طارق  شارع  االغرا4  حي 
زنقة ب رقم)38)مرتيل)93150)مرتيل)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0271.

(29I
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املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

THE BEST ASK
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وردة املغرب

 THE BEST ASK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

محمد الخامس عمارة كي�سي الطابق 

الرابع رقم 7 - 60000 وردة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEST ASK

-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

محمد الخامس عمارة كي�سي الطابق)

الرابع رقم)7)-)60000)وردة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الرحماني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الرحماني عنوانه)ا))
وردة) (60000  9 رقم) (1 انكادي) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الرحماني عنوانه)ا))
وردة) (60000  9 رقم) (1 انكادي) حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)591.
(30I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE TRAITEUR "
TAFARNOUTE SARL "AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 
الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب
 STE TRAITEUR TAFARNOUTE "
SARL "AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

تماسينت  - 5000) ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (" (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 TRAITEUR TAFARNOUTE SARL

."AU

*ممون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحفالت)

*)املساومة
(، التطهير) (، )النظافة) *التنظيف)

التخدير والتطهير).
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تماسينت))-)5000))ورزازات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الرزاق)) عبد  بلقاسمي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرزاق)) عبد  بلقاسمي  السيد 
 0( الريحان عمارة) اقامة  عنوانه)ا))

شقة)02 5000))ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرزاق)) عبد  بلقاسمي  السيد 
 0( الريحان عمارة) اقامة  عنوانه)ا))

شقة)02 5000))ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)18)فبراير)

2020)تحت رقم)-.
(31I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE AMGOSERV PLACO
SARL "AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 
الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب
 STE AMGOSERV PLACO SARL
AU" شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم6)3 

حي القد4 2 - 47900 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMGOSERV(PLACO(SARL("AU

غرض الشركة بإيجاز):)*ديكور أو)

زخرفة الشقق

*)انواع خدمات الجبص.

رقم6)3  (: عنوان املقر االرتماعي)

زاكورة) (47900 (- (2 القد4) حي 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امكون رواد)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( رواد) امكون  السيد 

 47900  2 القد4) حي  رقم6)3)

زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( رواد) امكون  السيد 

 47900  2 القد4) حي  رقم6)3)

زاكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)-.

(32I
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EPIC WORKS

 EPIC WORKS 
.S.A.R.L 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EPIC WORKS
47 شارع اللة ياقوت طابق 
5 بالدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
* EPIC(WORKS * S.A.R.L. شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 47 شارع 
اللة ياقوت طابق 5 بالدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
426537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 فبراير) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EPIC(*(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

..WORKS(*(S.A.R.L
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

اللوازم املنقولة واملستهلكة.
أعمال مختلفة.

اللوازم املختلفة.
تقديم الخدمات.

والهاتف) الكمبيوتر  تركي  
والشبكات اإللكترونية.

رميع أنواع التثبيت.
استيراد وتصدير.

دراسة السوق.
رميع أنواع الدراسات.

تشييد املباني..
عنوان املقر االرتماعي):)47)شارع)
(- بالدارالبيضاء) (5 اللة ياقوت طابق)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (85 ( (: يونس) فكير  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (15 ( (: نهي) وردة  ( السيدة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) يونس  فكير  السيد 

خريبكة)20000))خريبكة املغرب).

عنوانه)ا)) نهي  وردة  ( السيدة)

الجديدة)20000)الجديدة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) يونس  فكير  السيد 

خريبكة)20000))خريبكة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

(33I

HORICOM

SOCIETE ILAYEKOUMBANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE ILAYEKOUMBANI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 21 

شارع الحسن الثاني شقة رقم ) 

املدينة الجديدة - 50000 مكنا4 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49375

في) مؤرخ  حر  عقد  (  بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ILAYEKOUMBANI
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 21 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
 ( رقم) شقة  الثاني  الحسن  شارع 
مكنا4) (50000 (- الجديدة) املدينة 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بطاهري عنوانه)ا)) السيد حميد 
6)نونبر الرياض) )16)مكرر زنقة) رقم)

50000)مكنا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بطاهري عنوانه)ا)) السيد حميد 
6)نونبر الرياض) )16)مكرر زنقة) رقم)

50000)مكنا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)741.

(3(I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE GOUTT AGRI GUE
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، ررسيف 

املغرب

 SOCIETE GOUTT AGRI GUE

S.A.R.L AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
البطمة ملك الغداري  الطابق األول 

ررسيف ررسيف 35100 ررسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COUR

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE GOUTT AGRI GUE

.S.A.R.L AU

-دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتركي  نظام الري

-استغالل والتجارة في األشجار

-أشغال البناء)املختلفة.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق األول) ( البطمة ملك الغداري)

ررسيف ررسيف)35100)ررسيف)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد زعوم نورالدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زعوم نورالدين عنوانه)ا))

رحو) أوالد  هوارة  املظافرة  دوار 

ررسيف)35100)ررسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد زعوم نورالدين عنوانه)ا))
رحو) أوالد  هوارة  املظافرة  دوار 

ررسيف)35100)ررسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)756/2020.
(35I

AZ CONSULATNTS

INAYA FINANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Inaya(Finance شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية 

شارع موزار وشارع أنفا إقامة الجنة 
الصغيرة الطابق 7 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456827

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Inaya (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Finance
مجلس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لإلسثمارات.
زاوية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع موزار وشارع أنفا إقامة الجنة)
الدار) (20000 (- (7 الطابق) الصغيرة 

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة نظرة مومنة):))100)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نظرة مومنة عنوانه)ا))22 
زنقة تيركو طابق)5)شقة)23  20000 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نظرة مومنة عنوانه)ا))22 
 20000 23 5)شقة) زنقة تيركو طابق)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730865.

(36I

سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بلفور

BAB FEDALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

باب فضالة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها االرتماعي

102حي الفتح بني يخلف املحمدية
تحويل املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14763

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)28)يوليوز)2016)تم تحويل)
من)) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

102حي الفتح بني يخلف املحمدية)
إلى

طريق الرباط بني يخلف) (30 كم)
املحمدية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ))1)يونيو)

2016)تحت رقم)19).

437I

سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بلفور

BAB FEDALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

باب فضالة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
تحويل املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14763

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2018)تم تحويل) 26)يونيو) املؤرخ في)
املقر االرتماعي الحالي للشركة من كم)
30)طريق الرباط بني يخلف املحمدية)

إلى
 01 رقم) (75 اقامة منصور ج ه)

عين حرودة املحمدية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)28)يونيو)

2018)تحت رقم)19).
(38I

CTA HAJAR

VOLEX TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET PFC DU NORD
5)1 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
VOLEX TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103993
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VOLEX(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.

29)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(-(26 3)رقم) عمر ابن العاص الطابق)

90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: اشروي) حياة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: اشروي) نجي   السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد احمد اشروي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رشيد اشروي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: اشروي) سليمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: اقدامة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: اشروي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: اشروي) سعيد  محمد  السيد 

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

 100 ( (: السيد سلسبيل اشروي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اشروي  حياة  السيدة 

مجمع رياض السالم ب عمارة د ط)) 
رقم)89 90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) اشروي  نجي   السيد 

 90000 طنجة) ارزنية  املررة  حي 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد احمد اشروي)
املصلى) (105 رقم) كوتبورك  زنقة 

طنجة)90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) اشروي  رشيد  السيد 
مجمع الضحى البركة)1)عمارة)60)رقم)

07)طنجة)90000)طنجة املغرب.
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السيد سليمان اشروي عنوانه)ا))
 105 حي املصلى زنقة كوتمبرك رقم)
طابق)3)طنجة)90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد محمد اقدامة)
مجمع رياض السالم ب عمارة د ط)) 

رقم)89 90000)طنجة املغرب.
السيدة فاطمة اشروي عنوانه)ا))
طنجة) (17 رقم) (7 حي الحسنية زنقة)

90000)طنجة املغرب.
اشروي) سعيد  محمد  السيد 
عنوانه)ا))مجمع ديار طنجة مجموعة)
طنجة) (6 رقم) (2 ط) (13 عمارة) (12

90000)طنجة املغرب.
اشروي) سلسبيل  السيدة 
املصلى زنقة كوتمبرغ رقم) عنوانه)ا))

105)طنجة)90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اشروي  حياة  السيدة 
مجمع رياض السالم ب عمارة د ط)) 

رقم)89 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)3))230.
(39I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

بريكوم إيفنت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D'AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
بريكوم إيفنت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 BD ,332 وعنوان مقرها اإلرتماعي
 ROUDANI-4E(ETAGE-MAARIF
.- 20000 CASABLANCA(MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3902(1
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2020 يناير) (20 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)"25.000 
إلى) درهم") (75.000" من) أي  درهم")

"100.000)درهم")عن طريق):))تقديم)
حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731228.

((0I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أست إيفنت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D'AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
أست إيفنت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 17PLACE وعنوان مقرها اإلرتماعي

 CHARLES(NICOLE-ETAGE7
 APPT(N°2-CASABLANCA -

20000 CASABLANCA(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457167

 06 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
أست) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

إيفنت.
تطوير) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املساحات)؛
-)التصميم والتصميم والخدمات)

اللورستية.
(، املعارض) وإنتاج  تصميم  (-
والندوات) (، واملدررات) (، واملعارض)
والحوارز) (، وأكشاك) (، واملعارض) (،
وأي نوع آخر من) (، البناء) في مواقع 

األحداث)،)وطنيا ودوليا)؛

-)الطباعة)،)التوزيع)،)التحرير و)/)

أو عرض العملية)؛

الخزانات) وصناعة  النجارة  (-

واألملنيوم والحديد وغيرها من ورش)

العمل املساعدة)؛

-)إنشاء)واستحواذ وإدارة التأرير)

لجميع الشركات.

-)هندسة األحداث.

-)الخدمات اللورستية العقارية)؛

-)البناء)والترويج العقاري)؛

-)النقل)؛

وبيع) شراء) في  قدما  امل�سي  (-

واستيراد وتصدير رميع العناصر أو)

العمليات) في  تسهم  التي  الخدمات 

املذكورة أعاله)؛

-)رميع عمليات العمولة والتمثيل)

والسمسرة والشحن.

من) شكل  أي  في  املشاركة  (-

مؤسسات) أو  شركات  ألية  األشكال 

لها غرض مشابه أو ذو صلة)،)وبشكل)

أعم رميع العمليات املالية والتجارية)

والصناعية واملنقولة والعقارية التي)

أو) مباشر  بشكل  تتصل  أن  يمكن 

أعاله) املذكورة  باألشياء) مباشر  غير 

والتي يمكن أن تدعم تطوير األعمال)

املجتمع.

 17PLACE(:(عنوان املقر االرتماعي

 CHARLES( NICOLE-ETAGE7

 APPT( N°2-CASABLANCA( -

.20000 CASABLANCA MAROC

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 MOHAMED REDA السيد)

بقيمة) حصة  (BOUTALEB :  100

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MOHAMED REDA السيد)

 Rampe  ,(8 عنوانه)ا)) (BOUTALEB

 d’Anfa 20000 CASABLANCA

.MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMED REDA السيد)

 Rampe  ,(8 عنوانه)ا)) (BOUTALEB

 d’Anfa 20000 CASABLANCA

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731156.

((1I

IMAD BELKAJJI

 VOYAGE OR

األسفار الذهبية

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

IMAD BELKAJJI

 LOT. TARGA ، 24130،

MARRAKECH MAROC

VOYAGE OR األسفار الذهبية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة سال 

الجديدة رقم 8)11 حسين سال - 

11100 سال املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  54171

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)يناير)2020)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

و) الذهبية  األسفار  (VOYAGE OR

 232 رقم) مكت   بالعنوان  الكائن 

(، علي) االمام  و  شالة  زنقة  زاوية 

عمارة)B)اقامة االمام علي القنيطرة)-)

000)1)القنيطرة املغرب و املسير من)

طرف السيد)ة))خاديري كريم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)506 .

((2I
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ZERRAD CONSULTANTS

IMEX ANFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZERRAD CONSULTANTS
 24RUE(OMAR(SLAOUI 3EME
 ETAGE(BUREAU(N 14 MERS

 SULTAN، 20000، CASABLANCA
MAROC

IMEX ANFA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي )2 زنقة 
عمرالسالوي الطابق 3 مكت  

رقم )1 مر4 السلطان - 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMEX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ANFA
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وبيع املنتجات الغذائية.
 2( (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مكت ) (3 الطابق) زنقة عمرالسالوي 
 20000 (- السلطان) مر4  (1( رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: املغريطي) احماد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد يوسف حدير):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 150 ( (: السيد يوسف ايت مانة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد طارق اشميتي):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احماد املغريطي عنوانه)ا))
شارع ابن خلدون رقم)75)حي القصبة)

000)8)طاطا املغرب.
عنوانه)ا)) حدير  يوسف  السيد 
الحسن) شارع  النمو  طريق  عمارة 

الثاني)80000)اكادير املغرب.
السيد يوسف ايت مانة عنوانه)ا))

فرنسا)00000)كورب فوا فرنسا.
عنوانه)ا)) اشميتي  طارق  السيد 
 ( ه) ج  عمارة  بيتش  مالك  إقامة 
 28830 ياسمينة) تجزئة  (7 الشقة)

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احماد املغريطي عنوانه)ا))
شارع ابن خلدون رقم)75)حي القصبة)

000)8)طاطا املغرب
عنوانه)ا)) حدير  يوسف  السيد 
الحسن) شارع  النمو  طريق  عمارة 

الثاني)80000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731138.

((3I

achaa(lahcen

BAHHAJ PLUS    SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

achaa(lahcen
 RES. EL(BAKOURI, REZ(DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE(KHALID
 BEN(EL(OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BAHHAJ(PLUS    SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

املحاميد 8 عملية االتفاق التجر رقم 
))  - 0000) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAHHAJ PLUS    SARL

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في مسائل تحويل األموال والخدمات)

املالية.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املحاميد)8)عملية االتفاق التجر رقم)

))))-)0000))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (50 ( (: بهاج محمد) السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (50 ( (: السيد بهاج يوسف)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  بهاج  السيد 

املسيرة)2)ا رقم))61  0000))مراكش)

املغرب.

عنوانه)ا)) يوسف  بهاج  السيد 

املسيرة)2)ا رقم))61  0000))مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  بهاج  السيد 

املسيرة)2)ا رقم))61  0000))مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))11211.

(((I

STE FIDUCIAIRE D'AUDIT CHARAKA

FERVENT EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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

FERVENT EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

النخيل رقم 376 تاركة  مراكش  - 

0130) مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FERVENT EVENTS
ممول) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحداث و الحفالت

-))وكالة عقارية

-)االستيراد والتصدير.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- ( مراكش) ( تاركة) (376 النخيل رقم)

0130))مراكش))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: العمري) نورة  ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

نورة العمري عنوانه)ا)) ( السيدة)

تاركة) (376 رقم) النخيل  تجزئة 

0130))مراكش))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نورة العمري عنوانه)ا)) ( السيدة)

تاركة) (376 رقم) النخيل  تجزئة 

0130) 0130))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112363.

((5I

EL OUARRAD AZIZ

SOTRAVBAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a

 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

SOTRAVBAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي ايت مالك 

ازروفن سيدي سليمان مول كيفان 

مكنا4 - 50000 مكنا4 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(83(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2019 من شتنبر) (10 املؤرخ في)

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)تجارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

من) (03 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)3995.

((6I

اتمانية الزيتون

SUNNY KIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 
املعاش عمارة القباج رقم 9 مكت  

رقم 3 ، 0000)، مراكش ا
SUNNY KIK  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار امزوغ 

القبلي قيادة اوزكية دائرة امزميز 
رماعة الالتكركوست  الحوز  - 

0000) مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102479
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SUNNY KIK
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
درارات) كراء) ( مطعم) دارللضيافة 

رباعية).
دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
دائرة) اوزكية  قيادة  القبلي  امزوغ 
الحوز)) ( امزميز رماعة الالتكركوست)

-)0000))مراكش))املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السالك)) بن  الهام  السيدة 
  802 رقم) الشرف  تجزئة  عنوانه)ا))

0000))مراكش املغرب).
الرحيم)) عبد  عبيدة  السيد 
 802 رقم) الشرف  تجزئة  عنوانه)ا))

0000))مراكش))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم)) عبد  عبيدة  السيد 

 802 رقم) الشرف  تجزئة  عنوانه)ا))

0000))مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (07 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112057.

447I

ste(cofiguer(sarl

 STE ISLAH MONEY SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE ISLAH MONEY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : ملك 

صالح الطابق االول حي البطمة 

طريق صاكة  - 35100 ررسيف 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1(11

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2019 ماي) (07 في) املؤرخ 

 STE ISLAH MONEY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (50.000
اإلرتماعي ملك صالح الطابق االول)

 35100 (- ( حي البطمة طريق صاكة)

تحقق) للم  نتيجة  املغرب  ررسيف 

االهداف التي اسست من ارلها.

و عين:

السيد)ة))عبد الرحمان))صالح و)

صاكة) طريق  البطمة  حي  عنوانه)ا))

كمصفي) املغرب  ررسيف  (35100

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)07)ماي)2019)وفي ملك صالح)

طريق) البطمة  حي  االول  الطابق 

صاكة))-)35100)ررسيف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)753/2020.

((8I

ste(cofiguer(sarl

 STE OUABID CHANGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE OUABID CHANGE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي الرقم 58  - 35100 

ررسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2016/11(5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2019)تقرر حل) 26)درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE OUABID الوحيد) الشريك 

CHANGE SARL AU))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (50.000

اإلرتماعي شارع عبد الكريم الخطابي)

الرقم)58))-)35100)ررسيف املغرب)

التي) االهداف  تحقق  لم  (: ل) نتيجة 

اسست من ارلها.

و حدد مقر التصفية ب شارع عبد)

الكريم الخطابي الرقم)58))-)35100 

ررسيف املغرب.)

و عين:

السيد)ة))نورة))وعبيد و عنوانه)ا))

35100)ررسيف املغرب) ( حي النكد)

كمصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)737/2020.

((9I

ste(cofiguer(sarl

STE ZERBUS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE ZERBUS SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 63 شارع 

محمد الخامس صندوق البريد 69 - 

35100 ررسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.200(/203

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2019 نونبر) (26 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE ZERBUS الوحيد) الشريك 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (SARL

 63 اإلرتماعي) درهم وعنوان مقرها 

شارع محمد الخامس صندوق البريد)

69)-)35100)ررسيف املغرب نتيجة)

لم تحقق االهداف التي اسست) (: ل)

من ارلها.

و حدد مقر التصفية ب)63)شارع)

(- (69 محمد الخامس صندوق البريد)

35100)ررسيف املغرب.)

و عين:

و) زروالي  ( ( نورالدين) السيد)ة))

عنوانه)ا))شارع محمد الخامس رقم)

63 35100)ررسيف املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و) زروالي  ( محمد) السيد)ة))
عنوانه)ا))شارع محمد الخامس رقم)
63 35100)ررسيف املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)2020/733.
(50I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

نسيم طنجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو4 مار4 رقم 68 ، 

90000، طنجة املغرب
نسيم طنجي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 
تسنيم زاوية شارع عبد هللا كنون 
و زنقة أبي ررير الطبري ، البناية أ 

الطابق األول املكت  رقم 1 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
نسيم) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

طنجي).
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري
إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
كنون) هللا  عبد  شارع  زاوية  تسنيم 

البناية أ) (، و زنقة أبي ررير الطبري)
الطابق األول املكت  رقم)1)-)90000 

طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد ابن بشير)):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 9.999 ( (: هومز) أمانة  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هومز  أمانة  الشركة 
تسنيم بالزا زاوية شارع عبد هللا كنون)
أ) البناية  الطبري،) ررير  أبي  زنقة  و 
 90000  1 الطابق األول املكت  رقم)

طنجة املغرب.
السيد محمد ابن بشير))عنوانه)ا))
حي النزاهة زنقة الشيخ ميارة رقم)08 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ابن بشير))عنوانه)ا))
حي النزاهة زنقة الشيخ ميارة رقم)08 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230321.
(51I

CAGECO

EAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAGECO
29 شارع محمد الساد4 عمارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب
EAT شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 شارع 

موالي يوسف سيدي بليوط  - 
20250 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.330933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 درنبر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))محمد الغالدي))

 50 أصل) من  ارتماعية  حصة  (50

محمد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

باحيدة بتاريخ)16)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730597.

(52I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

 CENTRE DE FORMATION 

 MOHAMED CHORFI ET ALI

AKESBI "  » CFC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 AKESBI ALI CONSULTING SARL

AU

5 زتقة أبي الدرداء الطابق األول - 

طنجة ، 90020، طنجة املغرب

 CENTRE DE FORMATION 

 MOHAMED CHORFI ET ALI

AKESBI "  » CFC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 5 شارع 

أبي الدرداء الطابق األول  - 90020 

طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.66939

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2016 نونبر) (15 في) املؤرخ 

 CENTRE DE FORMATION ( حل)

 MOHAMED CHORFI ET ALI

ذات) شركة  ( (AKESBI( "( ( »( CFC

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

اإلرتماعي)5)شارع أبي الدرداء)الطابق)

األول))-)90020)طنجة املغرب نتيجة)

لعدم تحقيق هدف الشركة.
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و عين:
أقصبي و) ( محمد علي) السيد)ة))
عنوانه)ا)))شارع يوسف ابن تاشفين,)
الطابق) الذهبي,) الشاطىء) اقامة 
املغرب) طنجة  (90020   3( رقم) (,5

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
5)شارع) وفي) (2019 درنبر) (29 بتاريخ)
 90020 (- ( الطابق األول) أبي الدرداء)

طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1181.
(53I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كابيطاليس إنفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو4 مار4 رقم 68 ، 

90000، طنجة املغرب
كابيطاليس إنفست شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شاع 
فا4 و زنقة مليلية  - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.80(93

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2019 يونيو) (17 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد كابيطاليس إنفست))
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شاع)
90000)طنجة) فا4 و زنقة مليلية))-)
النشاط) انعدام  (: ل) نتيجة  املغرب 

الذي أسست من أرله الشركة.
و حدد مقر التصفية ب زاوية شاع)
90000)طنجة) فا4 و زنقة مليلية))-)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))عبد السالم)))ابن بشير))

زنقة) (، الدوكة) تجزئة  عنوانه)ا)) و 

90000)طنجة املغرب)  3 حطين رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230387.

(5(I

ائتمانية بوعرفة

STE ACH.BOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة

رقم9) زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE ACH.BOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 21) 

حي الطوبة - 61200 بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

765

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACH.BOS

اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و رميع االشغال املختلفة-)بيع)

اليات واملواد املكتبية و املعلوماتية-)

صيانة و اصالح املرافق العمومية و)

الخاصة.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)21) 

حي الطوبة)-)61200)بوعرفة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوصلعة رشيد):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: احمد) العاشوري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشيد  بوصلعة  السيد 

حي الطوبة)61200)بوعرفة املغرب.

السيد العاشوري احمد عنوانه)ا))

61200)بوعرفة) 0)/30))حي الوحدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشيد  بوصلعة  السيد 

حي الطوبة)61200)بوعرفة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2020)تحت رقم)16/2020.

(55I

اتمانية الزيتون

DIFRELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكت  
رقم 3 ، 0000)، مراكش ا

DIFRELEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي كدي 

العبيد  دوار الفغران الطريق 

الرئيسية رقم9  - 0000) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIFRELEC

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط والجملة ملواد الكهرباء).

كدي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الطريق) الفغران  دوار  ( العبيد)

مراكش) ((0000 (- ( رقم9) الرئيسية 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( دفران) رشيد  السيد 

)رقم911  املحاميد تجزئة معطى هللا)

0000))مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) دفران  حسن  السيد 

)رقم911  املحاميد تجزئة معطى هللا)

0000))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) دفران  رشيد  السيد 

)رقم911  املحاميد تجزئة معطى هللا)

0000))مراكش املغرب

عنوانه)ا)) دفران  حسن  السيد 

)رقم911  املحاميد تجزئة معطى هللا)

0000))مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112097.

(56I
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مكت  املحاسبة

COMPLEXE RED IRIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

مكت  املحاسبة

5 زنقة عبد املومن بن علي ، 

52000، الرشيدية املغرب

COMPLEXE RED IRIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي حي بوليلي 

الريش - 52000 الريش ميدلت 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1833

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)03)يناير)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

.NEGOCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

)0)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بميدلت)

2020)تحت رقم))2.

457I

سو�سي كاليفورني

سو�سي كاليفورني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سو�سي كاليفورني

الوازيس رقم 7 شارع مكة إقامة 

ميموزا رقم ) ، 10150، الدار 

البيضاء املغرب

سو�سي كاليفورني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الوازيس 
رقم 7 شارع مكة إقامة ميموزا رقم 

)  - 10150 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سو�سي)

كاليفورني.

الوربات) (: غرض الشركة بإيجاز)

االسيوية و التايلندية

ممون حفالت

شاي،) قاعة  خفيفة،) وربات 

مثلجات.

الوازيس) (: عنوان املقر االرتماعي)
7)شارع مكة إقامة ميموزا رقم) رقم)

)))-)10150)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بشرى السمار):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيد محمد الحلو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السمار عنوانه)ا)) السيدة بشرى 

شقة) (( الطابق) غاندي  شارع  (226

الدار البيضاء) (20200 حي الراحة) (8

املغرب.

عنوانه)ا)) الحلو  محمد  السيد 

 5 الشقة) (1 الطابق) لكبير  عرصة 

البيضاء) الدار  (20330 املعاريف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحلو  محمد  السيد 

20330)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730179.

(58I

societe el moustanir

 STE MON DROIT
ENERGETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

societe el moustanir
 imm 16 n 10 a(A.V(joulane(lido

fes ، 30000، fes(maroc
 STE MON DROIT

ENERGETIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
الجيش امللكي زنقة اصيلة مكات  

املدينة 3 طابق 5 مكت  70 - 
30000 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61961

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MON DROIT ENERGETIQUE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال)-)مكت  الدراسات.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مكات ) اصيلة  زنقة  امللكي  الجيش 
املدينة)3)طابق)5)مكت )70)-)30000 

فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
10)حصة) ( (: ( السيد مهارر حمزة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
دانييل) ناتالين  حمو  بن  السيد 
كيفن)):))90)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( حمزة) مهارر  السيد 
عمارة) املومن  عبد  شارع  (236 رقم)
البيضاء) الدار  (23000   10 شقة) (8

املغرب.
دانييل) ناتالين  حمو  بن  السيد 
فينيز) شارع  (13 عنوانه)ا)) ( كيفن)
كرتيل)) (333631 ( كريتل) (9(000

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( حمزة) مهارر  السيد 
عمارة) املومن  عبد  شارع  (236 رقم)
البيضاء) الدار  (23000   10 شقة) (8

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)605.

(59I

مينازير

اينازير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينازير
رقم 0) شارع بوردو طابق األول ، 

20000، الدارالبيظاء املغرب
مينازير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 0) 
شارع بوردو طابق األول - 20000 

الدارالبيظاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(53(23
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مينازير.
مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات.
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 (0 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)

 20000 (- األول) طابق  بوردو  شارع 

الدارالبيظاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد عبد الوهاب رفيقي):))

510)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

السيد محمد بدرعبد هللا صالح)

محمد املطر):))90))حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد عبد الوهاب رفيقي)
عنوانه)ا))))زنقة)5))ابن حنبل الشقة)

10))الدكارات)30100))فا4 املغرب.

السيد محمد بدرعبد هللا صالح)

الكويت) عنوانه)ا)) املطر  محمد 

الكويت الكويت الكويت.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد عبد الوهاب رفيقي)
عنوانه)ا))))زنقة)5))ابن حنبل الشقة)

10))الدكارات)30100))فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727410.

(60I

FIDUCIAIRE KHALID

JUVENTUS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، (1

OUJDA MAROC

JUVENTUS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 272 

تجزئة لحبو4 ظهر ملحلة - وردة - 

60000 وردة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JUVENTUS TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع و النقل املدر�سي.

 272 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- وردة) (- تجزئة لحبو4 ظهر ملحلة)

60000)وردة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 33( ( (: السيد بختاوي نورالدين)

حصة بقيمة)00).33)درهم للحصة).

السيد محمد البقالي):))333)حصة)

بقيمة)33.300)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد ميمون لقبي)

بقيمة)33.300)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

نورالدين) بختاوي  السيد 

18)حي النررس ظهر ملحلة) عنوانه)ا))

-)وردة)60000)وردة املغرب.

عنوانه)ا))) البقالي  محمد  السيد 

7)تجزئة))السالم))ظهر ملحلة)-)وردة)

60000)وردة املغرب.

السيد ميمون لقبي عنوانه)ا)))8) 

الرحيم) عبد  ش.) ( الحبو4) ( تجزئة)

بوعبيد)-)وردة)60000)وردة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) البقالي  محمد  السيد 

7)تجزئة))السالم))ظهر ملحلة)-)وردة)

60000)وردة املغرب.

السيد ميمون لقبي عنوانه)ا)))8) 
الرحيم) عبد  ش.) ( الحبو4) ( تجزئة)
بوعبيد)-)وردة)60000)وردة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)511.
(61I

FIDUCIAIRE KHALID

RENTALS CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، (1

OUJDA MAROC
RENTALS CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 89 تجزئة 
التوفيق طريق الجزائر - وردة - 

60000 وردة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RENTALS CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
عنوان املقر االرتماعي):)89)تجزئة)
(- وردة) (- الجزائر) طريق  التوفيق 

60000)وردة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عبد القادر حجي)
حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد))عبد القادر حجي عنوانه)ا))
(- تجزئة التوفيق طريق الجزائر) (89

وردة)60000)وردة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الطبيل  اسامة  السيد 
(- تجزئة التوفيق طريق الجزائر) (89

وردة)60000)وردة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)597.

(62I

jilovta sarl

STE ZIH CAR SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE ZIH CAR SARL/AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي طريق تازة 
تجزئة التنوري 1 و 2 شقة معاد  

الطابق الثاني رقم 6 - 60000 وردة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34753

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 درنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZIH CAR SARL/AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

طريق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

تازة تجزئة التنوري)1)و)2)شقة معاد))

الطابق الثاني رقم)6)-)60000)وردة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حويت) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حويت  محمد  السيد 
حي النكادي طريق)12)رقم)5  60000 

وردة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد سكينة حويت)
حي) (5 رقم) (12 طريق) النكادي  حي 
وردة) (5 رقم) (12 طريق) النكادي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)637.

(63I

jilovta sarl

 STE SAHEL SERVICES
ORIENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

  STE SAHEL SERVICES ORIENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
اريس طريق واد زيز رقم 6)  - 

60000 وردة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34737

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAHEL SERVICES ORIENT
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة و املختلفة
سانديك للعمارات

السمسرة.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
اريس طريق واد زيز رقم)6)))-)60000 

وردة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد منير ساهل):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد منير ساهل عنوانه)ا))درب)
رقم) (5 بيوض حي املهداوي طريق ب)

11 60000)وردة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير ساهل عنوانه)ا))درب)
رقم) (5 بيوض حي املهداوي طريق ب)

11 60000)وردة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)625.

(6(I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

 STE TOP-CHIC ITALIA
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET COMPTABLE AZIZA
BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1
 -MEKNES ، 50060، MEKNES

MAROC
 STE(TOP-CHIC(ITALIA(IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 239 
ك2 تجزئة الحديقة تغات فا4 - 

30000 فا4 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47703

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 11)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE( TOP-CHIC الوحيد) الشريك 
مبلغ) ( (ITALIA IMPORT EXPORT
وعنوان) درهم  (80.000 رأسمالها)
ك2  (239 رقم) اإلرتماعي  مقرها 
تجزئة الحديقة تغات فا4)-)30000 
التوقف عن) (: فا4 املغرب نتيجة ل)

مزاولة النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب رقم)239 
(- فا4) تغات  الحديقة  تجزئة  ك2)

30000)فا4 املغرب.)
و عين:

منيار و) ( ( عبد الرحيم) السيد)ة))
عنوانه)ا))رقم)56))رنان بن سليمان)
فا4) (30000 فا4) بوريدة  سيدي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)663/020.
(65I

societe(comptaline(for(you

TOP TRESSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

societe(comptaline(for(you

26 زنقة عبا4 املسعدي فا4 

فا4، 30000، فا4 املغرب

TOP TRESSE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 59  اقامة 

مامون تجزئة الفتح زواغة   فا4. - 

30020  فا4. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61947

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRESSE

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد) الضفائر  انواع  رميع 

والتصدير)..

عنوان املقر االرتماعي):)59))اقامة)

(- )فا4.) ( مامون تجزئة الفتح زواغة)

30020))فا4.)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( نورالدين) مكوار  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مكوار محمد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مكوار نورالدين))عنوانه)ا))

59)اقامة مامون تجزئة الفتح زواغة)

فا4)30020)فا4 املغرب.
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عنوانه)ا)) ( محمد) مكوار  السيد 

59)اقامة مامون تجزئة الفتح زواغة)

فا4)30020)فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مكوار نورالدين عنوانه)ا))

59)اقامة مامون تجزئة الفتح زواغة)

فا4)30020)فا4 املغرب

عنوانه)ا)) ( محمد) مكوار  السيد 

59)اقامة مامون تجزئة الفتح زواغة)

فا4)30020)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)591.

(66I

ste(al(moustakbal(conseil

 STE ALL MOROCCO TOURS
SAMT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 STE ALL MOROCCO TOURS

SAMT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  رقم 21 

دوار كريو زواغة بلوك 4 حي كريو 

الطابق 2 فا4 - 30000 فا4  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

595(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 ماي) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALL MOROCCO TOURS SAMT

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.
رقم) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 

حي)  4 بلوك  زواغة  كريو  دوار  (21

30000)فا4)) (- 2)فا4) كريو الطابق)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الكبير) سعيد  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الكبير  سعيد  ( السيد)

حي) (19 شقة) (6 رقم) إيمان  إقامة 

فا4)) (30000 واد فا4 تغات فا4)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الكبير  سعيد  ( السيد)

حي) (19 شقة) (6 رقم) إيمان  إقامة 

فا4)) (30000 واد فا4 تغات فا4)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (03 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)1932.

467I

امغار عبد الغافور

 ASSURANCES LA
COLOMBE  BLANCHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

  ASSURANCES LA COLOMBE

BLANCHE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 8 شارع  
طارق بن زياد الطابق االول ابينيدا 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رضوان) )ة)) السيد) تفويت 
225)حصة ارتماعية من) الحمزاوي)
)ة)) السيد) ( 225)حصة لفائدة) أصل)
فبراير) (06 بتاريخ) الحمزاوي  رضوان 

.2020
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0270.
(68I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

STE SAVEURS & CONFI
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

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"SAVEURS & CONFI"SARL-
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي فا4 محل 

رقم 27 شارع 18 نونبر حي فرح - 
FES MAROC 30000

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

STE"SAVEURS( &( CONFI"SARL-

.AU

-Traiteur(:(غرض الشركة بإيجاز

 Événementiel(et(organisation

.-des fêtes

فا4) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

محل رقم)27)شارع)18)نونبر حي فرح)-)

.FES MAROC 30000

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ركراكي) خولة  السيدة 

حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة)

 1000 (: ركراكي) خولة  السيدة 

بقيمة)100.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ركراكي  خولة  السيدة 

زنقة الخنساء)اقامة ريجن�سي الشقة)

 30000 ملع  الخيل م ج فا4) (02

.FES MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ركراكي  خولة  السيدة 

زنقة الخنساء)اقامة ريجن�سي الشقة)

 30000 ملع  الخيل م ج فا4) (02

FES MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)020/)61.

(69I
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SMARTVIEW OPTIC

سمارت فيو أوبتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMARTVIEW OPTIC
 Rue(Abdelah(Habti, 23

 Résidence(Cygne(A(E- Sol(N°
 12 TANGER، 90000، TANGER

املغرب
سمارت فيو أوبتيك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 

 CYGNE  هللا الهبطي 23، إقامة
A رقم 12 طنجة عنوان املرسلة : 
)1، شارع إدريس 1 إقامة كوامبرة 
الطابق 3 رقم 26  طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
230(06

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سمارت)

فيو أوبتيك.
غرض الشركة بإيجاز):)نظاراتي.

عنوان املقر االرتماعي):)شارع عبد)
 CYGNE A ( إقامة) (،23 هللا الهبطي)
(،1( (: 12)طنجة عنوان املرسلة) رقم)
شارع إدريس)1)إقامة كوامبرة الطابق)
طنجة) (90000 طنجة) ( (26 رقم) (3

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيدة املدني نهلة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نهلة  املدني  السيدة 
العرفان مجموعة)11)عمارة))13)رقم)

1)طنجة)90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نهلة  املدني  السيدة 
العرفان مجموعة)11)عمارة))13)رقم)

1)طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)103965.

470I

AJBAR CONSULTING

 STE BRIDGE TO SAN
FRANCISCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
املغرب

 STE BRIDGE TO SAN
FRANCISCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 10 
زنقة العندلي  الطابق 1 حي طارق 

2 - 30010 فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRIDGE TO SAN FRANCISCO
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)
و تطوير برامج اإلعالميات بيع و شراء)

أرهزة الكمبيوتر.
 10 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
حي طارق) (1 زنقة العندلي  الطابق)

2)-)30010)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: لزعر) الحق  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الحق لزعر عنوانه)ا))
رقم)92)زنقة املهدي ملنيعي حي طارق)

1  30010)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق لزعر عنوانه)ا))
رقم)92)زنقة املهدي ملنيعي حي طارق)

1  30010)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (07 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)550.
471I

COGEFISC  SARL

 MERINYAAL SOLUTIONS
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COGEFISC  SARL
5)، زنـقـة الـزبـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـوداء ، 20290، الـدار 
الـبـيـضـاء الـمـغـرب

 MERINYAAL SOLUTIONS
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 23، زنقة 
بوريد، شقة رقم 5، الخور السوداء 

- 20290 الـدار الـبـيـضـاء الـمـغـرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

453771
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MERINYAAL SOLUTIONS

.MOROCCO
غرض الشركة بإيجاز):)االرشادات)

للمقاوالت واملستثمرين
تنمية األعمال

الدراسات التقنية وتدبير املشاريع.
عنوان املقر االرتماعي):)23،)زنقة)
بوريد،)شقة رقم)5،)الخور السوداء)-)

20290)الـدار الـبـيـضـاء)الـمـغـرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد)ِمحمد املريني):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: اليعلوي) نازك  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املريني  ٍمحمد  السيد)
حي) (،10 رقم) أو،) بلوك  (،2( قطاع)

الرياض)10100)الرباط الـمـغـرب.
عنوانه)ا)) اليعلوي  نازك  السيدة 
حي) (،10 رقم) أو،) بلوك  (،2( قطاع)

الرياض)10100)الرباط الـمـغـرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املريني  ٍمحمد  السيد)
حي) (،10 رقم) أو،) بلوك  (،2( قطاع)

الرياض)10100)الرباط الـمـغـرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)-.

472I
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FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

PRO EDUCATION PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 APPT 21 N 6 AV(KADISSI(ALIDO

FES ، 30000، FES(MAROC

PRO EDUCATION PRIVE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

)10 شارع ابو هريرة  قطعة 0)  

مونفلوري 1 بفا4 - 30000 فا4 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

60573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 شتنبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDUCATION PRIVE

درو4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدعم والتقوية وتعليم اللغات.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم))10 

شارع ابو هريرة))قطعة)0)))مونفلوري)

1)بفا4)-)30000)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( محمد) بنعيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  بنعيم  السيد 
سبع) زنقة  سوسة  16شارع  رقم)
روا�سي الزهور2)تجزئة هجر)30000 

فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( محمد) بنعيم  السيد 
سبع) زنقة  سوسة  رقم16شارع 
هجر2  تجزئة  الزهور2) روا�سي 

30000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (03 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)3110.
473I

FIDUCIAIRE LAMIN

 PATISSERIE DAR EL
KADIMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
 PATISSERIE DAR EL KADIMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 19 
شارع إمام منطقة املحطة  - 30000 

فا4  املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)شتنبر)2018)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
شارع إمام منطقة املحطة)) (19 "رقم)
"تجزئة) إلى) املغرب") ( فا4) (30000 (-
 1 115)محل رقم) رياض الزيتون رقم)
فا4))) (30000 (- طريق عين الشقف)

املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (01 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2018)تحت رقم)2967/08.
474I

KAOUN

 WIHAM LOCO RENT CAR

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 WIHAM LOCO RENT CAR SARL

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي املحل 

الكائن ب التجزئة رقم 176 دوار 

السلطان تسلطانت مراكش - 

0000) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 WIHAM LOCO RENT CAR SARL

.AU

-كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

املحل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

دوار) (176 رقم) التجزئة  ب  الكائن 

(- مراكش) تسلطانت  السلطان 

0000))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الشركة خديجة خيطار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة خديجة خيطار عنوانه)ا))
اسكجور املحاميد)9رنان السليماني)
 (0000 مراكش) (16 شقة) د  عمارة 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة خيطار عنوانه)ا))
اسكجور املحاميد)9رنان السليماني)
 (0000 مراكش) (16 شقة) د  عمارة 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

475I

AJBAR CONSULTING

STE JACOCIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE JACOCIM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الغواش الطابق 2  - 30000 فا4 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62027

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JACOCIM



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3868

إنجاز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مواد) و شراء) بيع  املختلفة  األشغال 

البناء.
عنوان املقر االرتماعي):)شارع عبد)
مو�سى) بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
فا4) (30000 (- ( (2 الطابق) الغواش 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد القادر رالل):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد القادر رالل عنوانه)ا))
رقم)76)زنقة)1)حي واد فا4)30090 

فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادر رالل عنوانه)ا))
رقم)76)زنقة)1)حي واد فا4)30090 

فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)674.
476I

FINAUDIT

DESAM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
DESAM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة بيت 
لحم،شارع بامليي الدارالبيضاء  - 

20000  الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35(501

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 فبراير) (03 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"900.000)درهم")أي من)"100.000 
عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731255.

477I

RIM FINANCIAL

ETTILUX  ايتليكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد الخامس الطابق 
5 رقم )1 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
ايتليكس  ETTILUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة احمد 
املجاطي اقامة ليزال  الطابق 1 رقم 

8  - 20150 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ETTILUX((ايتليكس
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة.

زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
احمد املجاطي اقامة ليزال  الطابق)
الدارالبيضاء) (20150 (- ( (8 رقم) (1

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد املهدي املسناوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املهدي املسناوي عنوانه)ا))
زنقة)110)رقم)75)مجموعة د االلفة)

20500)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي املسناوي عنوانه)ا))
زنقة)110)رقم)75)مجموعة د االلفة)

20500)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731126.

478I

إئتمانية الواحة

ELKASBI IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

ELKASBI IRRIGATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر دويرة 

رماعة الرت  أوفو4 - 52053 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELKASBI IRRIGATION

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

 DIVERS

 E N T R E P R E N E U R

 D'INSTALLATION DES

EQUIPEMENTS AGRICOLES

.IMPORT ET EXPORT

قصر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

دويرة رماعة الرت  أوفو4)-)52053 

الرشيدية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد اسماعيل القصبي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الواحد القصبي):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

القصبي) اسماعيل  السيد 

قصر دويرة رماعة الرت ) عنوانه)ا))

أوفو4)52053)الرشيدية املغرب.

القصبي) الواحد  عبد  السيد 

قصر دويرة رماعة الرت ) عنوانه)ا))

أوفو4)52053)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

القصبي) اسماعيل  السيد 

قصر دويرة رماعة الرت ) عنوانه)ا))

أوفو4)52053)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)217.

479I
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MEH EXPERTISE

ASSEALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

8) زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

ASSEALUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 2 

الطابق السفلي دوار والد الشيخ علي 

طريق الداربيضاء  - 25000 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6221

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSEALUM

نجارة)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم).االستراد والتصدير).

 2 الرقم) (: عنوان املقر االرتماعي)

الطابق السفلي دوار والد الشيخ علي)

طريق الداربيضاء))-)25000)خريبكة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحسين) أسرار  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الحسين  أسرار  السيد 

 25000 ( 36)ودادية بئر انزران) الرقم)

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحسين  أسرار  السيد 

 25000 ( 36)ودادية بئر انزران) الرقم)

خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)17)فبراير)

2020)تحت رقم)81.

(80I

ائتمانية محاسبة سبع عيون

SAIS PEINTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية محاسبة سبع عيون

BP 220  سبع عيون الحار  ، 

50150، الحار  املغرب

SAIS PEINTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

محمد الخامس ايت يحيى سبع 

عيون - 51150 الحار  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAIS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PEINTURE

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

طولي وميكانيك.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
محمد الخامس ايت يحيى سبع عيون)

-)51150)الحار  املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عبدو نورالدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدو نورالدين عنوانه)ا))
شارع محمد الخامس ايت يحيى سبع)

عيون)51150)الحار  املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدو نورالدين عنوانه)ا))
شارع محمد الخامس ايت يحيى سبع)

عيون)51150)الحار ))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)663.
(81I

AUDINEX SARLAU

AUDINEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

AUDINEX SARLAU
7 زنقة رورج ساند٬ اقامة ريحان 2، 
الطابق 5، مكت  )1، فال فلوري، 

الدار البيضاء ، 20390، الدار 
البيضاء املغرب

AUDINEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي 7، زنقة 
رورج ساند، اقامة الريحان 2، 
الطابق 5، شقة )1، فال فلوري 
، الدار البيضاء - 20390 الدار 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (07 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي):

واملرارعة) املحاسبة  رميع  (-
املحاسبية والعمل التنظيمي.

الدفاتر) ومسك  تنظيم  (-
باستخدام رميع النظم)،)بما في ذلك)

تكنولوريا املعلومات)؛
املعلومات) نظم  رميع  تنظيم  (-

للشركات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)5591.

(82I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 MODULA FORMATIONS
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE
 APPT 21 N 6 AV(KADISSI(ALIDO

FES ، 30000، FES(MAROC
 MODULA FORMATIONS PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق ) 

مكت  18 عمارة السالم شارع محمد 
السالوي فا4 املدينة الجديدة - 

30000 فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.MODULA FORMATIONS PRIVE
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درو4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدعم والتقوية وتعليم اللغات.

عنوان املقر االرتماعي):)الطابق)) 

مكت )18)عمارة السالم شارع محمد)

(- الجديدة) املدينة  فا4  السالوي 

30000)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: خالد) بلقومي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خالد  بلقومي  السيد 

الفخارين) السرغيني  درب  رقم69)

فا4)30000)فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خالد  بلقومي  السيد 

الفخارين) السرغيني  درب  رقم69)

فا4)30000)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (09 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)3919.

(83I

إئتمانية الواحة

ERA TREND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

إئتمانية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

ERA TREND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي موالي 

سليمان الزنقة 5 رقم 01 - 50)52 

الريصاني املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.119(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (10 املؤرخ في)

ERA TREND)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها اإلرتماعي حي موالي سليمان)

الزنقة)5)رقم)01)-)50)52)الريصاني)

مجاالت) توفر  لعدم  نتيجة  املغرب 

للعمل.

و عين:

السيد)ة))عبد الواحد))مولودي و)

حي موالي سليمان الزنقة) عنوانه)ا))

الريصاني املغرب) (52(50  01 رقم) (5

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)10)يناير)2020)وفي حي موالي)

 52(50 (- (01 رقم) (5 سليمان الزنقة)

الريصاني املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم))9.

(8(I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

KINESIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

KINESIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مركز 

عبداملومن زاوية شارع عبداملومن 
وشارع أنوال رقم 107 الطابق األول 

- 20360 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

456767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KINESIS

الترويض) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطبي.

مركز) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

عبداملومن) شارع  زاوية  عبداملومن 

وشارع أنوال رقم)107)الطابق األول)-)

20360)الدارالبيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيدة هدى قالع)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيدة هدى قالع عنوانه)ا))

 96 2)رقم) 3)زنقة) الصدري مجموعة)

20650)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيدة هدى قالع عنوانه)ا))

 96 2)رقم) 3)زنقة) الصدري مجموعة)

20650)الدارالبيضاء)املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

(85I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 ASSURANCE BELKAHIA ET
FILS AGENCE RMILA

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC

 ASSURANCE BELKAHIA ET FILS
AGENCE RMILA  "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: )1 مكرر 
رميلة الطابق األول عمارة البركة  - 

0030) مراكش املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(56905

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2019)تم اتخاذ) 10)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الحصص) بيع  على  موافقة  مايلي:)
الباللي) و  يوسف  بريجي  السادة  من 
محسون) السادة  الى  ((950( كريمة)
مصطفى) محسون  (, محمد)200))
و) ((350( رشيد) محسون  (, ((200(

محسون عبدالرزاق)200)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 ASSURANCE من) التسمية:) تغيير 
 BELKAHIA ET FILS AGENCE

  SADASSUR(الى(RMILA
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مكرر) (1( من) االرتماعي  املقر  نقل 
البركة) عمارة  األول  الطابق  رميلة 
شارع) املبروك  اقامة  الى  مراكش 
 1 متجر) (( محمد با اعمراني عمارة)

عين السبع الدارالبيضاء
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
محمد) محسون  السيدين  تعيين 
ومحسون رشيد مسييرين للشركة مع)

السيد بيرجي يوسف
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
التزام تجاه األغيار للشركة من خالل)
التوقيع املنفصل لـلسيدين محسون)

محمدأو محسون رشيد.
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على) ينص  الذي  (: (6 رقم) قرار 
مايلي:)موافقة على القانون االسا�سي)
التغييرات) رميع  يحمل  الجديد 

املتوافق عليها)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
     SADASSUR (: هي) الشركة  تسيمية 

وباقي بدون تغييير
على) ينص  الذي  (:( رقم) بند 
مايلي:)حدد املقر االرتماعي في:)اقامة)
املبروك شارع محمد با اعمراني عمارة)
عين السبع الدارالبيضاء)) (1 متجر) ((

وباقي بدون تغييير
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
راسمال الشركة هو مائة ألف درهم)
مائة) بقيمة  حصة  ألف  من  مكونة 
بيرجي) (: التالي) الشكل  على  موزعة 
يوسف))50)),))محسون محمد)200) 
 ,  (200( مصطفى) محسون  (,
محسون) و  ((350( رشيد) محسون 

عبدالرزاق)200)
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
مايلي:)تسير الشركة من طرف السدة)
و) :محسون محمد ومحسون رشيد 
اتجاه) الشركة  -تلتزم  يوسف) بيرجي 
املنفصل) التوقيع  خالل  األغيارمن 
لـلسيدين محسون محمدأو محسون)

رشيد))وباقي بدون تغييير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730908.
(86I

LB COMPTA

ABDL INDUSTRIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LB COMPTA
 RESIDENCE(BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
ABDL INDUSTRIE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 116 ممر 
ميموزة عين السبع  - 20590 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132331

العام) الجمع  بمقت�سى 
فبراير) (10 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2020
درهم") (625.000,00" قدره) بمبلغ 
إلى) درهم") (1.000.000,00" من) أي 
((: عن طريق) درهم") (1.625.000,00"

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)630995.
487I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

كولدهوف بيزنيس 
GOLDHOOF BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA "B"
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 GOLDHOOF كولدهوف بيزنيس
BUSINESS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
احساين زنقة 1 رقم 5 امريرت - 

53))5  اخنفرة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3229
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GOLDHOOF بيزنيس) كولدهوف 

.BUSINESS

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة والبناء،)اإلستاد والتصدير،)

بائع لوازم املكات  و املطاعم.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- امريرت) (5 رقم) (1 زنقة) احساين 

53))5))اخنفرة))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( السيد))خردجي حمد هللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: محمد) املتوكل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا)) حمد  خردجي  ( السيد)
عنوانه)ا))تجزئة احساين زنقة)1)رقم)

5)امريرت)50))5))اخنفرة))املغرب.
عنوانه)ا))) محمد  املتوكل  السيد 
شارع موالي زشيد حي))ايت عمي علي))

50))5))اخنفرة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هللا)) حمد  خردجي  ( السيد)
عنوانه)ا))تجزئة احساين زنقة)1)رقم)

5)امريرت)50))5))اخنفرة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)6).
(88I

ABK CONSULTING

RESTAURANT BADDY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABK CONSULTING
 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

RESTAURANT BADDY  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  املدينة 
1  بناسور الكراري حسان الرباط - 

10020 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(3133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RESTAURANT BADDY

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ذات مسؤولية محدودة.

املدينة) ( (: عنوان املقر االرتماعي)

(- بناسور الكراري حسان الرباط) ( (1

10020)الرباط املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 10 ( (: برقية) الكبير  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة حساء)برقية):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: برقية) ( عائشة) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: برقية) ( مليكة) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الكبير برقية عنوانه)ا))
السفراء) حي  احمد  بني  زنقة  (3(5

الرباط) (10170 الرباط) السوي�سي 

املغرب.

عنوانه)ا)) برقية  حساء) السيدة 
السفراء) حي  احمد  بني  زنقة  (3(5

الرباط) (10170 الرباط) السوي�سي 

املغرب.

برقية عنوانه)ا)) ( السيدة عائشة)
السفراء) حي  احمد  بني  زنقة  (3(5

الرباط) (10170 الرباط) السوي�سي 

املغرب.
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عنوانه)ا)) برقية  ( مليكة) السيدة 
السفراء) حي  احمد  بني  زنقة  (3(5
الرباط) (10170 الرباط) السوي�سي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الكبير برقية عنوانه)ا))
السفراء) حي  احمد  بني  زنقة  (3(5
الرباط) (10170 الرباط) السوي�سي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)87987.
(89I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

XINHSUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
XINHSUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 471 بلوك 

G حي الوفاق - 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.XINHSUD

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املواد الغذائية.

 471 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
بلوك)G)حي الوفاق)-)70000)العيون)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بوالروين) الواحد  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوالروين) الواحد  عبد  السيد 
 35 حي املطار بلوك د رقم) عنوانه)ا))

70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوالروين) الواحد  عبد  السيد 
 35 حي املطار بلوك د رقم) عنوانه)ا))

70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)8/2020)3.
(90I

عمر بلغري 

HSNATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عمر بلغري 
75 شارع الحسيمة مكات  االطلس 

الطابق الثالث املكت  21 ، 30000، 
فا4 املغرب

HSNATURE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار والد 
بوعبيد ساكية والد طي  فا4 - 

30023 فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HSNATURE

استراد) ( (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير

تارر منتجات و مستحضرات) ( (-

التجميل

(NEGOCIANT((تجارة مختلفة(-

:)دوار والد) عنوان املقر االرتماعي)

(- فا4) طي   والد  ساكية  بوعبيد 

30023)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املهدي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املهدي  يوسف  السيد 

بشارع مكة اقامة اسماعيل شقة)03 

حي االمل طريق صفرو)30000)فا4)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املهدي  يوسف  السيد 

بشارع مكة اقامة اسماعيل شقة)03 

حي االمل طريق صفرو)30000)فا4)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)630 /2020.

(91I

smile(shopping

SMILE SHOPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smile(shopping
62 الرباط حي البرابر سيدي إفني ، 

85200، سيدي إفني املغرب
SMILE SHOPPING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 62 الرباط 

حي البرابر سيدي إفني  - 85200 
سيدي إفني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMILE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SHOPPING
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات
الدراسات والتصاميم من املواقع)

اإللكترونية أو غيرها.
عنوان املقر االرتماعي):)62)الرباط)
 85200 (- ( إفني) سيدي  البرابر  حي 

سيدي إفني املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 30.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحمري) أيت  محمد  السيد 
حي شراردة مجمع أفريقيا) عنوانه)ا))
أوالدتايمة)83350)أوالدتايمة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الحمري) أيت  محمد  السيد 

حي شراردة مجمع أفريقيا) عنوانه)ا))

أوالدتايمة) أوالدتايمة  أوالدتايمة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2020)تحت رقم)57.

(92I

STE FIDUCIAIRE D'AUDIT CHARAKA

UNCUBUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني 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

UNCUBUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االرتماعي رقم 03) 

الحي الصناعي سيدي غان - 0110) 

مراكش  .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)درنبر)2019)تم تحويل)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

"شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد")

املحدودة".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112356.

(93I

STE FIDUCIAIRE D'AUDIT CHARAKA

UNCUBUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

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

UNCUBUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 03) 

الحي الصناعي سيدي غانم - 0110) 

مراكش  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98895

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2019 درنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))سماح))السباعي))

50)حصة ارتماعية من أصل)1.000 

حصة لفائدة))السيد))ة))شركة ت 4)

فاميلي يمثلها السيد توما4 شميدر)

بتاريخ)16)درنبر)2019.

تفويت السيد))ة))سماح))السباعي))

50)حصة ارتماعية من أصل)1.000 

فرانسوا)) ( )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

ران)) لودوفيتش  توما4  بغينيراك 

بتاريخ)16)درنبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112356.

(9(I

STE FIDUCIAIRE D'AUDIT CHARAKA

BY NINA CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني 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

BY NINA CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االرتماعي عرسة 

موالي مو�سى،زنقة ديسبونسير، 

درب سقاية 32 زنقة رياض املوخة 

مراكش  - 0000) مراكش  .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)فبراير)2020)تم تحويل)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات املسؤولية املحدودة")إلى)"شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112366.

(95I

STE FIDUCIAIRE D'AUDIT CHARAKA

BY NINA CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

BY NINA CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي عرسة 
موالي مو�سى،زنقة ديسبونسير، 

درب سقاية 32 زنقة رياض املوخة 
مراكش  - 0000) مراكش  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94279
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))أله))رريتي رون)
 100 حصة ارتماعية من أصل) (50
غيجينة)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 
 03 بتاريخ) هيلين  صونية  مووازان 

فبراير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112366.

(96I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

GROUPE OPPIDUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 GROUPE MANAGEMENT DE
 COMPETENCE succursale KSAR

EL KEBIR
 ROUTE DE LARACHE IMM
 BOUAABID 1ER(ETAGE(N°1

 KSAR(EL(KEBIR، 92150، KSAR
EL KEBIR maroc

GROUPE OPPIDUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

أطاع هللا رقم 117-116  - 92150 
القصر الكبير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1761
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   387(

تفويت السيد))ة))صفاء)الخياطي)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (417
أيمن) )ة)) السيد) ( 417)حصة لفائدة)

الرفاعي بتاريخ)30)يناير)2020.
تفويت السيد))ة))سميرة مخشان)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (417
أيمن) )ة)) السيد) ( 417)حصة لفائدة)

الرفاعي بتاريخ)30)يناير)2020.
بنجيمة) رباب  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (833
أيمن) )ة)) السيد) ( 833)حصة لفائدة)

الرفاعي بتاريخ)30)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

فبراير)2020)تحت رقم)25.
497I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

DISNEY PLASTIC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم )23، شارع فلسطين حي 

القد4 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

 DISNEY PLASTIC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة، 

الطابق الثالث، من الجهة اليمنى، 
شارع محمد الساد4 رقم 930 
تجزئة الفتح - 25000 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISNEY PLASTIC SARL AU
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

بالستيك
اإلستيراد والتصدير.

شقة،) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
اليمنى،) الجهة  من  الثالث،) الطابق 
 930 رقم) الساد4  محمد  شارع 
خريبكة) (25000 (- الفتح) تجزئة 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: طارق) بنشري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) طارق  بنشري  السيد 
12)حي النهضة) زنقة أفغانستان رقم)

25000)خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) طارق  بنشري  السيد 
12)حي النهضة) زنقة أفغانستان رقم)

25000)خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)18)فبراير)

2020)تحت رقم)92.

(98I

STE FIDUCIAIRE D'AUDIT CHARAKA

RIAD FARAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني 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
RIAD FARAJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االرتماعي عرسة 
موالي مو�سى،زنقة ديسبونسير، 

درب سقاية 32 زنقة رياض املوخة 
مراكش - 0000) مراكش  .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(231
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)فبراير)2020)تم تحويل)
"شركة) الشكل القانوني للشركة من)
ذات املسؤولية املحدودة")إلى)"شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112361.

(99I

CRI MEKNES

SPI-ATLAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

SPI-ATLAS(SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 
انتسرابي عمارة 8 رقم 1 م.ج  - 

50000 مكنا4 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(92(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
SPI- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ATLAS SARL

:)-االنعاش) غرض الشركة بإيجاز)
العقاري.

-)مكت  الدراسات التقني.
-االشغال املختلفة او البناء..

زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( م.ج) (1 رقم) (8 عمارة) انتسرابي 

50000)مكنا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 600 ( (: زكرياء) أمحزون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((00 ( (: ( أمحزون) السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) السيد أمحزون زكرياء)
م.ج)) (1 رقم) (8 انتسرابي عمارة) زنقة 

50000)مكنا4 املغرب.
السيد أمحزون))محمد عنوانه)ا))
م.ج)) (1 رقم) (8 انتسرابي عمارة) زنقة 

50000)مكنا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) السيد أمحزون زكرياء)
م.ج)) (1 رقم) (8 انتسرابي عمارة) زنقة 

50000)مكنا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (0( بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)516.
500I

JOURNAL LE MATIN

FIDEL DENTAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID(Etage 2
 appartement(Numero 9،
80000، AGADIR(MAROC

FIDEL DENTAL SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد



3875 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 
ارضية زنقة رقم 823 رقم 32 مكرر 
حي املسيرة اكادير - 80000 اكادير 
املغرب أكادير 80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIDEL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DENTAL SARL AU
مختبر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسنان.
شقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
32)مكرر) رقم) (823 ارضية زنقة رقم)
اكادير) (80000 (- اكادير) املسيرة  حي 
املغرب أكادير)80000)أكادير املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيدة اصبان مريمة)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) السيدة اصبان مريمة)
بلوك أ رقم))19)تجزئة الحسنية أنزا)

اكادير)80000)اكادير املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه)ا)) السيدة اصبان مريمة)
بلوك أ رقم))19)تجزئة الحسنية أنزا)

اكادير)80000)اكادير املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)89569.

501I

MITAK CONSEIL

بالستيكو بالنكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

بالستيكو بالنكا  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي   تجزئة 

105 املنطقة الصناعية موالي رشيد 

الطابق السفلي 3  - 20590 الدار 

البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33(953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (0( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تصنيع بطانية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731037.

502I

LAARISS

 HIGH INNOVATION 
SARL  AU

شركة املساهمة
تفويت حصص

LAARISS

 rue(aguelmane(sidi(ali(app 2 20

 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC

 HIGH(INNOVATION(SARL  AU 

شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 113 

تجزئة عين روز الصخيرات تمارة - 

12050 الصخيرات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2017 أكتوبر) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 50 تفويت السيد))ة))هشام إمام)

حصة ارتماعية من أصل)50)حصة)

لفائدة))السيد))ة))أمين روزي بتاريخ)

09)أكتوبر)2017.

إمام) هشام  )ة)) السيد) تفويت 

 50 أصل) من  ارتماعية  حصة  (50

حصة لفائدة))السيد))ة)))أحمد نبيل))

العمراني بتاريخ)09)أكتوبر)2017.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوبر) (20 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2017)تحت رقم))2838.

503I

SUD INVEST CONSULTING

EVA-K EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

EVA-K(EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N° 420 وعنوان مقرها االرتماعي

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

GHANEM - 40000 مراكش 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

90(61

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2019 نونبر) (27 في) املؤرخ 

 EVA-K" من) الشركة  تسمية  تغيير 

 COCOON EVENTS"(إلى("EVENTS

.("MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112386.

50(I

SUD INVEST CONSULTING

EVA-K EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC

EVA-K(EVENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 N° 420 وعنوان مقرها اإلرتماعي
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

GHANEM - 40000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.90(61
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 نونبر) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 FABRICE )ة)) السيد) تفويت 
 CLAUDE STEPHANE  ORLANDO
أصل) من  ارتماعية  حصة  ((00
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
COCOON EVENTS STE)بتاريخ)22 

نونبر)2019.
 EVELINA )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (KHOROSHILOVA 500
حصة) (1.000 أصل) من  ارتماعية 
 COCOON )ة)) السيد) ( لفائدة)
EVENTS STE)بتاريخ)22)نونبر)2019.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112386.
505I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

ZIZ LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 00)52، الريش 

املغرب
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ZIZ LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 15 مكرر 
القرية النمودرية  - 00)52 الريش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOCATION
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االرتماعي):)15)مكرر)
الريش) (52(00 (- ( القرية النمودرية)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد طارق اسماعيل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد طارق اسماعيل عنوانه)ا))
  52(00 نتيزي) امي  حي  اكديم  زنقة 

الريش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد فركان ابراهيم)
89)زنقة عين العاطي حي تاحمدانت)

00)52)الريش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
06)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بميدلت)

2020)تحت رقم)29.
506I

الزوين املصطفى

غالي و غيثة كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الزوين املصطفى
عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 
3 حمرية ، 50000، مكنا4 املغرب

غالي و غيثة كار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دكان رقم 
) عمارة ٲ بلوك 1 رياض الزيتون 3 
الشطرٲ - 50050 مكنا4 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47301
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عثمان) )ة)) السيد) تفويت 
بوحجيطي))500)حصة ارتماعية من)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

حنان زينون بتاريخ)28)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)765.
507I

AMC-PLUS(CONSULTING

AFRAH AL AKHAWAYNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

AMC-PLUS(CONSULTING
 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23
 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC
AFRAH AL AKHAWAYNE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي محل 29 
عمارة أ2 بدر2 وره عرو4 - 0)500 

مكنا4 املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(((3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)31)يناير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

"محل)29)عمارة أ2)بدر2)وره عرو4)

-)0)500)مكنا4 املغرب")إلى)"عمارة)

3)محل)1)إقامة الزرهونية امتداد)))-)

0)500)مكنا4))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)784.

508I

محمد بنان

كربونات بن احمد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

محمد بنان

٦٥ شارع االمير موالي عبد هللا 

الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 

أحمد ، 26050، ابن أحمد املغرب

كربونات بن احمد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 12 

تجزئة ربران الطابق الثالث برشيد  

- 26100 برشيد برشيد.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))عبد االهلل فهمي)

500)حصة ارتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد))ة))كريم زمامة)

بتاريخ)06)فبراير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)2)1.

509I

عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

يناير)2020)أعطت السيد)ة)))فاطمة))

مختبر))الحامل))ة))للبطاقة الوطنية)

بالسجل) املسجل  (BL57788 ( ( رقم)

التجاري)80)131)باملحكمة التجارية)

لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 

التجاري الكائن ب تجزئة ريحانة م9 

5)عمارة)))ل �سي محل أ)109)مبروكة))

للسيد)ة)) املغرب  مراكش  ((0000 (-

للبطاقة) )ة)) الحامل) الوالي  اليزيد 

 3 ملدة) ( (EE476968 ( ( الوطنية رقم)

و) (2020 يناير) (01 من) تبتدئ  سنة 

تنتهي في)31)درنبر)2023)مقابل مبلغ)

شهري)6.000))درهم.

510I

STE FIDUCIAIRE D'AUDIT CHARAKA

RIAD FARAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

RIAD FARAJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي عرسة 

موالي مو�سى،زنقة ديسبونسير، 

درب سقاية 32 زنقة رياض املوخة 

مراكش - 0000) مراكش  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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غيجينة))) )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (50 هيلين) صونية  مووازان 
حصة) (100 أصل) من  ارتماعية 
رريتي رون) ( أله) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)03)فبراير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112361.

511I

ETABBAA LAHCEN

CLAMMIER CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

CLAMMIER CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي محل 

تجاري رقم 33 تجزئة الفالح برشيد 
- 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLAMMIER CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

محل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة الفالح برشيد) (33 تجاري رقم)

-)26100)برشيد املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عثمان الحضري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عثمان الحضري عنوانه)ا))
سيدي) رصافي  معروف  زنقة  (38

عمربرشيد)26100)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الحضري أميمة عنوانه)ا))
7)ممر إبن املعتز حي ياسمينة برشيد)

26100)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (20 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2020)تحت رقم)51.

512I

CANOCAF SARL

WIDE WORLD EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
  WIDE WORLD EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مركز 

دار الكبداني 62202 بني سعيد  - 
62253 الدريوش  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 77
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WIDE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. WORLD EXCHANGE
غرض الشركة بإيجاز):)-)الصرف)

اليدوي.
مركز) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( بني سعيد) (62202 الكبداني) دار 

62253)الدريوش))املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الرشيدي محمد)):))19.800 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: أحمد) الرشيدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الرشيدي محمد))عنوانه)ا))
دار الكبداني املركز بني سعيد))62253 

الدريوش))املغرب).
السيد الرشيدي أحمد عنوانه)ا))
دار الكبداني املركز بني سعيد))62253 

الدريوش))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سمية)) الرشيدي  السيدة 
بني) املركز  الكبداني  دار  عنوانه)ا))

سعيد))62253)الدريوش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدريوش) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)12.
513I

2AIN GROUPE COMPTA

STE MED NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE MED NOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي فم اودي 
اوالد مبارك بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 شتنبر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MED NOUR
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
عنوان املقر االرتماعي):)فم اودي)
بني) (23000 (- اوالد مبارك بني مالل)

مالل املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد املصطفى الهاللي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى الهاللي عنوانه)ا))
مالل) بني  مبارك  اوالد  اودي  فم 

23000)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى الهاللي عنوانه)ا))
مالل) بني  مبارك  اوالد  اودي  فم 

23000)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)21)نونبر)

2019)تحت رقم)852.
51(I



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3878

LB EVASION

LB EVASION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LB EVASION
 AVENUE MOULAY ABDALLAH
 ROUTE(COTIERE(HARHOURA ،

12040، TEMARA(MAROC
LB EVASION  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مطعم 
لوريفاج بلوه شارع موالي عبد 

هللا الهرهورة تمارة - 0)120 تمارة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129(31

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EVASION
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) للمطاعم  املباشر  او  التسييرالحر 
الفنادق و كل املؤسسات املشابهة و)

التموين و االستيراد و التصدير.
مطعم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عبد) موالي  شارع  بلوه  لوريفاج 
تمارة) (120(0 (- تمارة) الهرهورة  هللا 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 900 ( (: لبنى) البقيوي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لبنى  البقيوي  السيدة 
الباهية) الخير  قصبة  (( رقم) بنغالو 
15)م)1)الهرهورة تمارة)0)120)تمارة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لبنى  البقيوي  السيدة 
الباهية) الخير  قصبة  (( رقم) بنغالو 
15)م)1)الهرهورة تمارة)0)120)تمارة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (0( بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)3078.
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سيكما ريستيون

STE TERGRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما ريستيون
شارع محمد الخامس ممر تمكروت 
رقم 1 ورزازات، 5000)، ورزازات 

املغزب
STE TERGRA SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم )12 
السوق الجديد تزناخت ورزازات  - 

5000) ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 10749/177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TERGRA SARL AU

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 EXPLOITATION DES(((((((((((التعدين

  MINES
 EXPLOITATION(((((((اعمال الزراعة

    AGRICULTURE
االستيراد)))) و  التصدير  اعمال 

. IMPORT ET EXPORT
عنوان املقر االرتماعي):)رقم))12 
(- ( الجديد تزناخت ورزازات) السوق 

5000))ورزازات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الحسن شاطر) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شاطر  الحسن  السيد 
 (5000 ( تازناخت) وسلسات  دوار 

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شاطر  محمد  السيد 
 (5000 ( تازناخت) وسلسات  دوار 

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)17)فبراير)

2020)تحت رقم)-.
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aaf

MIDRAJ TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS(PALOMAS 2 3eme(etg

n°75، 90000، TANGER(MAROC
MIDRAJ TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني شارع السينا اقامة 
بتهوفن 2 الطابق الثالث رقة 82 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIDRAJ TRAVAUX

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

ساحة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني شارع السينا اقامة)

(- (82 رقة) الثالث  الطابق  (2 بتهوفن)

90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيدة لطيفة املصالوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املصالوي) لطيفة  السيدة 

عنوانه)ا))حي الحاج املختار زنقة)72 

رقم)17)طنجة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املصالوي) لطيفة  السيدة 

عنوانه)ا))حي الحاج املختار زنقة)72 

رقم)17)طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1377.
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LAMAIZI

ABDIMO SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE(MOSQUEE

 LAMSALLA(AIN(CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

ABDIMO SAKANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 12 زنقة 

صبري بورمعة الطابق اآلول رقم 6 

درب عمر- الدار البيضاء.  - 20080  

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ABDIMO SAKANE

.ممارسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

رميع أشغال البناء)ومنعش عقاري.

بصفة عامة القيام بجميع العمليات)

التجارية).
زنقة) (12 (: عنوان املقر االرتماعي)

 6 صبري بورمعة الطابق اآلول رقم)

  20080 (- ( درب عمر-)الدار البيضاء.)

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: زهير) عبدالكبير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

300)حصة) ( (: السيد محمد زهير)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: ( بنرغاي) فتيحة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة شيماء)زهير):))100)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

100)حصة) ( (: السيدة خولة زهير)
بقيمة)100)درهم للحصة).

100)حصة) ( (: السيد عمران زهير)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زهير  عبدالكبير  السيد 
 8 تجزئة) (9 زنقة) (2 التيسير) حي 
 20530 الدارالبيضاء) (101 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) زهير  محمد  السيد 
 11 امرود) اقامة  كالفورنيا  رنان 
الشق) عين  (2 شقة) سفلي  طابق 
الدارالبيضاء) ( (20(60 الدارالبيضاء)

املغرب.
السيدة فتيحة بنرغاي))عنوانه)ا))
 101 رقم) (9 زنقة) (2 التيسير) حي 
الدارالبيضاء) (20530 الدارالبيضاء)

املغرب.
السيدة شيماء)زهير عنوانه)ا))حي)
 101 8)رقم) 9)تجزئة) 2)زنقة) التيسير)
الدارالبيضاء) (20530 الدارالبيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) زهير  خولة  السيدة 
 101 رقم) (9 زنقة) (2 التيسير) حي 
الدارالبيضاء) (20530 الدارالبيضاء)

املغرب.
حي) السيد عمران زهير عنوانه)ا))
 101 8)رقم) 9)تجزئة) 2)زنقة) التيسير)
الدارالبيضاء) (20530 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زهير  عبدالكبير  السيد 
 8 تجزئة) (9 زنقة) (2 التيسير) حي 
 20530 الدارالبيضاء) (101 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) زهير  محمد  السيد 
 11 امرود) اقامة  كالفورنيا  رنان 
الشق) عين  (2 شقة) سفلي  طابق 
الدارالبيضاء) ( (20(60 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731177.
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AMJAD AUDIT

BRIOCHE MNARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJAD AUDIT
 HAY(ESSALAM(BLOIC 10 N°
 APPT 05 ، 14200، SIDI 8(-83

SLIMANE MAROC
BRIOCHE MNARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
املنارة 1 رقم 5 - 200)1 سيدي 

سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2863
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRIOCHE MNARA
غرض الشركة بإيجاز):)مخبزة.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) (1(200 (- (5 رقم) (1 املنارة)

سليمان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
900)حصة) ( (: السيد زوين أحمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
100)حصة) ( (: السيدة زوين كوثر)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أحمد  زوين  السيد 
تجزئة املنارة)1)رقم)5 200)1)سيدي)

سليمان املغرب.

عنوانه)ا)) كوثر  زين  السيدة 
تجزئة املنارة)1)رقم)5 200)1)سيدي)

سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أحمد  زوين  السيد 
تجزئة املنارة)1)رقم)5 200)1)سيدي)

سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)13 

فبراير)2020)تحت رقم)21/2020.
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LAMAIZI

RYAD YAHYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE(MOSQUEE

 LAMSALLA(AIN(CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

RYAD YAHYA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 12 زنقة 

صبري بورمعة الطابق اآلول رقم 6 

درب عمر- الدار البيضاء.  - 20080  

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RYAD (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. YAHYA
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.ممارسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

رميع أشغال البناء)ومنعش عقاري.

بصفة عامة القيام بجميع العمليات)

التجارية).

زنقة) (12 (: عنوان املقر االرتماعي)

 6 صبري بورمعة الطابق اآلول رقم)

  20080 (- ( درب عمر-)الدار البيضاء.)

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السماللي) امال  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيدة سامية بوعمرية)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة امال السماللي عنوانه)ا))

 508 رقم) ب  بلوك  (3 الراشدية)

املحمدية)28013)املحمدية املغرب.

السيدة سامية بوعمرية عنوانه)ا))

الطوريس) عبدالخالق  زنقة  (83

 20500 الدارالبيضاء) الكبير  درب 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة امال السماللي عنوانه)ا))

 508 رقم) ب  بلوك  (3 الراشدية)

املحمدية)28013)املحمدية املغرب

السيدة سامية بوعمرية عنوانه)ا))

الطوريس) عبدالخالق  زنقة  (83

 20500 الدارالبيضاء) الكبير  درب 

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731178.
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SUD EST CONSEIL

CHOROUK BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,

 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc

CHOROUK BUILDING  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 

35 الطابق األول زنقة أحمد أوقال 

الحارة  - 0030) مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHOROUK BUILDING

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و أشغال البناء.

عنوان املقر االرتماعي):)الرقم)35 

الطابق األول زنقة أحمد أوقال الحارة))

-)0030))مراكش))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: ( مصطفى) نور  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مطران أحمد طه):))5.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( مصطفى) نور  السيد 

سيبع)) (113 الرقم) (0( سيبع) تجزئة 

0050))مراكش))املغرب.

السيد مطران أحمد طه عنوانه)ا))
أسيف)) القالدي  تجزئة  (08 الرقم)

0090))مراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مطران أحمد طه عنوانه)ا))
أسيف)) القالدي  تجزئة  (08 الرقم)

0090))مراكش))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112351.

521I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE AGRO FRERES AMMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 
 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب
 STE AGRO FRERES AMMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : دوار اوالد 
الشتوي اوالد ايلول رماعة اوالد 

ناصر - 23550 سوق السبت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2501

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 11)فبراير) املؤرخ في)
 STE AGRO FRERES AMMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (60.000 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي دوار اوالد الشتوي)
(- ناصر) اوالد  رماعة  ايلول  اوالد 
23550)سوق السبت املغرب نتيجة)

للعجز عن تحقيق الهدف.
و عين:

و) عمار  ( الشرقاوي) السيد)ة))
اوالد) الشتوي  اوالد  دوار  عنوانه)ا))
 23550 ناصر) اوالد  رماعة  ايلول 
)ة)) كمصفي) املغرب  السبت  سوق 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)11)فبراير)2020)وفي دوار اوالد)
اوالد) رماعة  ايلول  اوالد  الشتوي 
ناصر)-)23550)سوق السبت املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)
19)فبراير)2020)تحت رقم)2020/)5.
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DECOR DE TRAVAIL ANVIST  SARL AU  

 DECOR DE TRAVAIL
ANVIST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

  DECOR DE TRAVAIL ANVIST
SARL AU

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
  DECOR DE TRAVAIL ANVIST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

مسنانة الطابق األر�سي فطعة 6989 
قبالة سوق القرب  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10(1(3

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DECOR DE TRAVAIL ANVIST
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و األصالح و األعمال املختلفة.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مسنانة الطابق األر�سي فطعة)6989 
90000)طنجة) (- ( قبالة سوق القرب)

املغرب.



3889 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: عادل) الزعيمي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عادل  الزعيمي  السيد 
املجمع الحسني بيتي سكن عمارة)22 

رقم)88 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عادل  الزعيمي  السيد 
املجمع الحسني بيتي سكن عمارة)22 

رقم)88 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230578.
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دنيا صوريم

METIA  ELEC  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

دنيا صوريم
261 شارع عبد املومن الطابق 

األول رقم 3 الدارالبيضاء ، 2022، 
الدارالبيضاء املغرب

METIA  ELEC  SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 261، 
شارع عبد املومن ، الطابق األول 

رقم 3، الدارالبيضاء - 2022 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.130467
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2019 نونبر) (13 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
METIA  ELEC  SARL))مبلغ رأسمالها)
1.000.000,00)درهم وعنوان مقرها)
(، 261،)شارع عبد املومن) اإلرتماعي)
(- الدارالبيضاء) (،3 الطابق األول رقم)

2022)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل)

عدم تحقيق أي رقم معامالت مع) (:

خسارة متتالية).

(،261 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
األول) الطابق  (، املومن) عبد  شارع 

 2022 املغرب) الدارالبيضاء) (،3 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الحمزاوي  ( محمد) السيد)ة))

املومن)) عبد  شارع  (261 عنوانه)ا))

2022)الدارالبيضاء)املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)ال�سيء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728784.

52(I

STE 2.A.I.N GROUPE COMPTA

STE AINAZIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE 2.A.I.N(GROUPE(COMPTA

 282BD MED V IMM

 CHANAOUI 3EME(ETAGE(APPT

 11 BENI(MELLAL ، 23020، BENI

MELLAL MAROC

STE AINAZIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

مبروكة رقم 32  - 23000 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AINAZIO

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(/ املختلفة) االشغال  (/ البضائع)

التصدير وااليراد.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

بني مالل) (23000 (- ( (32 مبروكة رقم)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حميدو احمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة عناقي نعيمة)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احمد  حميدو  السيد 

 02 رقم) الليمون  حي  منجيد  تجزئة 

23000)بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)) ( نعيمة) عناقي  السيدة 

بني) (23000  02 رقم) ( تجزئة منجيد)

مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  حميدو  السيد 

 02 رقم) الليمون  حي  منجيد  تجزئة 

23000)بني مالل املغرب

عنوانه)ا)) ( نعيمة) عناقي  السيدة 

بني) (23000  02 رقم) ( تجزئة منجيد)

مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)17)فبراير)

2020)تحت رقم)152.

525I

SHORA AUDITING

FINANCE LAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SHORA AUDITING

 BD(EL(QODS(AIN(CHOCK  N°

 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC

FINANCE LAND شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 زنقة 

أحمد املجاطي إقامة االل  الطابق 

االول رقم 8 حي املعاريف  - 20330  

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FINANCE LAND

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املوارد) في  و  اإلدارية  االستشارات 

البشرية)

-)االستشارات املالية والضريبة)

-)التدري  والتوريه.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االرتماعي)

أحمد املجاطي إقامة االل  الطابق)

  20330 (- ( 8)حي املعاريف) االول رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   388(

 100 ( (: العزيز) عبد  لركو  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لركو عبد العزيز عنوانه)ا))
شارع واد تانسيفت رقم)507)العالية)
البيضاء) الدار  ( (20220 ( االلفة) (1

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لركو عبد العزيز عنوانه)ا))
شارع واد تانسيفت رقم)507)العالية)
البيضاء) الدار  ( (20220 ( االلفة) (1

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
526I

فدكريد كونساي

B.K.FRERES PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فدكريد كونساي
81 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد ، 

26100، برشيد املغرب
B.K.FRERES PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 82 تجزئة 

املنزه ) برشيد - 26100 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.B.K.FRERES PRO
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

عنوان املقر االرتماعي):)82)تجزئة)
برشيد) (26100 (- برشيد) (( املنزه)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بقاش عبد اللطيف):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بقاش احمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اللطيف) عبد  بقاش  السيد 
عنوانه)ا))دوار عبارة الساحل برشيد)

26100)برشيد املغرب.
السيد بقاش احمد عنوانه)ا))28 
برشيد) االول  الطابق  القاهرة  زنقة 

26100)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف) عبد  بقاش  السيد 
عنوانه)ا))دوار عبارة الساحل برشيد)

26100)برشيد املغرب
السيد بقاش احمد عنوانه)ا))28 
برشيد) االول  الطابق  القاهرة  زنقة 

26100)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)155.
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HORICOM

 SOCIETE MARKETING
CALL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE MARKETING CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : عمارة 10 
شقة 6 شارع أ شارع الجيش امللكي 
املدينة الجديدة - 50000 مكنا4 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(1901

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تقرر حل) املؤرخ في)27)درنبر)
 SOCIETE MARKETING CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
 6 شقة) (10 مقرها اإلرتماعي عمارة)
املدينة) امللكي  الجيش  أ شارع  شارع 
املغرب) مكنا4  (50000 (- الجديدة)

نتيجة ألزمة القطاع.
و عين:

و) اليزيدي  ( سناء) السيد)ة))
حي) (1 شطر) (1 زنقة) (9( عنوانه)ا))
املغرب) مكنا4  (50000 ( األمان)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 10 2020)وفي عمارة) بتاريخ)27)يناير)
شارع أ شارع الجيش امللكي) (6 شقة)
مكنا4) (50000 (- الجديدة) املدينة 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)288.
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JOURNAL LE MATIN

 STE   SOTRAZEL 
   شركة سوترازل ش م م

إعالن متعدد القرارات

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID(Etage 2
 appartement(Numero 9،
80000، AGADIR(MAROC
 STE   SOTRAZEL      شركة 
سوترازل ش م م  "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي:  رقم 267 
حي النهضة سدي عالل البحراوي 

أكادير 80000 أكادير املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.26837

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2019 نونبر) (05 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
)الحصص االرتماعية) مايلي:)تفويت)
كما) ( ( الشركاء) ( لشركة سوترازل بين)
حصته) ( ( بايدى حميد) ( السيد) يلي:)
-السيد موالي امبارك الحمدي)) (3(0
حصته)330)))-)السيدة محمد كمال)
وبالتالي)) ( (– (330 حصته) ( سميع)

مجموع)))الحصص)1000)حصة))
على) ينص  الذي  (:2- رقم) قرار 
تم تعيين السيد بايدى حميد)) مايلي:)
استقالة) وقبول  للشركة  ( مسيرا)
من) ( السيد موالي امبارك الحمدي)

هذا املنص 
على) ينص  الذي  (:3- رقم) قرار 
مايلي:))تلتزم الشركة في رميع عقودها)
البنكية والتجارية واالرتماعية بمنح)
صفة التوقيع للسيدين):بايدي حميد)

ومحمد كمال سميع
قرار رقم)-4:)الذي ينص على مايلي:)
االسا�سي)) القانون  وتحيين  تحديث 

للشركة طبقا))للقوانين املعمولة بها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)---:)الذي ينص على مايلي:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

نونبر)2019)تحت رقم)1193.

529I

لوكسر للحسابات

حمدون طرونفير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

لوكسر للحسابات
1) شارع بركان الطابق الثاني رقم ) 

، 60000، وردة املغرب
حمدون طرونفير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي ضهر ملحلة 
تجزئة لحميدي رقم 122 - 60000 

وردة املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.23705

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 فبراير) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة))فاطمة الزهراء) تفويت السيد)
حمدون)1.000)حصة ارتماعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
 05 فاطمة الزهراء)خالف بتاريخ) )ة))

فبراير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (05 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)656.

530I

EXCELLENTIA(Consulting

LL'S CHOICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

EXCELLENTIA(Consulting
5  زنقة سليمان عزمي الطابق 
6 مكت  16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 
الدارالبيضاء املغرب

LL'S CHOICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي 3 شارع 
ربل بويابالن راسين - 20470 

الدارالبيضاء ا ملغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.300399

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2019 درنبر) (17 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
استيراد- بيع  وإعادة  بيع  شراء)
املالبس واملجوهرات ورميع) تصدير 
واألزياء) (، املواد الثمينة وغير الثمينة)

واإلكسسوارات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730511.

531I

EXCELLENTIA(Consulting

LL'S CHOICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

EXCELLENTIA(Consulting
5  زنقة سليمان عزمي الطابق 
6 مكت  16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 
الدارالبيضاء املغرب

LL'S CHOICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي )23 
شارع مصطفى املعاني  20360 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.300399

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)09)يناير)2020)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االرتماعي  املقر 
املعاني)) مصطفى  شارع  (23(" من)
 3" إلى) املغرب") الدارالبيضاء) (20360
 20470 ( شارع ربل بويابالن راسين)

الدارالبيضاء))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730512.
532I

management(med

MED OCEANIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

management(med
 Résidence(Lina, Angle(BD(MED
 V(et(TAN(TAN, Re(Liban,N°83

 Tanja(Balia(Résidence(Ennakhile
 A 7 N° 126.، 90000، TANGER

Maroc
MED OCEANIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 AV. ,5 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 Youssef(Ibnou(Tachefine, 2ème
 Etage(N°3  - 90000 Tanger

Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
101751

 28 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 أكتوبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.OCEANIC
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Fabrication( et( la( vente( des

.produits(chimiques
 AV.  ,5 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 Youssef( Ibnou( Tachefine,( 2ème
 Etage( N°3( ( -( 90000( Tanger

.Maroc
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 BAKKALI SOUAD :  50(السيدة

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
 BAKKALI OMAR :  50 السيد)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 BAKKALI SOUAD السيدة)
 Hay(Mabrouka,(Rue(9, عنوانه)ا))

.N°(31(90000(Tanger(Maroc
 BAKKALI OMAR السيد)
 Hay(Mabrouka,(Rue(9, عنوانه)ا))

.N°(31(90000(Tanger(Maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BAKKALI SOUAD السيدة)
 Hay(Mabrouka,(Rue(9, عنوانه)ا))

N°(31,((90000(Tanger(Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)7725.

533I

Traiteur newdream

TRAITEUR NEWDREAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Traiteur newdream

61 شارع اللة الياقوت زاوية 

مصطفى املعاني الطابق 2 رقم 62 

مركز الرياض البيضاء ، 20700، 

البيضاء املغرب

Traiteur newdream شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 رقم 62 مركز الرياض 

البيضاء البيضاء 20700 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Traiteur newdream

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت و األعرا4 و املناسبات).

61)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني)
الرياض) مركز  (62 رقم) (2 الطابق)

البيضاء) (20700 البيضاء) البيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيدة أحالم الصالحي):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: السيدة أحالم الصالحي) (
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة أحالم الصالحي عنوانه)ا))
70)فيال أحالم زنقة دي ميزانج وازيس)

البيضاء)20500)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أحالم الصالحي عنوانه)ا))
70)فيال أحالم زنقة دي ميزانج وازيس)

البيضاء)20500)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

53(I

rochdi(conseil

HAITAM POIDS LOURD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 3)1 
العيون ، 70000، العيون املغرب

HAITAM POIDS LOURD شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  

-146 حي التعاون. الحي الصناعي -   
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAITAM POIDS LOURD
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الثقيلة) للعربات  املحركات  وتصليح 

الوزن).
عنوان املقر االرتماعي):)رقم))-146 
حي التعاون.)الحي الصناعي)-)))العيون)

-)70000)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: )عبد هللا) السيد مودود)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مودود))عبد هللا عنوانه)ا)))
الوحدة) مدينة   4 بلوك  (2(2 رقم)

العيون)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مودود))عبد هللا عنوانه)ا)))
الوحدة) مدينة   4 بلوك  (2(2 رقم)

العيون)70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)380.

535I

idaraty

اليوبي سوليسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger(maroc

اليوبي سوليسيون شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
الورود رقم القطعة 478 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 شتنبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اليوبي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سوليسيون.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
الهواتف) االدوات املعلوماتية وارزاء)

النقالة.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 90000 (- (478 الورود رقم القطعة)

طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 350 ( (: اليوبي عبد االله) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد اليوبي عبد اللطيف):))325 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 325 ( (: رضوان) اليوبي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اليوبي عبد االله عنوانه)ا))
 90000  478 رقم) الورود  تجزئة 

طنجة املغرب.
اللطيف) عبد  اليوبي  السيد 
 478 رقم) الورود  تجزئة  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) رضوان  اليوبي  السيد 
 90000  387 رقم) الورود  تجزئة 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليوبي عبد االله عنوانه)ا))
 90000  478 رقم) الورود  تجزئة 

طنجة املغرب
اللطيف) عبد  اليوبي  السيد 
 478 رقم) الورود  تجزئة  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) رضوان  اليوبي  السيد 
 90000  478 رقم) الورود  تجزئة 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)229388.

536I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

نديم سلمان عربي
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)األشخاص الطبيعيون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
نديم سلمان عربي

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
تم فسخ عقد التسيير) ( (2015 يونيو)
الحر املوقع من طرف السيد)ة))نديم)
سلمان عربي))سلمان عربي))بصفته)ا))
مالك)ة))لألصل التجاري))الحامل)ة))
رقم)) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
بالعنوان) القاطن)ة)) ( (81787331
درب السمارة رقم)11)قينديل سيدي)
 (0000 عبد العزيز مراكش املغرب)-)
محمد) والسيد)ة)) املغرب  ( مراكش)
)بصفته)ا)) املسعودي) ( املسعودي)
مسير)ة))حرا))ة))))الحامل)ة))للبطاقة)
 PA73057 ( رقم) للتعريف  الوطنية 
السمارة) درب  بالعنوان  القاطن)ة))
قينديل سيدي عبد العزيز) (11 رقم)
مراكش)) ((0000 (- املغرب) مراكش 
التجاري) بالسجل  واملسجل  املغرب 
تحت)) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

عدد)123310 .

537I

Aïd(comptable

  STE DRIBLAL TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Aïd(comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
 STE(DRIBLAL(TRAVAUX  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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 RDC وعنوان مقرها اإلرتماعي
 N 18 BIS(BLOC(C(HAY(EL

HASSANI(TAZA - 35000 تازة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRIBLAL TRAVAUX  SARL
 Travaux (: غرض الشركة بإيجاز)
divers( ou( construction/import_

.export/negoce
 RDC N (: عنوان املقر االرتماعي)
 18 BIS BLOC C HAY EL HASSANI

TAZA(-(35000)تازة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 250 ( (: القسيمي) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: ( الشهيه ) بالل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ادريس القسيمي عنوانه)ا))
18)مكرر مجموعة 4 الحي الحسني)

تازة)35000)تازة املغرب.
عنوانه)ا)))) ( السيد بالل الشهيه )
عمارة) عبد هللا  بن  شارع عالل  (03
تازة) (35000 تازة) (01 الوزاني الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس القسيمي عنوانه)ا))
18)مكرر مجموعة 4 الحي الحسني)

تازة)35000)تازة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)129.
538I

KHM CONSULTING

TEINTURE TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخامس و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
TEINTURE TEXTILE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 37 

شارع على يعتة حي  السمارة  الحي 
املحمدي - 20570 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393921

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2019 درنبر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))محمد السبوعي)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))عمر)

السبوعي بتاريخ)23)درنبر)2019.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730710.
539I

ABK CONSULTING

 CENTRE DE VISTE
TECHNIQUE MANSOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABK CONSULTING
 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

 CENTRE DE VISTE TECHNIQUE

MANSOUR  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 79، شارع 

ابن سينا ، عمارة رقم )1،اكدال 

الرباط - 10090 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(3131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE DE VISTE TECHNIQUE

. MANSOUR

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفحص التقني لوسائل النقل.

عنوان املقر االرتماعي):)79،)شارع)

)1،اكدال) رقم) عمارة  (، سينا) ابن 

الرباط)-)10090)الرباط املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: منصور) طارق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) منصور  طارق  السيد 

بلوك ت 4 رقم)83)حي الجاء)ف هللا)

ح ي م الرباط)10120)الرباط املغرب)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) منصور  طارق  السيد 

بلوك ت 4 رقم)83)حي الجاء)ف هللا)

ح ي م الرباط)10120)الرباط املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)87986.
5(0I

KHM CONSULTING

TEINTURE TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخامس و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
TEINTURE TEXTILE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 37 

شارع على يعته حي  السمارة  الحي 
املحمدي - 20570 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393921

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019)تم تعيين) 23)درنبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 
تبعا) وحيد  كمسير  عمر  السبوعي 

لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730710.
5(1I

فوكاج كونسلتنك

DIET AND NUTRITION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فوكاج كونسلتنك
شارع 10 مار4 اقامة شيماء الرقم 

9 ، 30500، البيضاء املغرب
DIET AND NUTRITION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

الحرية الطابق 3الرقم 5 - 20000 

الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIET (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. AND NUTRITION

االتجار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فى مستحضرات التجميل واملنتجات)

شبه الطبية.
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 20000 (- (5 3الرقم) الطابق) الحرية 

الدار البيضاء))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد ابراهيم كحوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم كحوش))عنوانه)ا))

خ مصنع الكوكاكوال الشيخ زايد ثالث))

1516))القاهرة مصر).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم كحوش))عنوانه)ا))

خ مصنع الكوكاكوال الشيخ زايد ثالث)

1516))القاهرة مصر)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731168.

5(2I

KHM CONSULTING

TEINTURE TEXTULE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخامس و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
TEINTURE TEXTULE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي 37شارع 

على يعته حي  السمارة الحي  
املحمدي - 20570 ألدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393921

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2019 درنبر) (23 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
البيع بالتقسيط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730710.

5(3I

SERVCORP

 WAZE CONSTRUCTION
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SERVCORP
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE
 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL 2EME(ETAGE(BUREAU
 N° 202 ، 20042، casablanca

maroc
 WAZE CONSTRUCTION

 IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة عبد 

املؤمن مركز زاوية عبد املؤمن وشارع 

أنوال الطابق الثاني مكت  رقم - 

202 - 2)200 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5((51

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 WAZE CONSTRUCTION

.IMMOBILIERE
املطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري)،)املباني.

إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املؤمن) زاوية عبد  املؤمن مركز  عبد 

مكت ) الثاني  الطابق  أنوال  وشارع 
الدار البيضاء)) (200(2 (- (202 (- رقم)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مراد احري):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

)السيد مراد احري):)1000)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) السيد مراد احري عنوانه)ا))
 1 الياسمين) السعديين  زنقة  (121

15000)الخميسات))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رقم) السيد مراد احري عنوانه)ا))

 1 الياسمين) السعديين  زنقة  (121

15000)الخميسات))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

5((I

A.M.C.S.R

ا م 4 4 ر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A.M.C.S.R

حي الرحمة رقم)68 ، 65800، 

تاوريرت املغرب

ا م 4 4 ر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

لقراعنة مستكمار العيون تاوريرت - 

50)65 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1105

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)ا م 4) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

4 ر.

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرباء)و اعمال مختلفة.

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- لقراعنة مستكمار العيون تاوريرت)

50)65)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عماري  سمير  السيد 
تاوريرت) (65800 الرحمة) حي  (68(

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عماري  سمير  السيد 
تاوريرت) (65800 الرحمة) )68حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)18/2020.

5(5I

KHM CONSULTING

AMB TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخامس و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
AMB TEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 19 حي 

العيون الطابق الرابع الشقة 1 عين 
البرره - 20320 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.256377

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)13)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
"19)حي العيون الطابق الرابع الشقة)
1)عين البرره)-)20320)الدار البيضاء)
القادري) بكر  ابو  "شارع  إلى) املغرب")
 2 الطابق) و  ( العمارة) احفاد  اقامة 
(- معروف) سيدي  (8 رقم) ( املكت )

20520)الدار البيضاء))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730709.

5(6I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE AUB SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

STE AUB SNC  شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي اللة 

سكينة رقم 379 بوردور  - 71000 
بوردور املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30883
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AUB SNC
االنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

السياحية والترفيه)
اشغال املفاوضات التجارية)

اشغال البناء)للمنشآت واملكات .
حي اللة) (: عنوان املقر االرتماعي)
 71000(- ( سكينة رقم)379)بوردور)

بوردور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد ايوب امليري)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: اسوقال) تعقوب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
بقيمة) (500 (: السيد ايوب امليري)

100)درهم.

 500 (: اسوقال) تعقوب  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امليري  ايوب  السيد 

شارع االنصار شارع االنصار))71000 

بوردور املغرب.

السيد تعقوب اسوقال عنوانه)ا))

حي اللة مريم شارع االنصار))71000 

بوردور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) امليري  ايوب  السيد 

شارع االنصار شارع االنصار))71000 

بوردور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)391/2020.

547I

SERVICTIS

SERVICTIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVICTIS

5، زنقة ديكسميد ، الطابق 1 ، 

شقة 2 ، بنجدية ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

SERVICTIS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 5، زنقة 

ديكسميد ، الطابق 1 ، شقة 2 ، 

بنجدية - 20660 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(53603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SERVICTIS
في) تارر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقير بالتقسيط.
زنقة) (،5 (: عنوان املقر االرتماعي)
(، (2 شقة) (، (1 الطابق) (، ديكسميد)
البيضاء) الدار  (20660 (- بنجدية)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مجي ) االدري�سي  اسماء) السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مجي ) االدري�سي  اسماء) السيدة 
السو�سي) سعيد  ابو  زنقة  عنوانه)ا))
 22 الشقة) (3 طابق) الفار4  اقامة 
البيضاء) الدار  (200(0 بوركون)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سامية الصادقي عنوانه)ا))
اقامة) السو�سي  سعيد  ابو  زنقة 
بوركون) (22 الشقة) (3 الفار4 طابق)

0)200)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727605.

5(8I

ديوان االستاذ ابراهيم القصير

CARRE DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

ديوان االستاذ ابراهيم القصير
شارع محمد الخامس اقامة 

السنتي�سي رقم 22 الطابق 6 مكت  
رقم 72 ، 50000، مكنا4 املغرب

 carre(distribution
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شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 

الجيش امللكي، اقامة ابراج املدينة 

متجر رقم 5      مكنا4  50000 

مكنا4  املغرب .

"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 40735

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2019)تم اتخاذ) 16)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) فوت  (11/12/2019 بتاريخ)

الحصص) رميع  األنصاري  أنس 

6000حصة التي يمتلكها) املقدرة ب)

عماد) السيد  لفائدة  ( الشركة) في 

بنسبة) التراب  عادل  والسيد  التراب 

%50)لكل واحد منهم)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

بتاريخ)16/12/2019)استقالة السيد)

كمسير)) مهامه  من  األنصاري  أنس 

وتعيين السيد عادل التراب))و السيد)

مسيرين ردد للشركة) ( عماد التراب)

مع التوقيع املنفرد))ألحد من املسيرين))

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)بتاريخ)16/12/2019تم تمديد)

استيراد) في دلك  بما  الشركة  غرض 

الغدائية) املنتجات  وتوزيع  -تصدير 

ومستحضرات التجميل)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة وتعيين)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تمديد غرض الشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم)350.

5(9I

Octobot((consulting((&Training

أكتبوط كنسلتينغ أند تريننغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Octobot  consulting  &Training
 Imb(la(Mamda(Etg3 appt 32
 Ville(nouvelle، 30000، Fes

Maroc
أكتبوط كنسلتينغ أند تريننغ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 
ملامدا الطابق 3 مكت  رقم32 

ساحة فلورونس - 30000 فا4 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61505

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أكتبوط)

كنسلتينغ أند تريننغ.
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستشارة في إدارة املقاوالت التدري )

و التوضيف
-)االستشارة في نضم املعلومات و)

التسويق الرقمي
الخدمات) استيراد  و  تصدير  (-

واملستلزماتها..
عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ملامدا الطابق)3)مكت  رقم32)ساحة)

فلورونس)-)30000)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد حاتم الجواهري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حاتم الجواهري عنوانه)ا))

2)اقامة حدائق اسماء)عمارة ب شقة)

7)طريق عين الشقف.))30000)فا4)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حاتم الجواهري عنوانه)ا))

2)اقامة حدائق اسماء)عمارة ب شقة)

7)طريق عين الشقف.))30000)فا4)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (09 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)-.

550I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE STALEC  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 

الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب

STE(STALEC  SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

521 حي تكمي الجديدة ترميكت  - 

5000) ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STALEC  SARL

(* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية

*)البناء)واالشغال املختلفة)

*)بيع مواد البناء

*)بيع))األرهزة)،)أو لوازم الستخدام)

اإلضاءة)،)والكهرباء.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)521 

حي تكمي الجديدة ترميكت))-)5000) 

ورزازات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد طلمي عيد الرحيم)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: ( ياسين) صلحان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد افافا يوسف):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم)) عيد  طلمي  السيد 

ترميكت) الجديد  تكمي  عنوانه)ا))

5000))ورزازات املغرب.

)عنوانه)ا)) السيد صلحان ياسين)

59)حي تيشكا))5800))تنغير املغرب.

عنوانه)ا)) يوسف  افافا  السيد 

 (5000 ترميكت) الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم)) عيد  طلمي  السيد 

ترميكت) الجديد  تكمي  عنوانه)ا))

5000))ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)19)فبراير)

2020)تحت رقم)-.

551I
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املركز املراك�سي لإلرشاد

 BEAUTIFUL ESCAPE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماروريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

 BEAUTIFUL ESCAPE
INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي محل رقم 
) بالطابق االر�سي اقامة رليز طريق 

تاركة  - 0000) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BEAUTIFUL ESCAPE  :

.INTERNATIONAL
غرض الشركة بإيجاز):)-)مؤسسة)

للتجميل)
-)استغالل املطاعم.

عنوان املقر االرتماعي):)محل رقم)
بالطابق االر�سي اقامة رليز طريق) ((

تاركة))-)0000))مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
امين) محمد  شكي   السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

امين) محمد  شكي   السيد 
عنوانه)ا))تجزئة املصمودي رقم)80) 

تاركة)0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
امين) محمد  شكي   السيد 
عنوانه)ا))تجزئة املصمودي رقم)80) 

تاركة)0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112367.
552I

ATLAS  ACCOUNTING

SOLIGHTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLAS  ACCOUNTING
ش 8، ط1، م 4 11، إقامة 

املستقبل، سيدي معروف، الدار 
البيضاء٠ ، 20270، الدار البيضاء 

املغرب
SOLIGHTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20120 الدار 
البيضاء الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(565(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLIGHTING
:)-)توزيع و) غرض الشركة بإيجاز)
تسويق األرهزة واملعدات الكهربائية،
-)تموين ووضع اآلالت الكهربائية،.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االرتماعي)
الدار) (5 الشقة) (3 الطابق) الحرية 
البيضاء)الدار البيضاء)20120)الدار)

البيضاء)الدار البيضاء.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: رشيد) حطش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رشيد  حطش  السيد 
اقامة املستقبل م 4)0))عمارة)359 
البيضاء) معروف  سيدي  (10 رقم)
20270)الدار البيضاء)الدار البيضاء.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رشيد  حطش  السيد 
الدار البيضاء) (20270 حطش رشيد)

الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.
553I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AINR DAMOUN GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

AINR DAMOUN GROUPE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 323 
تدوارت الدراركة اكادير - 80650 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2501
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AINR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DAMOUN GROUPE
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و بيع)

الرخام.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)323 
 80650 (- اكادير) الدراركة  تدوارت 

اكادير املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد دامون محند):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد دامون سعيد):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد دامون محند عنوانه)ا))حي)
اكادير) الدراركة  ب  بلوك  املستقبل 

80650)اكادير املغرب.
عنوانه)ا)) سعيد  دامون  السيد 
 80000 حي باخشان اغروص اكادير)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دامون محند عنوانه)ا))حي)
اكادير) الدراركة  ب  بلوك  املستقبل 

80650)اكادير املغرب
عنوانه)ا)) سعيد  دامون  السيد 
 80000 حي باخشان اغروص اكادير)

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2020)تحت رقم)89627.
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FIDU.PRO CONSULTING

NEW CAP CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
NEW CAP CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000  

الدارالبيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نعيمة)) )ة)) السيد) تفويت 
999)حصة ارتماعية من) العصامي)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
محمد أمين هاشمي بتاريخ)10)فبراير)

.2020
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730749.

555I

إئتمانية الواحة

NET ENTREPRISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
NET ENTREPRISE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
مستقبل زيز رقم 329 - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13605

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENTREPRISE

تركي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شبكة الكمبيوتر و كمرات املراقبة

بائع معدات الكمبيوتر

األشغال املختلفة.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 52000 (- (329 رقم) زيز  مستقبل 

الرشيدية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد هشام أمصلوح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام أمصلوح عنوانه)ا))

تجزئة مستقبل زيز رقم)329 52000 

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام أمصلوح عنوانه)ا))

تجزئة مستقبل زيز رقم)329 52000 

الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)199.

556I

FIDU.PRO CONSULTING

NEW CAP CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
NEW CAP CONSULTING  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000  

الدارالبيضاء  املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 فبراير) (10 املؤرخ في)
السيد)ة))) للشركة  رديد  مسير 
كمسير وحيد) ( محمد أمين) ( هاشمي)

تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730749.
557I

*(SOCIETE RIF JOIE((*شركة ريف رو

STE RIF JOIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE RIF  *شركة ريف رو
* JOIE

املقر رقم 1189 قرب مسجد 
تافراست ايت يوسف وعلي 

الحسيمة ، 32000، الحسيمة 
املغرب

STE RIF JOIE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مقر 1189 
قرب مسجد تفراست ايت يوسف 

وعلي الحسيمة  - 32000 الحسيمة  
املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2020 فبراير) (16 في) املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره)"90.000 

إلى) درهم") (10.000" من) أي  درهم")

"100.000)درهم")عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)26.
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*(SOCIETE RIF JOIE((*شركة ريف رو

شركة ريف رو

SOCIETE RIF JOIE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 SOCIETE RIF  *شركة ريف رو

* JOIE

املقر رقم 1189 قرب مسجد 

تافراست ايت يوسف وعلي 

الحسيمة ، 32000، الحسيمة 

املغرب

  SOCIETE RIF JOIE شركة ريف رو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي مقر 1189 

قرب مسجد تفراست ايت يوسف 

وعلي الحسيمة  - 32000 الحسيمة  

املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (16 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

البناء)واالشغال املختلفة)..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 16 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)26.
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الزوين املصطفى

اطا فورج
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

الزوين املصطفى
عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 
3 حمرية ، 50000، مكنا4 املغرب
اطا فورج شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : تجزئة 
االنوار رقم 69 بوفكران  - 50302 

مكنا4 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3(121

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (08 املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  فورج  اطا 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
رقم) االنوار  تجزئة  اإلرتماعي  مقرها 
69)بوفكران))-)50302)مكنا4 املغرب)

نتيجة الزمة القطاع و املنافسة.
و عين:

السيد)ة))فؤاد))بوشفر و عنوانه)ا))
ايطاليا) ايطاليا  (3901( ايطاليا)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2020 يناير) (08 بتاريخ)
 50302 (- ( بوفكران) (69 االنوار رقم)

مكنا4 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)191.
560I

ائتمانية رزقي)"ذ.)رزقي هشام")محاس  معتمد

SOCIETE DUBAI-AFFAIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية رزقي "ذ. رزقي هشام" 
محاس  معتمد

رقم 17 شقه 15 زنقه انتسيرابي ، 
50000، مكنا4 املغرب

 SOCIETE(DUBAI-AFFAIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم )12 
تجزئة رنان سايس ايت بوبدمان - 

51000 الحار  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 ماي) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE(DUBAI-AFFAIRES
األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة أو البناء
التفاوض.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم))12 
(- تجزئة رنان سايس ايت بوبدمان)

51000)الحار  املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيدة الرامي حسنة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيدة الرامي حسنة)
 51000 بوبيدمان) ايت  احماد  ايت 

الحار  املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيدة الرامي حسنة)
 51000 بوبيدمان) ايت  احماد  ايت 

الحار  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (27 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2019)تحت رقم)5326.
561I

أحمد الفراوي

ADNMOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أحمد الفراوي

33 درب امليتر ص ب 5)3 صفرو ، 

31000، صفرو املغرب

ADNMOUN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 تجزئة 

إداوكنديف حي نهضة - 31000 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADNMOUN

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشروبات بالتقسيط.

عنوان املقر االرتماعي):)61)تجزئة)

 31000 (- نهضة) حي  إداوكنديف 

صفرو املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد حامدين موالي الحسين)

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

حصة) (500 ( (: السيد برم الهادي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسين) موالي  حامدين  السيد 

تجزئة إداوكنديف حي) (61 عنوانه)ا))

نهضة)31000)صفرو املغرب.

السيد برم الهادي عنوانه)ا)))20 

 31000 سينا) ابن  شارع  (1( زنقة)

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسين) موالي  حامدين  السيد 

تجزئة إداوكنديف حي) (61 عنوانه)ا))

نهضة)31000)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)2020/)).

562I

FIDU.PRO CONSULTING

NEW CAP CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

NEW CAP CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االرتماعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000 

الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)فبراير)2020)تم تحويل)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

"شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد")

املحدودة".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730749.
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FIDU.PRO CONSULTING

PHCIR KHALEF AZZEDINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
 PHCIR KHALEF AZZEDINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 شارع 
سجل ماسة بلفدير  الدارالبيضاء - 

0000 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 يناير) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (1.900.000"
 2.000.000" إلى) درهم") (100.000"

درهم")عن طريق):))-.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730741.

56(I

FIDU.PRO CONSULTING

MAXX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
MAXX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع إميل 
زوال و زنقة غيثال إقامة روال الرقم 

)1 بلفدير الدارالبيضاء - 0000 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.292135

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2019 نونبر) (26 املؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (MAXX ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
زوال) إميل  شارع  اإلرتماعي  مقرها 
الرقم) روال  إقامة  غيثال  زنقة  و 
 0000 (- الدارالبيضاء) بلفدير  (1(
 Pas (: املغرب نتيجة ل) الدارالبيضاء)

.  d’activité
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
إميل زوال و زنقة غيثال إقامة روال)
(- الدارالبيضاء) بلفدير  (1( الرقم)

0000)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ميري  ( ( أمين) محمد  السيد)ة))
زنقة) و  زوال  إميل  شارع  عنوانه)ا))
 0000 الدارالبيضاء) بلفدير  غيثال 
)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)726057.
565I

FIDU.PRO CONSULTING

JAD JOUR J
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
JAD JOUR J  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000  

الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(56525

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JOUR J
منضم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
ملتقى) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق)
  0000 (- الدارالبيضاء) (29 الرقم) (11

الدارالبيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سيف) سارة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100000 (: سيف) سارة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سيف  سارة  السيدة 
الهناء) حي  (29 رقم) صنهارة  زنقة 
الدارالبيضاء) (0000 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سيف  سارة  السيدة 
الهناء) حي  (29 رقم) صنهارة  زنقة 
الدارالبيضاء) (0000 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

566I

TFR MAROC

BELLA ELECTRONIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TFR MAROC
 IMM 22 ASWAK(ASSALAM

 BAB(DOUKALA(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
BELLA ELECTRONIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار الررا 
السويهلة سعادة مراكش السويهلة 

مراكش 0000) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BELLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ELECTRONIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع رميع)
املتعلقة) االكسسوارات  و  االرهزة 
باملعلوميات و التكنولوريا املتطورة).
عنوان املقر االرتماعي):)دوار الررا)
السويهلة) مراكش  سعادة  السويهلة 

مراكش)0000))مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بال) ايت  الرحمان  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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بال) ايت  الرحمان  عبد  السيد 
مراكش) ((92 حي ازلي رقم) عنوانه)ا))

0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بال) ايت  الرحمان  عبد  السيد 
مراكش) ((92 حي ازلي رقم) عنوانه)ا))

0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)1710.
567I

CABINET RAMI EXPERTISE

MAALAL INGENIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

MAALAL INGENIERE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي مكت  
16 الطابق الثاني عمارة )5 عالل 
بن عبد هللا فا4 - 30000 فا4 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (1( املؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 MAALAL الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  ( (INGENIERE
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
الثاني) الطابق  (16 اإلرتماعي مكت )
فا4) عبد هللا  بن  عالل  (5( عمارة)
(: ل) نتيجة  املغرب  فا4  (30000 (-

-االتفاق على انهاء)الشركة.
مكت ) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
16)الطابق الثاني عمارة))5)عالل بن)
عبد هللا فا4)-)30000)فا4))املغرب.)

و عين:

و) ( معالل) ( غزالن) السيد)ة))

تجزئة) (50 بيروت) شارع  عنوانه)ا))

الزهور)2)فا4)30000))فا4 املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)677.

568I

PHENIX MEDIA

فنيكس ايديا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PHENIX MEDIA

 RUE(SABRI(BOUJEMAA ، 12

20300، CASABLANCA(MAROC

فنيكس ميديا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 12 زنقة 

صبري بورمعة الشقة 6 الطابق 

االول  - 20300 الدار البيضاء  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.275277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))1)أكتوبر)2019)تقرر حل)

فنيكس ميديا شركة ذات املسؤولية)

 10.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

 12 اإلرتماعي) درهم وعنوان مقرها 

زنقة صبري بورمعة الشقة)6)الطابق)

االول))-)20300)الدار البيضاء))املغرب)

نتيجة لتوقف النشاط التجاري.

و عين:

و) كلثوم  ( شكرات) السيد)ة))

عنوانه)ا))اقامة البركة)))الشقة))2) 

الدار البيضاء)) (20300 حي السوارت)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
12)زنقة) 2019)وفي) 18)درنبر) بتاريخ)
الطابق) (6 الشقة) بورمعة  صبري 
البيضاء)) الدار  (20300 (- ( االول)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)722107.
569I

DAMO CONSULTING SARL

 EXCOTEC EXPERTISE ET
CONTRÔLE TECHNIQUE

إعالن متعدد القرارات

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 5(

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger(MAROC

 EXCOTEC EXPERTISE ET
 CONTRÔLE TECHNIQUE

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: حي املر4 
اشناد قطعة 3709 الطابق الثالت  - 

90000 طنجة املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2(199

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2019 نونبر) (20 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قيمة) ( 100)حصة ارتماعية) تفويت)
1000)درهم تشكل) الحصة الواحدة)
راسمال الكلي للشركة في ملك كل من)
السيد عبد الصادق منير)75)حصة)
و5  حصة  (15 سناء) بناني  السيدة 
حصص لكل من السيدة ريم و دينا)
عبد الصادق التفويت لفائدة السيد)

ررير ابراهيم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
منير) الصادق  عبد  السيد  استقالة 
من مهام التسيير مع اعطائه البراءة)

التامة على مدة تسييره
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد ررير ابراهيم في مهام)

التسيير ودلك ملدة غير محدودة.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
مالئمة القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
حصة ارتماعية قيمة) (100 ( مايلي:)
درهم كلها في ملك) (1000 كل حصة)

السيد ررير ابراهيم
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
مسير) ابراهيم  ررير  السيد  مايلي:)

الشركة ودلك ملدة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)228732.
570I

LEADEUR SUD SARL AU

NEGOTIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LEADEUR SUD SARL AU
 QUARTIER ADMINISTRATIF
 PLACE DSTAXIS COMPLEXE
 DAR(TALEB(OULED(TEIMA،

83350، اوالدتايمة املغرب
NEGOTIQUE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 191 
بلوك 01 حي الفتح ايت ملول ايت 
ملول انزكان 86150 انزكان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14735
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2019 نونبر) (19 املؤرخ في)
ذات) شركة  (NEGOTIQUE SARL
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
حي) (01 بلوك) (191 رقم) اإلرتماعي 
انزكان) ملول  ايت  ملول  ايت  الفتح 
الزمة) نتيجة  املغرب  انزكان  (86150

مالية.
و عين:

السيد)ة))رمال)))زرور و عنوانه)ا))
تجزئة دنيا بلوك رقم)2  83350)اوالد)

تايمة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 191 2019)وفي رقم) نونبر) (19 بتاريخ)

بلوك)01)حي الفتح ايت ملول انزكان)

86150)انزكان))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)231.

571I

KAMA SERVICE

STE AGRI BANMOUINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 350)2، سيدي بنور املغرب

STE AGRI BANMOUINA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

املساخنة بوحمام سيدي بنور - 

350)2 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRI BANMOUINA

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

و األشغال الفالحية

األشغال العامة.

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- بنور) سيدي  بوحمام  املساخنة 

350)2)سيدي بنور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 السيد العوني بن موينة):))

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العوني بن موينة عنوانه)ا))
بنور) املساخنة بوحمام سيدي  دوار 

350)2)سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العوني بن موينة عنوانه)ا))
بنور) املساخنة بوحمام سيدي  دوار 

350)2)سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)3467.

572I

CTA HAJAR

OS LOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OS LOG

5)1 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

OS LOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 29 شارع 

عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOG
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.
29)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
 26 رقم) (3 عمر ابن العاص الطابق)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة حميمة ابتسام)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حميمة ابتسام عنوانه)ا))
املقراع) رامع  الياسمين  زنقة  (25

طنجة)90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سارة ساير عنوانه)ا))زنقة)
رامع) (1( رقم) ساير  فيال  الياسمين 
املقراع طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230530.

573I

CABINET RAMI EXPERTISE

NEIGE BRILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

NEIGE BRILLE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي )) شارع 
محمد السالوي  فا4 - 30000  

فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
60797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 أكتوبر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEIGE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BRILLE
-)تنظيف) (: غرض الشركة بإيجاز)

السيارات.
)))شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
محمد السالوي))فا4)-)30000))فا4)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العظيم معاني):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
معاني) العظيم  عبد  السيد 
شارع) (01 إقامة لحلو رقم) عنوانه)ا))
سوسن حي زازا فا4)))30000))فا4)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
معاني) العظيم  عبد  السيد 
شارع) (01 إقامة لحلو رقم) عنوانه)ا))
سوسن حي زازا فا4)))30000))فا4)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (22 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)3363.

574I
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FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

KARIM BOIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

KARIM BOIS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

األميرة شارع فالنسيا رقم 61 - 

93100 الفنيدق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4875

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020)تقرر حل) 05)فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 KARIM BOIS الوحيد) الشريك 

 (60.000 )مبلغ رأسمالها) (SARL AU

اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

 61 تجزئة األميرة شارع فالنسيا رقم)

93100)الفنيدق املغرب نتيجة ل):) (-

االفال4.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- (61 رقم) فالنسيا  شارع  األميرة 

93100)الفنيدق املغرب.)

و عين:

و) املطواطي  ( كريم) السيد)ة))

زنقة) بوغابة  سيدي  حي  عنوانه)ا))
الفنيدق) (93100  6 رقم) عين حمراء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)مقر الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0269.

575I

MEANS BUSINESS PARTNERS

BMJWA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEANS BUSINESS PARTNERS
 BD(JININE(HAY(AL(QODS ، 57
20610، CASABLANCA(MAROC

  BMJWA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 57 شارع 
رنين تجزئة ratc  حي القد4 الدار 

البيضاء املغرب - 20630 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BMJWA IMPORT EXPORT
 IMPORT(:(غرض الشركة بإيجاز

. ET EXPORT DE TEXTILLE
عنوان املقر االرتماعي):)57)شارع)
)حي القد4 الدار) (ratc رنين تجزئة)
الدار) (20630 (- املغرب) البيضاء)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( مصطفى) مبارك  ايت  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى)) مبارك  ايت  السيد 
الصراحة) تجزئة  (7 رقم) عنوانه)ا))

افراك تزنيت)85000)تزنيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) مبارك  ايت  السيد 
الصراحة) تجزئة  (7 رقم) عنوانه)ا))

افراك تزنيت)85000)تزنيت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731170.
576I

AUDEC PARTNERS MAROC

 STANDARD SHARING
SOFTWARE
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

AUDEC PARTNERS MAROC
 Boulevard(Zerktouni, 7ème 223

 étage ، 20100، Casablanca
Maroc

 STANDARD SHARING
SOFTWARE شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 
 BOULEVARD D'ANFA 131

 RESIDENCE AZUR BUREAU N
 11 B  - 20300 CASABLANCA

.MAROC
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.456759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2019 يناير) (22 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
 TECHNICAL TRAINING التسمية)
و الكائن بالعنوان) (MAROC PRIVE
 BOULEVARD D'ANFA  131
 RESIDENCE AZUR BUREAU N
 11( B( ( -( 20300( CASABLANCA
MAROC)و املسير من طرف السيد)ة))

.CHAKROUN NASR ALI
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.
577I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 STE ABNAA AL QODS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 STE ABNAA AL QODS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
السعد عمارة 5 شقة رقم 3 - 

000)2 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16297

 05 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABNAA AL QODS SARL AU
الترويج) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
السعد عمارة)5)شقة رقم)3)-)000)2 

الجديدة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
((: الرحيم) عبد  الزبيري  السيد 
درهم) (100,00 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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الرحيم) عبد  الزبيري  السيد 
دوار اوالد العوني الغنادرة) عنوانه)ا))

202)2)الزمامرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  الزبيري  السيد 
دوار اوالد العوني الغنادرة) عنوانه)ا))

202)2)الزمامرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)13)فبراير)

2020)تحت رقم)809)2.

578I

cabinet(fiduciaire(zghoud

DROUAK CERMAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

DROUAK CERMAE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مجمع 
املنبهي الطابق االر�سي رقم 8 - 

0)900 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DROUAK CERMAE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

مواد البناء.

مجمع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- (8 رقم) االر�سي  الطابق  املنبهي 

0)900)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الوكيلي) السيد إدريس 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوكيلي عنوانه)ا)) السيد إدريس 
)2 90000)طنجة) زنقة طوليدو رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوكيلي عنوانه)ا)) السيد إدريس 
)2 90000)طنجة) زنقة طوليدو رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)06)230.

579I

SUD EST CONSEIL

 CHOROUK BUILDING &
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B,(Apt(16,(Bd

 Hassan(II,((Hay(Hassani(،(40130،

Marrakech(maroc

 CHOROUK BUILDING

ذات) شركة  (&( CONSULTING

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم) (

أوقال) أحمد  زنقة  األول  الطابق  (35

الحارة)-)0030))مراكش))املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

الرسمية عدد)5601)بتاريخ))0)مار4)

.2020

 CHOROUK (: من) بدال 
BUILDING

 CHOROUK BUILDING (: يقرأ)
 &(CONSULTING

الباقي بدون تغيير.
580I

مكت  مو�سى رشيد

ME-KWAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت  مو�سى رشيد
عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 50000، 
مكنا4 املغرب

ME-KWAI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 98) 
مكت  رقم 8 الطابق الثاني رياض 
االسماعلية - 50000 مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ME- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KWAI
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التوظيف و التشغيل.
 (98 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رياض) الثاني  الطابق  (8 رقم) مكت  
االسماعلية)-)50000)مكنا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 850 ( (: الخلفاوي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد رشيد مبروكي):))150)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد الخلفاوي عنوانه)ا))

 50000 5)تجزئة املنصور) 19))شقة)

مكنا4 املغرب.

 ( السيد رشيد مبروكي عنوانه)ا))

مكرر زنقة محمود الهمشري الرياض)

50000)مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد الخلفاوي عنوانه)ا))

 50000 5)تجزئة املنصور) 19))شقة)

مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)667.

581I

2019

أنفرا ستركتير دي كراند ترافوا 
غوتير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

2019

rabat(maroc ،(0000 ، املغرب

أنفرا ستركتير دي كراند ترافوا غوتير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 2 

عمارة 30 حي الفردو4 شارع موالي 

 temara 110000 - علي شريف

maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126789

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2018 أكتوبر) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أنفرا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ستركتير دي كراند ترافوا غوتير.



3897 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والطرق) الترابية  واألعمال  الطرق 

والبيتومين) املختلفة  والشبكات 

املعدوم والح�سى))املحارر)

وتخزين) وتسويق  إنتاج  (-

مستحلبات البيتومين.)أعمال الختم.)

تسويق طرق البيتومين

(، كل من املغرب والخارج) أداء) (-

(، والبناء) (، املدنية) الهندسة  رميع 

(، والطرق) (، والديكور) (، والتخطيط)

والصرف الصحي)،)وخطوط األنابي )

(، والكهرباء) (، والردم) (، والحفر) (،

واألعمال العامة ورميع الصفقات

-)الدراسة)،)تحقيق)،)تنفيذ رميع)

األعمال العامة والخاصة.

الصحي) والصرف  (، األنابي ) (-

ووضع) (، الشرب) مياه  وإمدادات  (،

أنابي  الري)،)وحفر اآلبار..

 2 شقة) (: عنوان املقر االرتماعي)

30)حي الفردو4 شارع موالي) عمارة)

 temara  110000 (- شريف) علي 

.maroc

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

613.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

(, الواحد) عبد  املسعودي  السيد 

سكتور)8)إقامة نسيم الرياض عمارة)

6)شقة))حي الرياض الرباط املغرب.

سميرة) البوردياني  السيدة 

نسيم) إقامة  (8 سكتور) عنوانه)ا))

الرياض عمارة)6)شقة))حي الرياض

الرباط املغرب.

معاد) محمد  املسعودي  السيد 

نسيم) إقامة  (8 سكتور) عنوانه)ا))

)حي الرياض) 6)شقة) الرياض عمارة)

الرباط املغرب.

صوفيا) املسعودي  (- السيدة)

نسيم) إقامة  (8 سكتور) عنوانه)ا))

)حي الرياض) 6)شقة) الرياض عمارة)

الرباط املغرب.

امين) محمد  املسعودي  (- السيد)
نسيم) إقامة  (8 سكتور) عنوانه)ا))

الرياض عمارة)6)شقة))حي الرياض
الرباط املغرب.

وصال) املسعودي  (- السيد)
نسيم) إقامة  (8 سكتور) عنوانه)ا))

الرياض عمارة)6)شقة))حي الرياض
الرباط املغرب.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (02 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2018)تحت رقم))582.

582I

CTA HAJAR

CTA HAJAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CTA HAJAR
5)1 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
CTA HAJAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CTA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAJAR
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني للبضائع
تجارة مواد البناء.

29)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
 26 رقم) (3 عمر ابن العاص الطابق)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) امقران  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  امقران  السيد 

عمارة)9)الشقة)15)كاميليا)1)مكنا4))

50000)مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  امقران  السيد 

عمارة)9)الشقة)15)كاميليا)1)مكنا4))

50000)مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)229865.

583I

KAMA SERVICE

 MOQINE SERVICE

AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 350)2، سيدي بنور املغرب

 MOQINE SERVICE AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

الصبابحة املشرك سيدي بنور - 

350)2 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOQINE SERVICE AGRICOLE

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

و األشغال الفالحية

األشغال العامة.

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- بنور) سيدي  املشرك  الصبابحة 

350)2)سيدي بنور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: موقين) مبارك  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) موقين  مبارك  السيد 

دوار الصبابحة املشرك سيدي بنور)

350)2)سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) موقين  مبارك  السيد 

دوار الصبابحة املشرك سيدي بنور)

350)2)سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)3470.

58(I
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FIDUCIAIRE BILAL

 MAASSARAT
MOKDADLKHIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
 MAASSARAT MOKDADLKHIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 
لحرشة ملهاية - 50000 مكنا4 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9363
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAASSARAT MOKDADLKHIR
غرض الشركة بإيجاز):)بيع الخضر)

الجافة و تجارة كبرى.
دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مكنا4) (50000 (- ملهاية) لحرشة 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: رشيدة) بولخير  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد مقداد ادريس):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بولخير رشيدة عنوانه)ا))
تغات) الحديقة  تجزئة  118/ك))

30120)فا4 املغرب.

عنوانه)ا)) ادريس  مقداد  السيد 
تغات) الحديقة  تجزئة  118/ك))

30120)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ادريس  مقداد  السيد 
تغات) الحديقة  تجزئة  118/ك))

30120)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)733.

585I

BASMA FUD

 GENERAL AUTO
OUBENAAMI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BASMA FUD
 RDC DERB LAAYOUNE EL 3(

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

  GENERAL AUTO OUBENAAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي الفالح 
الزنقة ٢٣ الرقم ١٦٦٣ العالية 

املحمدية - 20800 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17541

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019)تقرر حل) )0)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 GENERAL AUTO الشريك الوحيد)
رأسمالها) مبلغ  ( ( (OUBENAAMI
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلرتماعي حي الفالح الزنقة)٢٣)الرقم)
 20800 (- املحمدية) العالية  (١٦٦٣
هالك) (: ل) نتيجة  املغرب  املحمدية 

رأ4 مال الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي الفالح)
العالية) (١٦٦٣ الرقم) (٢٣ الزنقة)
املحمدية)-)20800)املحمدية املغرب.

)و عين:
و) أعطار  ( أحمد) السيد)ة))
عمارة) (٢ زنقة اسفي رقم) عنوانه)ا))
املحمدية) (20800 املحمدية) أعطار 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)1917.
586I

FIDA NATURE

FIDA NATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDA NATURE
تقاطع شارع الفداء و زنقة 12 

درب الكبير الفداء الدارالبيضاء ، 
00)20، الدار البيضاء املغرب
FIDA NATURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي تقاطع 

شارع الفداء و زنقة 12 درب الكبير 
الفداء الدار البيضاء - 00)20 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132139

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2019 أكتوبر) (23 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأسمالها) مبلغ  ( (FIDA NATURE
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلرتماعي تقاطع شارع الفداء)و زنقة)
12)درب الكبير الفداء)الدار البيضاء)-)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20(00
أي) مزاولة  عن  الشركة  توقف  (: ل)

نشاط وذلك ألسباب مادية.
تقاطع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
درب الكبير) (12 و زنقة) شارع الفداء)
الفداء)الدار البيضاء)-)00)20)الدار)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

 MOHAMED  DRISSI((السيد)ة

شارع) عنوانه)ا)) و  (YAHYAOUI
 28 رقم) زنقة  (3 محمدي) الفوارات 

الحي املحمدي)00)20)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)726604.

587I

BASMA FUD

PERFECT DREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BASMA FUD

 RDC DERB LAAYOUNE EL 3(

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

PERFECT DREAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي  ٣٤ سفلي 

درب العيون العالية املحمدية - 

20800 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23003

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تقرر حل) 12)درنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها) ( (PERFECT DREAM

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
العيون) درب  سفلي  (٣٤ ( اإلرتماعي)

العالية املحمدية)-)20800)املحمدية)

مال) رأ4  هالك  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب))٣٤)سفلي)

(- املحمدية) العالية  العيون  درب 

20800)املحمدية املغرب.)
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و عين:
و) بوسعيد  ( ( هناء) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي النزهة مكة)0000)مكة)

السعودية كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)09)يناير)

2020)تحت رقم)67.

588I

موثق

HC GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
بوسكورة ، 200)2، بوسكورة 

املغرب
HC GROUPE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي املركز 

املغربي لالستثمار املجمع السكني  
التقدم 2-17 الطابق الثاني  سيدي 
البرنو�سي الدار البيضاء - 20600 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457443

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

محطات الوقود).

املركز) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
السكني)) املجمع  لالستثمار  املغربي 
)سيدي) الطابق الثاني) (2-17 التقدم)
 20600 (- البيضاء) الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حميد الشهوي)):))10.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه)ا)) السيد حميد الشهوي)
قصور بوسكورة فيال رقم بوسكورة)
بوسكورة)) (27182 البيضا) النواصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه)ا)) السيد حميد الشهوي)
قصور بوسكورة فيال رقم بوسكورة)
الدار) (27182 البيضا) النواصر 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731429.

589I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE HMOUZI
TRAVAUX S.A.R.LAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، ررسيف 

املغرب
 SOCIETE HMOUZI TRAVAUX
S.A.R.LAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

محمد الخامس زنقة ابن بطوطة 
امام حموزي ررسيف - 35100 

ررسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1309
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2019 درنبر) (23 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 
  HMOUZI TRAVAUX S.A.R.LAU
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
شارع) اإلرتماعي  مقرها  وعنوان 
محمد الخامس زنقة ابن بطوطة امام)
حموزي ررسيف)-)35100)ررسيف)
ورود اي) ( ( عدم) (: املغرب نتيجة ل)

نشاط تجاري مند تاسيسها.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بطوطة) ابن  زنقة  الخامس  محمد 
 35100 (- ررسيف) حموزي  امام 

ررسيف املغرب.)
و عين:

و) اشفاك  ( رواد) السيد)ة))
ررسيف) البطمة  حي  عنوانه)ا))
كمصفي) املغرب  ررسيف  (35100

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)28)يناير)

2020)تحت رقم)734/2020.
590I

DETROIT POWER OPERATIONS

ديطروا باوور اوبيراسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 DETROIT POWER
OPERATIONS

 HAY AGHRASS AVENUE JIBAL
 ،EL(ATLASS(RUE1 N12 ، 93150

مرتيل املغرب
ديطروا باوور اوبيراسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

االغرا4 شارع ربال االطلس زنقة1 
رقم 12 - 93150 مرتيل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18289
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 درنبر) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
غزالن اليموني) )ة)) تفويت السيد)
 99 أصل) من  ارتماعية  حصة  ((9
محمد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الصافي))بتاريخ))0)درنبر)2019.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
31)درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2019)تحت رقم)6563.

591I

N2M(CONSEIL-SARL

 MARCHICA TRADING
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
  MARCHICA TRADING MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دواؤ 
الحرشة بوعرك الطابق االول 

الناظور  - 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19665
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. MARCHICA TRADING MAROC
:)التنظيف) غرض الشركة بإيجاز)
اشغال) الزراعة-) البستنة واعمال  (-

مختلفة و البناء).



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3944

دواؤ) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
االول) الطابق  بوعرك  الحرشة 

الناظور))-)62000)الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اخليفي مراد)):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: محمد) ( اخليفي) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بوحنت عبد الخق)):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: ( ميمون) معدن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد الوافي احمد)):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( مراد) اخليفي  السيد 

سلوان))) بوعرك  (2 الحرشة) دوار 

62000)الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  اخليفي  السيد 
دوار الحرشة بوعرك سلوان الناظور))

62000)الناظور))املغرب).

الحنق)) عبد  بوحنت  السيد 
 123 رقم) ( حي صوناصيد) عنوانه)ا))
الناظور)) (62000 ( الناظور) سلوان 

املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد معدن ميمون)
الناظور)) ازغنغان  الروي�سي  خي 

62000)الناظور))املغرب.

عنوانه)ا)) ( ااحمد) الوافي  السيد 

 62000 الناظور) الوفاق سلوان  حي 

الناظور)))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( مراد) اخليفي  السيد 

سلوان) بوعرك  (2 الحرشة) دوار 

62000)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)29)يناير)

2020)تحت رقم)128.

592I

 شركة بوليمرز ݣلوب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 شركة بوليمرز ݣلوب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

السعدي  19 عبر شارع شفشاوني 

الحي الصناعي، عين السبع الدار 

البيضـاء  - . الدار البيضـاء .

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

456077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))شركة)

بوليمرز ݣلوب.

يتحدد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

هدف الشركة في):)

املغرب) في  وبيع  شراء) (-

واستيراد وتجارة عامة لجميع املواد)

املصنعة) نصف  واملنتجات  الخام 

املتعلقة بصناعة وعلى وره) واملواد 

الخصوص)،)صناعة الغزل والنسيج)

واملواد الكيميائية والبالستيكية)؛

التمثيل) عمليات  رميع  (-

املتعلقة بجميع املنتجات أو املواد)؛

رميع) على  الحصول  (-

براءات االختراع والعالمات التجارية)

ومساهمتها) ونقلها  والعمليات 

وامتيازها ومساهمة رميع) واقتنائها 

التراخيص نيابة عن الشركة)

براءات) على  الحصول  (-

التجارية) والعالمات  االختراع 

والعمليات واستغاللها واستغاللها.

رميع) (، عام) وبشكل  (-

(، واملنقولة) (، التجارية) العمليات 

والعقارية)،)والعمليات املالية املتعلقة)

بشكل مباشر أو غير مباشر بالكائنات)

أن) املحتمل  من  أو  أعاله  املذكورة 

تعزز تطوير الشركة.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شفشاوني) شارع  عبر  (19 ( السعدي)

الدار) السبع  عين  الصناعي،) الحي 

البيضـاء))-).)الدار البيضـاء)..

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.500.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عثمان بن رلون)):))9.750 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 5.250 ( (: ( السيد عمر بن رلون)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثمان بن رلون))عنوانه)ا))

شارع عبد) ((5 اقامة أنافي فيال رقم)

الدار) (. ( الهادي بوطال  حي الحسني)

البيضـاء)..

عنوانه)ا)) ( السيد عمر بن رلون)

الدار) (. رم  دانفا انفا البيضاء) (22

البيضـاء)..

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان بن رلون))عنوانه)ا))

شارع عبد) ((5 اقامة أنافي فيال رقم)

الدار) (. ( الهادي بوطال  حي الحسني)

البيضـاء).

عنوانه)ا)) ( السيد عمر بن رلون)

22)رم  دانفا انفا البيضاء).).).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730126.

593I

METREK COMPTA PRO

STE KHARMOUDI CABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

STE KHARMOUDI CABLE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 379 

بلوك 4 الطبق الثاني حي الياسمين  

- 16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 يناير) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHARMOUDI CABLE

كهرباء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمارات).
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)379 

بلوك 4 الطبق الثاني حي الياسمين))

-)16000)سيدي قاسم املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: أيوب) الخرمودي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الخرمودي رراء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الخرمودي أيوب عنوانه)ا))

زم) واد  (25355 املسيرة) حي  (( بلوك)

املغرب.
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السيدة الخرمودي رراء)عنوانه)ا))

زم) واد  (25355 املسيرة) حي  (( بلوك)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخرمودي أيوب عنوانه)ا))

زم) واد  (25355 املسيرة) حي  (( بلوك)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

أكتوبر) (25 تحت رقم) (2019 أكتوبر)

.2019

59(I

TIGHT COMMUNICATION

 TIGHT COMMUNICATION
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TIGHT COMMUNICATION

 BD(LALLA(YACOUT, 5eme

CASABLANCA,47 ، 20500، الدار 

البيضاء املغرب

 TIGHT COMMUNICATION

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 47، شارع 

اللة ياقوت، الطابق 5 الدارالبيضاء 

- 20500 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55099

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIGHT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COMMUNICATION S.A.R.L

إنشاء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتطوير وإدارة املوقع.

وبيع املساحات اإلعالنية) شراء) (•
أو بيع) املشاركة في األسهم أو شراء) ؛)

موقع الوي )؛
موقع) إلى  الرروع  (، الترويج) (•

الوي )؛
كذلك) و  اإلنترنت  على  البيع  (•
أي نشاط إضافي) ؛) املختلفة) األشياء)

أو ذات صلة باإلنترنت.
•)تطوير تطبيقات الكمبيوتر)،

والتمثيل) والتوزيع  التدري   (•
املعدات) واستئجار رميع  والتسويق 
املعلومات) بتكنولوريا  املتعلقة 
بكل) (، التجارية) واالستشارات  (،

الوسائل.
•)استيراد املواد واملنتجات الالزمة)

للهدف االرتماعي
•)تنظيم أي حدث عام أو خاص أو)

رمعوي من أي نوع
بأي وسيلة) (، مشاركة الشركة) (•
كانت في أي عمل تجاري أو شركة تم)
إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها)،)والتي قد)

تتعلق بالشركة
•)رميع أنشطة وكالة االتصاالت)
مجال) في  االستشاري  والنشاط 
االتصاالت والتسويق باستخدام أي)
وال سيما عبر اإلنترنت وأي) (، وسيط)
وسائط تفاعلية)،)وأي نشاط لوكالة)
وإنتاج) وال سيما تصميم  (، إعالنات)

الحمالت اإلعالنية.
•)تشغيل األعمال املتعلقة بجميع)

عمليات الطباعة والقرطاسية
•)الوكالة ب)2)ب)،

املقدمة) التشغيلية  املساعدة  (•
في) األخرى  واملؤسسات  للشركات 

العالقات العامة واالتصاالت.
لشبكة) والتنشيط  التسويق  (•
االمتياز.) أصحاب  أو  الشركاء) من 
استراتيجية) (، اإلدارية) االستشارات 

التنمية واالتصال
رميع العمليات) (، وبشكل عام) (•
واملالية) والصناعية  التجارية 
واملنقولة وغير املنقولة تتعلق بشكل)
األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 
املذكورة أعاله والتي يمكن أن تعزز)

تطوير الشركة.

عنوان املقر االرتماعي):)47،)شارع)

اللة ياقوت،)الطابق)5)الدارالبيضاء)-)

20500)الدارالبيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حداش) الرحمان  عبد  السيد 

درهم) (100 حصة بقيمة) (333,3(   :

للحصة).

 333,3( ( (: سالم) أنس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333,3( ( (: فرصال) أمين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حداش) الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه)ا))أنا�سي مجموعة)19)رقم))9 

 20500 البيضاء) البرنو�سي  سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب.

السيد أنس سالم عنوانه)ا))اقامة)

 138 شقة) (( الشيخ عمارة 4) ديار 

الجديدة)20500)الجديدة املغرب.

السيد أمين فرصال عنوانه)ا))حي)
)11)البرنو�سي) )3)رقم) القد4 زنقة)

الدارالبيضاء) (20500 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حداش) الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه)ا))أنا�سي مجموعة)19)رقم))9 

 20500 البيضاء) البرنو�سي  سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب

السيد أنس سالم عنوانه)ا))اقامة)

 138 شقة) (( الشيخ عمارة 4) ديار 

الجديدة)000)2)الجديدة املغرب

السيد أمين فرصال عنوانه)ا))حي)
)11)البرنو�سي) )3)رقم) القد4 زنقة)

الدارالبيضاء) (20500 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 

 31)يناير)2020)تحت رقم)729097.

595I

N2M(CONSEIL-SARL

PISANO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
PISANO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
عاريض الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1((01

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 فبراير) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"00.000))درهم")أي من)"100.000 
عن) درهم") (500.000" إلى) درهم")
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)17)فبراير)

2020)تحت رقم)227.
596I

FO CONSULTUNG SARL AU

MAXI PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

MAXI PHARMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 21 
ساحة ابو بكر الصديق عمارة رقم 
08 اكدال الرباط - 1000 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(3219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAXI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PHARMA

غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

املنتجات الصيدالنية.

عنوان املقر االرتماعي):)21)ساحة)

ابو بكر الصديق عمارة رقم)08)اكدال)

الرباط)-)1000)الرباط املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة منى بندورو):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: صاديق) سلوى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة سمية بنونة):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة سناء)الغربي):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بندورو  منى  السيدة 

9حي الرياض) بلوك د رقم) (15 قطاع)

الرباط)1000)الرباط املغرب.

السيدة سلوى صاديق عنوانه)ا))

حي) (3 شقة) صابر  اقامة  (18 قطاع)

الرياض الرباط)1000)الرباط املغرب.

عنوانه)ا)) بنونة  سمية  السيدة 

املنزه) ( بساتين املنزه) (1 لفالي) (31 فيال)

1000)الرباط املغرب.

عنوانه)ا)) الغربي  سناء) السيدة 

بساتين) (01 الفالي) (0( ب) رقم  فيال 

املنزه))املنزه)1000)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بندورو  منى  السيدة 

9حي الرياض) بلوك د رقم) (15 قطاع)

الرباط)1000)الرباط املغرب

السيدة سلوى صاديق عنوانه)ا))

حي) (3 شقة) صابر  اقامة  (18 قطاع)

الرياض الرباط)1000)الرباط املغرب

عنوانه)ا)) بنونة  سمية  السيدة 

املنزه) ( بساتين املنزه) (1 لفالي) (31 فيال)

1000)الرباط املغرب

عنوانه)ا)) الغربي  سناء) السيدة 

بساتين) (01 الفالي) (0( ب) رقم  فيال 

املنزه))املنزه)1000)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)1139.

597I

مكت  مو�سى رشيد

BLANCLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت  مو�سى رشيد

عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 50000، 

مكنا4 املغرب

BLANCLEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
رياض االسماعلية رقم 98) عمارة 

ترومبالن 2 مكت  رقم 1 مكنا4 

50000 مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(93(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLANCLEAN

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املساحات) ( اصالح) ( ( (- النظافة)

الخضراء.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عمارة) ((98 رقم) االسماعلية  رياض 
مكنا4) (1 رقم) مكت   (2 ترومبالن)

50000)مكنا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الخلفاوي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد رشيد مبروكي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد الخلفاوي عنوانه)ا))
 50000 5)تجزئة املنصور) 19))شقة)

مكنا4 املغرب.
 ( السيد رشيد مبروكي عنوانه)ا))
مكرر زنقة محمود الهمشري الرياض)

50000)مكنا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد الخلفاوي عنوانه)ا))
 50000 5)تجزئة املنصور) 19))شقة)

مكنا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)685.
598I

FICOMPTA

BUSINESS PROFIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES(MAROC

BUSINESS PROFIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  متجر 
بالطابق األر�سي بقطعة رقم 9) 

الزهور 2 تجزئة الألزرق  - 30000 

فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

620(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUSINESS PROFIL

تارر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط متجر العقاقير

-)مستورد تارر بنصف الجملة

-)مقاول في أشغال مختلفة).

متجر) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 (9 رقم) بقطعة  األر�سي  بالطابق 

 30000 (- ( تجزئة الألزرق) (2 الزهور)

فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الوزاني) مؤنس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الحليم عزيوي)):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: حاريوي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الوزاني  مؤنس  السيد 

طريق ايموزار)) (1 إقامة اريسطو رقم)

30000)فا4 املغرب.
عزيوي)) الحليم  عبد  السيد 

 (91 رقم) الرياض  تجزئة  عنوانه)ا))

املتوسط) الألبيض  البحر  شارع 

النررس))30000)فا4 املغرب.

السيد احمد حاريوي عنوانه)ا))

اوالد) الساقية  بوعبيد  اوالد  دوار 

الطي ))30000)فا4 املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الوزاني  مؤنس  السيد 
طريق ايموزار)) (1 إقامة اريسطو رقم)

30000)فا4 املغرب
عزيوي)) الحليم  عبد  السيد 
 (91 رقم) الرياض  تجزئة  عنوانه)ا))
املتوسط) الألبيض  البحر  شارع 

النررس))30000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)690.
599I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

 LIXUS لكسو4 دستريبسيون
DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE(HASSAN(II(N° 107
 BP(N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
 LIXUS لكسو4 دستريبسيون
DISTRIBUTION "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: تجزئة 
املغرب الجديد رقم 2099A و 

2099B - 92000 العرائش املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1801

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 فبراير) (0( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر اإلرتماعي للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
منقح) و  رديد  أسـا�سي  قـانون  تبني 
السابق) األسا�سي  القانون  يعوض 
دون أن ينتج عن ذلك خلق شخصية)

اعتبارية رديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
للترفيه,) فضاء) استغالل  و  إنشاء)
مالع ) إيجار  و  استغالل  و  بناء)
إنشاء) الصالة,) كرة  ملمارسة  صغيرة 
و مطعم و فضاء) استغالل مقهى  و 

لألطفال
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
في) للشركة  االرتماعي  املقر  تحويل 
إلى رماعة) )العرائش)) ( نفس املدينة)
قيادة) املخازن  واد  دائرة  الساحل 

الساحل دوار قسيري�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)18)فبراير)

2020)تحت رقم)72/2020.

600I

LAMAF SARL

ZAHRA EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAF SARL
 ANGLE RUE EL MOUAHIDINE

 ET RUE IBN ROCHD N(
  RESIDENCE(RANIA 2EME
 ETAGE(APPT(N6، 60000،

OUJDA MAROC
ZAHRA EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
توفيق طريق الجزائر القطعة رقم 

87 - 0)600 وردة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHRA EXPRESS
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال وطنيا ودوليا.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
توفيق طريق الجزائر القطعة رقم)87 

-)0)600)وردة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: زكرياء) فضيلي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زكرياء) فضيلي  السيد 
حي الحسني تجزئة املحر�سي زنقة)17 

رقم)1) 60000)وردة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكرياء) فضيلي  السيد 
حي الحسني تجزئة املحر�سي زنقة)17 

رقم)1) 60000)وردة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)578.
601I

el(issaoui(mohammed(reda

AMIGO LAVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

el(issaoui(mohammed(reda
 rue(Bataille(isly, quartier(al ,30

fath ، 9000، tanger(maroc
AMIGO LAVAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

تارودانت إقامة أبراج طنجة عمارة 
6 مكت  13 مكرر - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(0(9

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMIGO LAVAGE
غسل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات
-)بيع و تسويق أرزاء)السيارات.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
أبراج طنجة عمارة) تارودانت إقامة 
طنجة) (90000 (- مكرر) (13 مكت ) (6

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 50 ( (: السهردودي) مها  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: مصباحي) اللطيف  عبد  السيد 
50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مها السهردودي عنوانه)ا))
 (0000   206 رقم) (( الوحدة) م  ح 

مراكش املغرب.
مصباحي) اللطيف  عبد  السيد 
السعادة) تجزئة  البرانص  عنوانه)ا))
 90000  62 زنقة غابة املعمورة رقم)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مها السهردودي عنوانه)ا))
 (0000   206 رقم) (( الوحدة) م  ح 

مراكش املغرب
مصباحي) اللطيف  عبد  السيد 
السعادة) تجزئة  البرانص  عنوانه)ا))
 90000  62 زنقة غابة املعمورة رقم)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم))9)230.
602I
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comptasultlta(sarl

BASATIQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta(sarl
تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 
 1)2 الطابق التاني الدروة ، 26202، 

الدروة املغرب
BASATIQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 151 زنقة 
أسامة ابن زيد الطابق الثاني  رهة 

اليسار رقم ج حي املعاريف انفا الدار 
البيضاء - 20330 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56(53
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BASATIQ
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االرتماعي):)151)زنقة)
رهة) ( أسامة ابن زيد الطابق الثاني)
اليسار رقم ج حي املعاريف انفا الدار)
البيضاء) الدار  (20330 (- البيضاء)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عام سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السنيني) املختار  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد الرحمان عتيق):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املختار السنيني عنوانه)ا))

 21( حي السالم الشطر االول الرقم)

سطات)26000)سطات املغرب.

عتيق) الرحمان  عبد  السيد 

 558 تجزئة املسيرة الرقم) عنوانه)ا))

مجموعة ج)1)الدروة برشيد)26100 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املختار السنيني عنوانه)ا))

 21( حي السالم الشطر االول الرقم)

سطات)26000)سطات املغرب

عتيق) الرحمان  عبد  السيد 

 558 تجزئة املسيرة الرقم) عنوانه)ا))

مجموعة ج)1)الدروة برشيد)26100 

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)500).

603I

FIDUBAC SARL

AGRO-AHARROU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc

AGRO-AHARROU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي النهضة 

شارع الشاون رقم )) سلوان - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

AGRO-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AHARROU

غرض الشركة بإيجاز):)-استغالل)

األرا�سي الزراعية

-تجارة املنتجات النفطية.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

النهضة شارع الشاون رقم))))سلوان)

-)62000)الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: أهرو) السيد عمر 

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد مصطفى مكنا�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أهرو  عمر  السيد 

بوعرك) (117 بلوك) سكتورمسعود 

الناظور) (62000 الناظور) سلوان 

املغرب.

مكنا�سي) مصطفى  السيد 

حي النهضة شارع الشاون) عنوانه)ا))

الناظور) (62000 سلوان) ((( رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أهرو  عمر  السيد 

بوعرك) (117 بلوك) سكتورمسعود 

الناظور) (62000 الناظور) سلوان 

املغرب

مكنا�سي) مصطفى  السيد 

حي النهضة شارع الشاون) عنوانه)ا))

الناظور) (62000 سلوان) ((( رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)06)فبراير)

2020)تحت رقم)171.

60(I

VISION VASTE CONSULTING

ASP TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ASP TECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

املحيط رقم )96 الطابق السفلي - 
92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
50(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECH
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتجهيزات) معدات  كراء) البناء،)

السالمة واألمان واألشغال املختلفة.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الطابق السفلي) (96( املحيط رقم)

92000)العرائش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف) البحلو�سي  السيد 
اإلسماعيلية)) تجزئة  ((9 عنوانه)ا))

14070)القنيطرة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف) البحلو�سي  السيد 

اإلسماعيلية)) تجزئة  ((9 عنوانه)ا))

14070)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)29)يناير)

2020)تحت رقم))).

605I

COJUSOFI

ADAM SYNDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COJUSOFI

 RESIDENCE(AL(FATH 217

 BD BRAHIM ROUDANI

 PROLONGE 1er(ETG(N°3 ،

20390، CASABLANCA(MAROC

ADAM SYNDIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 217 

تجزئة  الفتح شا رع إبراهيم رودا 

ني الطابق 1 رقم 3 - 20390 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.364897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2019 أكتوبر) (1( في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

رأسمالها) مبلغ  ( (ADAM SYNDIC

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الفتح شا رع) ( تجزئة) اإلرتماعي)217)
(- (3 رقم) (1 إبراهيم رودا ني الطابق)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20390

لم تسمح) الرئيسية  الصعوبات  (: ل)

باستمرار نشاط الشركة وتقترح حلها)

املبكر..

 217 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

رودا) إبراهيم  رع  شا  الفتح  ( تجزئة)
الدار) (20390 (- (3 رقم) (1 ني الطابق)

البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) عمبري  ( ني) قيروا  السيد)ة))
 81 رقم) االطلنتيد  شارع  عنوانه)ا))
املغرب) البيضاء) الدار  (20000 بولو)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2019)تحت رقم)723318.

606I

societe(malak(marwa(food

 SOCIETE MALAK MARWA
FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

societe(malak(marwa(food
 DEPOT(N°100 CHAHDIA 2 ،

50000، MEKNES(maroc
 SOCIETE MALAK MARWA
FOOD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مستودع، 
رقم 100، الشهدية 2،   - 50000 

مكنا4  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MALAK MARWA

.FOOD

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)
الغذائية بالجملة..

عنوان املقر االرتماعي):)مستودع،)
 50000 (- ( ( (،2 الشهدية) (،100 رقم)

مكنا4))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) البركي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  البركي  السيد 
 Meknès,( à( n°36,( Lot( Ajlal,( Sidi

Said. 50000)مكنا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  البركي  السيد 
 Meknès,( à( n°36,( Lot( Ajlal,( Sidi

Said. 50000)مكنا4 املغرب
تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)17 

يناير)2020)تحت رقم)11).
607I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE JIRONA IDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°(9
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE JIRONA IDIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 

خطرات شرفاء واقا كلميمة 
الرشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 فبراير) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (1.000.000"
"1.000.000)درهم")إلى)"2.000.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم")

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)80.

608I

 BIAZ ET TOUHAMI

ASSOCIES
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

 BIAZ ET TOUHAMI ASSOCIES

شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الدار 

البيضاء تقاطع زنقة سعد ابن أبي 

وقا4 وزنقة النسور  رقم ))   - . 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.229503

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2019 درنبر) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم") (1.359.900"

 1.813.200" إلى) درهم") ((53.300"

درهم")عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأ4 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729636.

609I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETER BOULGROUN

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°(9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETER BOULGROUN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 

قصبة القايد عرب الصباح زيز 

أرفود - 52000 الرشيدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 فبراير) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"00.000))درهم")أي من)"100.000 

عن) درهم") (500.000" إلى) درهم")

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)86.

610I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 OMSAN LOGISTIQUE
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فا4 الطابق األول رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب

  OMSAN LOGISTIQUE MAROC

"شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: زاوية 
بلفار محمد الخامس وزنقة  فيكتور 

اوكو، الطابق 8 رقم 1). - 90000 

طنجة املغرب.

"تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.610(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)درنبر)2019

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)سنة واحدة سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230508.

611I

ENTREPRISE RICH

ANNAJDAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENTREPRISE RICH
 N°46BIS(RUE(TANGER(RICH ،

52400، RICH(MAROC
ANNAJDAIN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 
ايت سعيد,رماعة امزيزل, الريش - 

ميدلت-  - 00)52 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ANNAJDAIN
-اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
-بيع النباتات الطبية

-استغالل املعادن و املنارم.
قصر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الريش) ايت سعيد,رماعة امزيزل,)

ميدلت-))-)00)52)الريش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( ( حميد) هروش  ايت  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حميد))) هروش  ايت  السيد 

الريش) سعيد,) ايت  قصر  عنوانه)ا))

00)52)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حميد))) هروش  ايت  السيد 

الريش) سعيد,) ايت  قصر  عنوانه)ا))

00)52)الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بميدلت)

2020)تحت رقم)32.

612I

CRI MEKNES

COMOIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

COMOIL SARL    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  107 

مرران 2 توسيع   - 50050 مكنا4 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.   COMOIL SARL

تجارة) ( (- (: غرض الشركة بإيجاز)

قطع غيار السيارات بالتقسيط).

–)مبكانبكا عامة.

)مطالة..

 107 ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 
50050)مكنا4) (- ( ( 2)توسيع) مرران)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: سعيد) الفاتحي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: ( السيد الفاتحي الحسين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: الحق) عبد  السعيدي  السيد 
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعيد  الفاتحي  السيد 
 50050 ( ( توسيع) (2 مرران) (47 رقم)

مكنا4 املغرب.
السيد الفاتحي الحسين))عنوانه)ا))
 50050 ( ( توسيع) (2 مرران) (47 رقم)

مكنا4 املغرب.
الحق)) عبد  السعيدي  السيد 
2)توسيع) عنوانه)ا))رقم)107)مرران)

50050)مكنا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحق)) عبد  السعيدي  السيد 
2)توسيع) عنوانه)ا))رقم)107)مرران)

50050)مكنا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)605.

613I

FIDUBAC SARL

LAMPEN SHOP GERMANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc
 LAMPEN SHOP GERMANY
شركة ذات مسؤولية محدودة



3947 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 

بويزارزاران الناظور - 62000  
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMPEN SHOP GERMANY
-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

املواد الكهربائية
-نقل األمتعة غير املصحوبة.

(: االرتماعي) املقر  عنوان 
  62000 (- الناظور) بويزارزاران 

الناظور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: أرواو) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أرواو) الرحيم  عبد  السيد 
الناظور) ( (62000 أملانيا) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أرواو) الرحيم  عبد  السيد 
الناظور) ( (62000 أملانيا) عنوانه)ا))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)06)فبراير)

2020)تحت رقم)173.
61(I

N2M(CONSEIL-SARL

 NOORD NEDERLAND
CARTEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
  NOORD NEDERLAND CARTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

لعرا�سي اقامة ايمن الطابق الخامس 
شقة رقم 17 الناظور  - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NOORD NEDERLAND CARTEC
غسل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات املتنقل)-استراد وتصدير).
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
لعرا�سي اقامة ايمن الطابق الخامس)
 62000 (- ( الناظور) (17 رقم) شقة 

الناظور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد بن ديدا سعيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) السيد بن ديدا سعيد)
الناظور) (36 )))رقم) حي لعراصيزنقة)

62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه)ا)) السيد بن ديدا سعيد)
الناظور) (36 )))رقم) حي لعراصيزنقة)

62000)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)13)فبراير)

2020)تحت رقم)215.
615I

AKAMO VITAL

AKAMO VITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AKAMO VITAL
مرتيل حي االغرا4 إقامة منار 15 
الطابق االر�سي رقم 5، 95000، 

مرتيل املغرب
AKAMO VITAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مرتيل 

حي االغرا4 إقامة منار 15 الطابق 
 martil 95000  5 االر�سي رقم

maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26363
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AKAMO VITAL
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
مرتيل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (15 حي االغرا4 إقامة منار)
 martil  95000   5 رقم) االر�سي 

.maroc

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( لشقار) رشيد  السيد 
الطابق) (15 حي االغرا4 إقامة منار)
االر�سي رقم)5. 95000)مرتيل املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد منير الحجاوي)
الطابق) (15 حي االغرا4 إقامة منار)
االر�سي رقم)5. 95000)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( لشقار) رشيد  السيد 
الطابق) (15 حي االغرا4 إقامة منار)
االر�سي رقم)5. 95000)مرتيل املغرب
عنوانه)ا)) ( السيد منير الحجاوي)
الطابق) (15 حي االغرا4 إقامة منار)
االر�سي رقم)5. 95000)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)9)1.

616I

مكت  الرياني للمحاسبة

سيمافيصط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت  الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم230  تطوان ، 

0)930، تطوان املغرب
سيمافيصط شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة عين 

ملول 2 طوابل رقم 9) - 93000 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
265(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سيمافيصط.

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

عين ملول)2)طوابل رقم)9))-)93000 

تطوان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الحكيم الحداد):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد طارق الحداد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحداد) الحكيم  عبد  السيد 

شارع ربل مشليفن زنفة) عنوانه)ا))

5رقم)15  93000)تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) الحداد  طارق  السيد 

 93000  (3 رقم) القنطرة  شارع 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحداد) الحكيم  عبد  السيد 

شارع ربل مشليفن زنفة) عنوانه)ا))

5رقم)15  93000)تطوان املغرب

عنوانه)ا)) الحداد  طارق  السيد 

 93000  (3 رقم) القنطرة  شارع 

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0315.

617I

CRI DAKHLA

  STE LAMEZAZEDAK
  INTERNATIONALE

D'AGRICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثمار ، 73000، 

الداخلة املغرب
  STE LAMEZAZEDAK
  INTERNATIONALE

D'AGRICULTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي السالم  

رقم 1280  الداخلة - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  STE LAMEZAZEDAK  :
  I N T E R N A T I O N A L E

.D'AGRICULTURE
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيعات الفالحية.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
السالم))رقم)1280))الداخلة)-)73000 

الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املعزز) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس املعزز عنوانه)ا))حي)
الداخلة) (73000  2502 الوحدة رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس املعزز عنوانه)ا))حي)
الداخلة) (73000  2502 الوحدة رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

فبراير)2020)تحت رقم)9)1.
618I

FIDUCIAIRE BILAL

»AKM  CAR«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
»AKM  CAR« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي سفلي 

ابن سيناء )2-) ب.م.ع - 50000 
مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  AKM«(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.»CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االرتماعي):)سفلي ابن)

سيناء)4-24)ب.م.ع)-)50000)مكنا4)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يوسف) عكامو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوسف  عكامو  السيد 

اقامة السالم)3)شقة)5)شارع يعقوب)

املنصور م.ج))50000)مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السالمي صفاء)عنوانه)ا))

 50000 ب.م.ع) احجاوة  حي  (379

مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)743.

619I

CRI DAKHLA

  STE  PNEUMATIQUE
BENWEDANE  ADAMDAK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI DAKHLA

املركز الجهوي لالستثمار ، 73000، 

الداخلة املغرب

  STE  PNEUMATIQUE

 BENWEDANE  ADAMDAK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

الجامعة العربية  الداخلة  - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15333
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  PNEUMATIQUE  BENWEDANE

.ADAMDAK
بيع)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تصدير واستيراد))واصالح العجالت).

زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الجامعة العربية))الداخلة))-)73000 

الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس بن الحمس):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحمس) بن  يونس  السيد 
 17 رقم) (01 السالم) حي  عنوانه)ا))

73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحمس) بن  يونس  السيد 
 17 رقم) (01 السالم) حي  عنوانه)ا))

73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

فبراير)2020)تحت رقم)8)1.
620I

مكت  بازوك للمحاسبة

Sté  NIBRAS METALIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

مكت  بازوك للمحاسبة
زنقة امالل رقم)15 سيدي بوملان 

كردميت تنجداد الرشيدية ، 
52600، تنجداد املغرب

Sté  NIBRAS(METALIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 
القد4 تغدوين الجديدة تنجداد 
الرشيدة - 52600 تنجداد املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2016/11131

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)30)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
الجديدة) تغدوين  القد4  "زنقة 
تنجداد) (52600 (- الرشيدة) تنجداد 
رقم) ( فرح) ايت  زنفة  (" إلى) املغرب")
 52600 (- الرشيدبة) 131تنجداد 

تنجداد))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)82/2019.
621I

CRI DAKHLA

STE VAIODAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثمار ، 73000، 

الداخلة املغرب
STE VAIODAK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الحسني  رقم 02  الداخلة  - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VAIODAK

إستغالل)) (: غرض الشركة بإيجاز)
مقهى ومطعم).

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحسني))رقم)02))الداخلة))-)73000 

الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: )حكاد) السيد عبد العزيز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد)))حكاد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد العزيز حكاد عنوانه)ا))
الداخلة)) ( (02 رقم) ( الحسني) حي 

73000)الداخلة املغرب.
السيد محمد حكاد))عنوانه)ا))حي)
 73000 ( الداخلة) ( (02 رقم) ( الحسني)

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حكاد))عنوانه)ا))حي)
 73000 ( الداخلة) ( (02 رقم) ( الحسني)

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

فبراير)2020)تحت رقم)153.
622I

FIDUCIAIRE BALANCE D'OR sarlau

ENERGIE VERT OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D'OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
ENERGIE VERT OUJDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي طريق تازة 
تجزئة مشيور رقم 7 - 60000 وردة 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34755
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENERGIE VERT OUJDA
*الري و) (: غرض الشركة بإيجاز)

التنمية الزراعية
*دراسة,)تركي  و صيانة اللوحات)

الشمسية
االشغال) و  البناء) *اشغال 

املختلفة.
عنوان املقر االرتماعي):)طريق تازة)
تجزئة مشيور رقم)7)-)60000)وردة)

اململكة املغربية.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ابراهيم) تمسنة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: محمد) برحيلي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: ابراهيم) تمسنة  السيد 

بقيمة)50.000)درهم.
السيد برحيلي محمد):)500)بقيمة)

50.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد تمسنة ابراهيم عنوانه)ا))
حي القد4 تجزئة الطلحاوي ارببلص)
 1(3 الرقم) معافة  سدي  شارع 

60000)وردة اململكة املغربية.
عنوانه)ا)) محمد  برحيلي  السيد 
موفق) تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
وردة) (60000  3 الرقم) م)) طريق 

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد تمسنة ابراهيم عنوانه)ا))
حي القد4 تجزئة الطلحاوي ارببلص)
 1(3 الرقم) معافة  سدي  شارع 

60000)وردة اململكة املغربية
عنوانه)ا)) محمد  برحيلي  السيد 
موفق) تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
وردة) (60000  3 الرقم) م)) طريق 

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)2)6.
623I

SHORA AUDITING

LEVEL AND SKILLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SHORA AUDITING
 BD(EL(QODS(AIN(CHOCK  N°
 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC
LEVEL AND SKILLS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة االل  الطابق 
االول رقم 8 حي املعاريف  - 20330 

الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456867
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LEVEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AND SKILLS
غرض الشركة بإيجاز):)-)معلومات)
متنوعة،)الدراسات واملشورة الطبية

-)التدري  و االستشارة))في مختلف)
املجاالت))العلمية والطبية)

)-)تنظيم األحداث العلمية.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االرتماعي)

أحمد املجاطي إقامة االل  الطابق)

 20330 (- ( 8)حي املعاريف) االول رقم)

الدار البيضاء))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: زياد) املجيد  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (200 ( (: السيدة بهي رهاد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد املجيد زياد عنوانه)ا))
  21 رقم) (6 بلوك) السالم  رياض 

23000)بني مالل املغرب.
السيدة بهي رهاد عنوانه)ا))رياض)
21  23000)بني) 6)رقم) السالم بلوك)

مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بهي رهاد عنوانه)ا))رياض)
21  23000)بني) 6)رقم) السالم بلوك)

مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

62(I

HORICOM

SOCIETE PEAKY BLEINDRS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE PEAKY BLEINDRS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي التقدم 
زنقة 33 رقم 8 - 50000 مكنا4 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9365

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE PEAKY BLEINDRS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب) للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير)-3,5)طن

االستيدار و التصدير.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 50000 (- (8 رقم) (33 زنقة) التقدم 

مكنا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بلفقيه  محمد  السيد 

 50000 التقدم) حي  (33 الزنقة) (8

مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بلفقيه  محمد  السيد 

 50000 التقدم) حي  (33 الزنقة) (8

مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)734.

625I

MOORISH

NGTGC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

NGTGC SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 10) شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NGTGC SARL AU

األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة,أعمال) ,أعمال  املدنية)

استئجار) الترابية,) واألعمال  الطرق 

التحتية) البنية  البناء,أعمال  آالت 

والتخطيط الحضري,)توفير الخدمات)

املختلفة))شراء)وبيع).

عنوان املقر االرتماعي):)10))شارع)

 1 الشقة) حامد  إقامة  الزرقطوني 

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الدين) نور  الوهاب  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) نور  الوهاب  عبد  السيد 
اوالد) كروم  سيدي  دوار  عنوانه)ا))
ررير)) ابن  البريكيين  حمري  حسون 

3152))ابن ررير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) نور  الوهاب  عبد  السيد 
اوالد) كروم  سيدي  دوار  عنوانه)ا))
ررير)) ابن  البريكيين  حمري  حسون 

3152))ابن ررير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730638.
626I

TAWAF ABDALLAH

AXIMMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

AXIMMOB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 

بوركون - 20200 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AXIMMOB

)اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

التصدير واإلستيراد..

زنقة) (10 (: عنوان املقر االرتماعي)

الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال)

الدارالبيضاء) (20200 (- بوركون)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن زاقري):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد االمين العلج):))700)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زاقري  حسن  السيد 

 20200 بوعزة) دار  شهوبة  دوار 

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) العلج  االمين  السيد 

 3 طابق) 16عملية بنو كريم درج أ6)

الوازيس) سكوير  ج)) أ6) (301 شقة)

20220)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زاقري  حسن  السيد 

  20200 بوعزة) دار  شهوبة  دوار 

الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) العلج  االمين  السيد 

 3 طابق) 16عملية بنو كريم درج أ6)

الوازيس) سكوير  ج)) أ6) (301 شقة)

20220))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731425.

627I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

كومو�سي اندوستري 

COMOCHI INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

 COMOCHI كومو�سي اندوستري
INDUSTRIEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

طانطان/ليبان، اقامة لينا، الطابق 
الرابع ، رقم 9) - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 GUISEPPE )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (MELIS 50
)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (50 أصل)
 27 بتاريخ) (FRANCESCO PADERI

يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230470.
628I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE VACANCIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE VACANCIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة 

الكتبية مركز 2 شارع الحسن الثاني 
الطابق الرابع رقم 22 - 0000) 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39619
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)09)درنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
"اقامة الكتبية مركز)2)شارع الحسن)
الثاني الطابق الرابع رقم)22)-)0000) 
الشيخ) "شارع  إلى) املغرب") مراكش 
الربحي زاوية زنقة محمد لخصيم رقم)
31)مركز االعمال فكتور هيكو الطابق)
االول مكت  رقم)3)-)0000))مراكش))

املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112387.

629I

GIT'AMINE

ST-SAF BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

GIT'AMINE
رقم 6 زنقة دار �سي عي�سى حي عزي  

زموري ، 6000)، أسفي املغرب
ST-SAF(BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

6 اكتوبر رقم 6 الشقة 3  الطابق 
التالت شارع املسيرة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.392427

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 يناير) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (1.000.000"
 1.100.000" إلى) درهم") (100.000"
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم")

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731113.

630I
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Kamal Gest

انتي�سي ديليزي
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

انتي�سي ديليزي
بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ قي)17 
ديليزي) انتي�سي  أعطى  (2020 يناير)
املسجل بالسجل التجاري).)باملحكمة)
التجارية بمراكش حق التسيير الحر)
لألصل التجاري الكائن ب محل)195 
مسار طريق اسفي)-)مراكش)-)0000) 
تراديزيون) لفائدة  املغرب  مراكش 
من) تبتدئ  سنة  (10 ملدة) ايطاليانا 
01)يناير)2020)و تنتهي في)31)درنبر)
قيمته) شهري  مبلغ  مقابل  (2030

12.000)درهم.
631I

CABINET LAAFOU CONSEIL

IMPULSUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الكولين 2 رقم 5 عمارة 

ماتينيون الطابق 2 رقم 7 سيدي 
معروف الدار البيضاء ، 20150، 

الدار البيضاء املغرب
IMPULSUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 6)، 
شارع الزرقطوني مكت  رقم 16-15 

- 20100 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPULSUM

غرض الشركة بإيجاز):)-)

ودعم) االستشارية  الخدمات 

املالية) اإلدارة  مجاالت  في  للشركات 

والتنظيم واإلدارة واملوارد البشرية؛

التنشيط وتنظيم التدري ) (-

وورش العمل؛)

التنشيط وتنظيم الندوات) (-

واملؤتمرات؛

األفراد) وتدري   الدعم  (-

والفرق واملنظمات؛

واالستيراد) التصميم  (-

والدعم؛) التدريبية  املواد  وتوزيع 

وكذلك أي عملية أو خدمة مرتبطة)

بكائن) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة؛
(،(6 :)رقم) عنوان املقر االرتماعي)

شارع الزرقطوني مكت  رقم)15-16)-)

20100)الدار البيضاء))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)يتم تحديد مدة الشركة في)

تسعة وتسعين))99))من يوم تسجيلها)

حاالت) في  إال  التجاري،) السجل  في 

املنصوص) التمديد  أو  املبكر  الحل 

عليها في القانون والنظام األسا�سي..)

سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة خولة لعلج)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( لعلج) خولة  السيدة 

(،1(1 فيال) سيتي  رولف  بوسكورا 

الدار) (20100 نواصر) ال فيل فيرتي،)

البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( لعلج) خولة  السيدة 

(،1(1 فيال) سيتي  رولف  بوسكورا 

الدار) (20100 نواصر) ال فيل فيرتي،)

البيضاء))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731421.
632I

2019

كي�سي بيلدينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2019
rabat(maroc ،(0000 ، املغرب

كي�سي بيلدينك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6) شارع 

عقبة طابق 1 شقة 1 اكدال - 
110000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(3225

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
كي�سي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بيلدينك.
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)رميع املهن.
•)أعمال الهندسة املدنية)؛

والشبكات) الطرق  أعمال  (•
املختلفة)؛

املدنية) للهندسة  عامة  دراسة  (•
والبناء)والجدولة والتوريه والتنسيق)
واملساعدة الفنية ومساعدة املالك)؛

•)املشورة والتدري  واألحداث.
استيراد وتصدير وتجارة وشراء) (•

وبيع رميع املعدات والسلع)؛
عمليات) رميع  (، التداول) (•
الشراء)،)البيع)،)العمولة)،)الوساطة)

الخارج) في  أو  املغرب  في  والتمثيل 
لجميع العمليات والعالمات التجارية)

ورميع املواد الصناعية وغيرها)؛
•)شراء)وبيع العقارات وعموما أي)
عملية تتعلق بالترويج العقاري في كل)

من املغرب والخارج)؛.
 (6 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
1)اكدال)-) 1)شقة) شارع عقبة طابق)

110000)الرباط املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 9 السيد يوسف سمير عنوانه)ا))
 B  2 الطابق) (7 تافراوت شقة) شارع 

حسان)10000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 9 السيد يوسف سمير عنوانه)ا))
 B  2 الطابق) (7 تافراوت شقة) شارع 

حسان)10000)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)2)11.
633I

EUROMED(COMPTA-SARL

KONEXIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KONEXIA  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة عبد 
الكريم الخطابي اقامة رواد عمارة 

109 شقة 3) الطابق 3 رليز - 
0000) مراكش املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97481
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 يناير) (22 املؤرخ في)

 ROY مسير رديد للشركة السيد)ة))

وحيد) كمسير  ( (FABRICE ANDRE

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)23)112.

63(I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سيريكا تورز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 000))، 

الصويرة املغرب

سيريكا تورز  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي املحل 

التجاري  الكائن بالطابق السفلى 
رقم 9)5_2 تجزئة أزلف الصويرة - 

000)) الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 غشت) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)سيريكا) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

تورز).

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
النقل السياحي)

املحل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
السفلى) بالطابق  الكائن  ( التجاري)
(- تجزئة أزلف الصويرة) (2_5(9 رقم)

000)))الصويرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد اد شعر محمد)
الصويرة) أزلف  تجزئة  (731 رقم)

000)))الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اد شعر محمد عنوانه)ا)) السيد 
 ((000 الصويرة) أزلف  تجزئة  (731

الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)18)فبراير)

2020)تحت رقم))5.
635I

EUROMED(COMPTA-SARL

KONEXIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KONEXIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة عبد 
الكريم الخطابي اقامة رواد عمارة 

109 شقة 3) الطابق 3 رليز - 
0000) مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97481
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

اقامة) الخطابي  الكريم  عبد  "زنقة 
رواد عمارة)109)شقة)3))الطابق)3 
إلى) املغرب") ( مراكش) ((0000 (- رليز)
1)الطابق السفلي اقامة) "مكت  رقم)
رقم)0)2)تجزئة املسار طريق اسفي)-)

0000))مراكش)))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)23)112.

636I

SIMPLCOMPT CONSULTING

CHAD SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع عالل الفا�سي عمارة 12 شقة 
رقم 2 حي سين مراكش ، 40007، 

مراكش املغرب
CHAD SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
صوفيا هالل رقم 91 شقة رقم 

3الطابق الثاني حي سيدي امبارك 
مراكش - 0130) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102(25
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES
:)التنظيف) غرض الشركة بإيجاز)
العمومية) لالماكن  الصناعي 

والخاصة-التصبين-البستنة.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) شقة  (91 رقم) هالل  صوفيا 
امبارك) سيدي  حي  الثاني  3الطابق 

مراكش)-)0130))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: فطومة) فراح  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: شيماء) الطالبي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة الطالبي اية):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة الطالبي هبة):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: دعاء) الطالبي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فطومة  فراح  السيدة 

 (0130 ( تاركة) (74 رقم) الوازيس 

مراكش املغرب.

السيدة الطالبي شيماء)عنوانه)ا))

 (0130 ( تاركة) (74 رقم) الوازيس 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) اية  الطالبي  السيدة 

 (0130 ( تاركة) (74 رقم) الوازيس 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) هبة  الطالبي  السيدة 

 (0130 ( تاركة) (74 رقم) الوازيس 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) دعاء) الطالبي  السيدة 

 (0130 ( تاركة) (74 رقم) الوازيس 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فطومة  فراح  السيد 

 (0130 ( تاركة) (74 رقم) الوازيس 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112009.

637I
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EUROMED(COMPTA-SARL

KONEXIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

EUROMED(COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KONEXIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االرتماعي مكت  

رقم 1 الطابق السفلي اقامة رقم 

0)2 تجزئة املسار طريق اسفي - 

0000) مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97481

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2020 يناير) (22 املؤرخ في)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

"شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد")

املحدودة".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)23)112.

638I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE MENARA NEW

SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE MENARA NEW SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة رواد عمارة

 رقم 109 شقة رقم 3) الطابق 

الثالث - 0000) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1028(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MENARA NEW SERVICE

-بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجالت

-نقل البضائع لفائدة الغير

-نقل االشخاص لفائدة الغير.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

رواد) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 

عمارة رقم)109)شقة رقم)3))الطابق)

الثالث)-)0000))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد حسام رازق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيد حمزة رازق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رازق  حسام  السيد 

مراكش) ((0000 مبروكة) تجزئة  (74

املغرب.

 74 السيد حمزة رازق عنوانه)ا))

مراكش) ((0000 ( مبروكة) تجزئة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رازق  حسام  السيد 

مراكش) ((0000 مبروكة) تجزئة  (74

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)02)112.

639I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

NATUR' COSMETIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 CASA CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT

13 شارع أحمد املجاطي إقامة 

األل  الطابق األول رقم 8 

معاريف الدارالبيضاء ، )2010، 

الدارالبيضاء املغرب

NATUR' COSMETIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 شارع 

أحمد املجاطي إقامة األل  الطابق 

1 رقم 8 معاريف الدارالبيضاء - 

27000 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(08293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))0)فبراير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

إقامة) املجاطي  أحمد  شارع  (13"

معاريف) (8 رقم) (1 الطابق) األل  

الدارالبيضاء)-)27000)الدارالبيضاء)

مرران) التجاري  "محل  إلى) املغرب")

 20260 (- (3 رقم) عثمان  سيدي 

الدارالبيضاء))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731519.

6(0I

EUROMED(COMPTA-SARL

KONEXIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KONEXIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي مكت  رقم 
1 الطابق السفلي اقامة رقم 0)2 

تجزئة املسار طريق اسفي - 0000) 
مراكش  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97481
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2020 يناير) (22 في) املؤرخ 
نشاط الشركة من)"مركز اتصال")إلى)

"مركز تدري 
وتطوير) الخدمات  إدارة  في  رائد 

الشخصية للمهنيين والتواصل".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)23)112.

6(1I

GIT'AMINE

ST-SAF BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GIT'AMINE
رقم 6 زنقة دار �سي عي�سى حي عزي  

زموري ، 6000)، أسفي املغرب
ST-SAF(BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

6 اكتوبر رقم 6 الشقة 3  الطابق 
التالت شارع املسيرة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.392427
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 يناير) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ناصري) عزيز  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (5.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
يناير) (17 بتاريخ) دمان  اإلله  عبد 

.2020
ناصري) عزيز  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (5.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000

توريا املاهل بتاريخ)17)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731113.

6(2I

EUROMED(COMPTA-SARL

KONEXIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KONEXIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة عبد 
الكريم الخطابي اقامة رواد عمارة 

109 شقة 3) الطابق 3 رليز - 
0000) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97481
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 BIGOT )ة)) السيد) تفويت 
 GUILLAUME DANIEL JEAN
حصة) (LOUIS CHRISTIAN 50
حصة) (100 أصل) من  ارتماعية 
 FABRICE ANDRE((لفائدة))السيد))ة

ROY)بتاريخ)22)يناير)2020.

 BIGOT )ة)) السيد) تفويت 

 GUILLAUME DANIEL JEAN

حصة) (LOUIS CHRISTIAN 50

حصة) (100 أصل) من  ارتماعية 

 ZANA GINETTE((لفائدة))السيد))ة

 22 بتاريخ) (MARIE  KADDOUR

يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)23)112.

6(3I

GIT'AMINE

ST-SAF BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

GIT'AMINE

رقم 6 زنقة دار �سي عي�سى حي عزي  

زموري ، 6000)، أسفي املغرب

ST-SAF(BTP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

6 اكتوبر رقم 6 الشقة 3  الطابق 

التالت شارع املسيرة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.392427

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2020 يناير) (16 املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد)ة))دمان)

عبد اإلله كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731113.

6((I

FIDUCIAIRE CAFMA

POTO CERAMICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE(TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

POTO CERAMICA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي املطار 

تجزئة 36 تجزئة 27 الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 POTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CERAMICA

غرض الشركة بإيجاز):)بدون.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املطار تجزئة)36)تجزئة)27)الناظور)-)

62000)الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوكراع  ايمان  السيدة 

سلوان) (58 رقم) صوناصيد  حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوكراع  ايمان  السيدة 

سلوان) (58 رقم) صوناصيد  حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))0)فبراير)

2020)تحت رقم)9)1.

6(5I

GIT'AMINE

ST-SAF BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

GIT'AMINE

رقم 6 زنقة دار �سي عي�سى حي عزي  

زموري ، 6000)، أسفي املغرب

ST-SAF(BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

6 اكتوبر رقم 6 الشقة 3  الطابق 

التالت شارع املسيرة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.392427

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)16)يناير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

  3 الشقة) (6 رقم) اكتوبر  (6 "زنقة)

الطابق التالت شارع املسيرة)-)20000 

الدار البيضاء)املغرب")إلى)"08)ساحة)

فضاء) الخامس  الطابق  االستقالل 

ا/))-)20000)الدار البيضاء))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731113.

6(6I
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FREE COMPTA SARL

RISTEX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA(SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER
MAROC

RISTEX SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 
القا�سي عياض وشارع ماغنوليا4 
عمارة أبا سفيان الطابق الثالث رقم 

17 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RISTEX(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL AU
الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعدة للتصدير.
عنوان املقر االرتماعي):)زاوية شارع)
ماغنوليا4) وشارع  عياض  القا�سي 
عمارة أبا سفيان الطابق الثالث رقم)

17)-)90000)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: السيد الريصاني ابراهيم)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) الريصاني  السيد 
عنوانه)ا))بني ورياغل)1)زنقة))1)رقم)

13 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم) الريصاني  السيد 
عنوانه)ا))بني ورياغل)1)زنقة))1)رقم)

13 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1100.
647I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

STE SOLATRAFE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT
 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC
STE SOLATRAFE SARL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
فاضلية رقم 16  - 50000 مكنا4 

املغرب..
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45807

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 درنبر) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نور) عدنان  )ة)) السيد) تفويت 
500)حصة ارتماعية من أصل)500 
عبدالحق) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

ادري�سي بتاريخ)10)درنبر)2019.
الكنوني محمد) )ة)) تفويت السيد)
500)حصة ارتماعية من أصل)500 
عبدالحق) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

ادري�سي بتاريخ)10)درنبر)2019.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (03 بتاريخ) ( بمكنا4) التجارية 

2020)تحت رقم)47.
6(8I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE TECHNO LIVE TRACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur

 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC

STE TECHNO LIVE TRACK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي متجر 
رقم 3 اقامة فضل هللا 1حي سيدي 

الهادي الوزانية رقم 47 الضحى 

زواغة فا4 - 30000 فا4 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 درنبر) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد ممتاز) ( )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

درنبر) (20 مصطفى ايت عل بتاريخ)

.2019

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (23 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)1/2020)3.

6(9I

A&E(Consulting

TROIS DECORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

A&E(Consulting

 Lotissement(Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،

20660، CASABLANCA(MAROC

TROIS DECORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 27 شارع 

بابوم  طابق الثالث مكت  ب الدار 

البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(02695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 أبريل) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

يوسف رشيد) )ة)) السيد) تفويت 

500)حصة ارتماعية من أصل)500 

محسين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الرو�سي بتاريخ)05)أبريل)2019.
رشيد) اسماء) )ة)) السيد) تفويت 

500)حصة ارتماعية من أصل)500 

محسين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الرو�سي بتاريخ)05)أبريل)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2019)تحت رقم)21602.

650I

FREE COMPTA SARL

BESFASH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL

 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS

 IMMB.ABA(SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER

MAROC

BESFASH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 

القا�سي عياض وشارع ماغنوليا4 

عمارة أبا سفيان الطابق الثالث رقم 

17 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BESFASH SARL

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستيراد املالبس).

خياطة املالبس.

عنوان املقر االرتماعي):)زاوية شارع)

ماغنوليا4) وشارع  عياض  القا�سي 

عمارة أبا سفيان الطابق الثالث رقم)

17)-)90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امرنيس أحمد):))70)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

30)حصة) ( (: السيد امرنيس عمر)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أحمد  امرنيس  السيد 

حي النزاهة زنقة موالي العربي العلوي)

رقم)15 90000)طنجة املغرب.

السيد امرنيس عمر عنوانه)ا))حي)

العلوي) العربي  موالي  زنقة  النزاهة 

رقم)15 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أحمد  امرنيس  السيد 

حي النزاهة زنقة موالي العربي العلوي)

رقم)15 90000)طنجة املغرب

السيد امرنيس عمر عنوانه)ا))حي)

العلوي) العربي  موالي  زنقة  النزاهة 

رقم)15 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1120.

651I

ECOCOMPTA

BAATI SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

BAATI SCHOOL PRIVE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 10 

 RUE(LIBERTE 3EME(ETAGE

 APPARTEMENT(N°5 - 20140

الدارالبيضاء  املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(06165

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 فبراير) (10 املؤرخ في)

بعتي) مسير رديد للشركة السيد)ة))

فتيحة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731654.

652I

EUROMED(COMPTA-SARL

KONEXIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

EUROMED(COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KONEXIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي مكت  رقم 

1 الطابق السفلي اقامة رقم 0)2 

تجزئة املسار طريق اسفي - 0000) 

مراكش  املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

97481

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يناير) (22 في) املؤرخ 

تسمية الشركة من)"KONEXIA")إلى)

"KONEXIA FORMATION PRIVE"

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)23)112.

653I

ائتمانية بيان حنان

NUMBER ONE VOLAILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 0000)، 

مراكش مراكش

number(one(volaille  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 62) 

كراج ا  املسار طريق اسفي مراكش - 

0000) مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68801

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)06)فبراير)2020)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

الكائن) و  (number( one( volaille

املزوزية) اقامة  ( (22 رقم) بالعنوان 

مراكش املغرب و) ((0000 (- مراكش)

املسير من طرف السيد)ة))النجماوي)

عبد النبي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)1898.

65(I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

أو ص ف بريميوم

OCF PREMIUM  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طنجة املغرب

  OCF PREMIUM  أو ص ف بريميوم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 183، 

 NREA شارع ولي العهد، ن ر ا سانتير

CENTER - 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أو ص) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. OCF PREMIUM((ف بريميوم

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق املشروبات املنعشة.

املنتجات) وتسويق  استيراد 

الغذائية بشكل عام

التجارة بشكل عام

استيراد)-)تصدير

)تمثيل الشركات..

(،183 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 NREA(شارع ولي العهد،)ن ر ا سانتير

CENTER(-(90000)طنجة املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 Pedro  PEREZ VIDAL ( السيد)

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (:  25

للحصة).
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 Pedro David PEREZ السيد)
 1.000 RAMOS :  25)حصة بقيمة)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Pedro  PEREZ VIDAL ( السيد)
رافيير)موسيا))) سان  عنوانه)ا))

30001)مورسيا اسبانيا.
 Pedro David ( السيد)
سان) عنوانه)ا)) (PEREZ RAMOS
مورسيا) (30001 ( رافيير)موسيا))

اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Pedro David PEREZ السيد)
سان) عنوانه)ا)) (RAMOS
مورسيا) (30001 رافيير)موسيا))

اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230569.
655I

CABINET(ANAMAE-AFFAIRES

MED CONSTRUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شقة رقم )1 حمرية ، 

50000، مكنا4 املغرب
MED CONSTRUIT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

 III  - السفلي رقم 578 مرران
50050 مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CONSTRUIT

غرض الشركة بإيجاز):):)مقاول في)

االشغال املختلفة او البناء,)اإلنعاش)

العقاري..

الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 III((-(50050(السفلي رقم)578)مرران

مكنا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد محمد مرديوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد محمد مرديوي)

مكنا4) الزيتون  رياض  حي  ((0 رقم)

50070)مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد محمد مرديوي)

مكنا4) الزيتون  رياض  حي  ((0 رقم)

50070)مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)533.

656I

FIGESEC SARLAU

لوريتيسك

LOGITESK 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M'HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH(MAROC

لوريتيسك LOGITESK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

215 أسيف -ب- - 0000) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOGITESK(لوريتيسك

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء- او  مختلفة  عقاري-أشغال 

عمليات تجارية.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)215 

أسيف)-ب-)-)0000))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: عبد هللا) اد  علي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيدة وئام بنيس)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علي اد عبد هللا عنوانه)ا))
رقم)215)أسيف)-ب-مراكش)0000) 

مراكش املغرب.

السيدة وئام بنيس عنوانه)ا))1)2 
 75012 ( باريس) (75012 زنقة بر�سي)

باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي اد عبد هللا عنوانه)ا))
رقم)215)أسيف)-ب-مراكش)0000) 

مراكش املغرب.

السيدة وئام بنيس عنوانه)ا))1)2 
 75012 ( باريس) (75012 زنقة بر�سي)

باريس فرنسا.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112368.
657I

FREE COMPTA SARL

TANGEMOD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA(SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER
MAROC

TANGEMOD SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 
القا�سي عياض وشارع ماغنوليا4 
عمارة أبا سفيان الطابق الثالث رقم 

17 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANGEMOD SARL AU
الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعدة))للتصديير.
عنوان املقر االرتماعي):)زاوية شارع)
ماغنوليا4) وشارع  عياض  القا�سي 
عمارة أبا سفيان الطابق الثالث رقم)

17)-)90000)طنجة املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: يونس) عشا  بن  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن عشا يونس عنوانه)ا))
 63 رقم) (2 نورة) الحسني  املجمع 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن عشا يونس عنوانه)ا))
 63 رقم) (2 نورة) الحسني  املجمع 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1101.

658I

اكال سوفت))))))

Agla(Soft(sarl(Au   

أكال سوفت 

AGLA SOFT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكال سوفت    

Agla(Soft(sarl(Au 

1 شارع سيـنــاء الـمحــل 3 بــالد 

الغــياثي مـنفــلــوري 2 فــا4 ، 35000، 

فا4 املغرب

أكال سوفت  Agla(soft شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1 شارع 

سيناء املحل 3 بالد الغياثي منفلوري 

2 فا4 - فا4 املغرب - 30060 

فا4  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أكال) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Agla(soft((سوفت

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال في املغرب وخارره

أداء)الضريبة على السيارات)

CTM(شراء)تذاكر السفر عبر

شارع) (1 (: عنوان املقر االرتماعي)

سيناء)املحل)3)بالد الغياثي منفلوري)

2)فا4)-)فا4 املغرب)-)30060)فا4))

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سوفت) أكال  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  زرعي  السيد 

تازة)) دوار عين الصفا غياثة الغربية 

35250)واد امليل))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  زرعي  السيد 

تازة)) دوار عين الصفا غياثة الغربية 

35250)واد امليل))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)574.

659I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 WORLD START INVEST
 SARL

وولد ستار انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET(RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 WORLD START INVEST SARL
وولد ستار انفيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة الحسن 
بن امبارك اقامة الخطابية  عمارة 
ب الطابق االول قم 3 رليز 0000) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102861
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 WORLD START INVEST SARL

وولد ستار انفيست.
إدارة) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملشاركة في) (، املحافظ االستثمارية)
رميع) وكذلك  الشركات  في  األسهم 
بأنشطة) مباشرة  املرتبطة  األنشطة 
وحيازة) االستثمارية  املحافظ  إدارة 

األسهم)؛
-)املشورة والدعم االستراتيجي..

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحسن) زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 
عمارة) ( الخطابية) اقامة  امبارك  بن 
 (0000 3)رليز) ب الطابق االول قم)

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الصافي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيد حمزة عبو)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الصافي  محمد  السيد 
  52RUE( DELA( PRUNI( ( 47000

.AGEN  FRANCE
عنوانه)ا)))) عبو  حمزة  السيد 
  CH( Edgard( Varese( 01( 31100

.Toulouse  France
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الصافي  محمد  السيد 
 52RUE( DELA( PRUNI( 47000

AGEN  FRANCE
عنوانه)ا)) عبو  حمزة  السيد 
 CH( Edgard( Varese( 31100  01

Toulouse FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)20)112.
660I

STE REVCOMPTA

ALFALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 08 الطابق االول الشقة 

)0 شارع اكرا املدينة الجديدة 
مكنا4 ، 50000، مكنا4 املغرب
ALFALUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي محل 

تجاري، حي األطلس 1 زنقة 38 رقم 
131 مكنا4 - 50000 مكنا4 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9283
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALFALUM

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نجارة األلومنيوم،)أشغال مختلفة.

محل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

رقم) (38 زنقة) (1 حي األطلس) تجاري،)

مكنا4) (50000 (- مكنا4) (131

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الحي احميتي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احميتي) الحي  عبد  السيد 

حي) (131 رقم) (38 زنقة) عنوانه)ا))

األطلس)1 50000)مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احميتي) الحي  عبد  السيد 

حي) (131 رقم) (38 زنقة) عنوانه)ا))

األطلس)1 50000)مكنا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (06 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)556.

661I

phare(consulting

LYK IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

phare(consulting

 marrakech(av. allal(el(fassi °(1

 imm(alhamra 2 n ، 40000،

marrakech(maroc

LYK IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

عالل الفا�سي عمارة الحمراء 2 

الطابق األول رقم 1)  - 0000) 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102757

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LYK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 2 الحمراء) عمارة  الفا�سي  عالل 

 (0000 (- ( ((1 رقم) األول  الطابق 

مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ياسين املصدق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين املصدق عنوانه)ا))

مراكش) ((0000   5 عباد) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين املصدق عنوانه)ا))

مراكش) ((0000   5 عباد) سيدي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))11233.

662I

العيون استشارات

ARIJ SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

العيون استشارات

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

31 الحي املحمد العيون ، 70000، 

العيون املغرب

ARIJ SOUSS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

األمل 2 عمارة  81 الطابق الثاني 

شقة ) - 70000 العيون املغرب.

تحويل))املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)فبراير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

الطابق) (81 ( عمارة) (2 األمل) "تجزئة 

العيون) (70000 (- (( شقة) الثاني 

"حي الفرح شارع سيدي) إلى) املغرب")

العيون))) (70000 (- ( (18 رقم) بويا 

املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

20)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)457.

663I

العيون استشارات

ARIJ SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

العيون استشارات

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

31 الحي املحمد العيون ، 70000، 

العيون املغرب

ARIJ SOUSS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي تجزئة 

األمل 2 عمارة  81 الطابق الثاني 

شقة ) - 70000 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (13 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

والتوزيع) والتصدير  اإلستيراد 

املنتورات) لجميع  والتسويق 

االستهالكية وغير االستهالكية).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

20)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)457.

66(I

ccis-casablanca

TEGNET GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca

 bd(med(V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية

TEGNET GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 16 زنقة 

رياللي العريبي الطابق 8  - 20100 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(53365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEGNET GROUP

الوساطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

التجارية.

االستيراد و النصدير).

التجارة).
زنقة) (16 (: عنوان املقر االرتماعي)

 20100 (- ( (8 رياللي العريبي الطابق)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 25.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

اكسيل) ستانلي  تجنيت  السيد 

حصة) (250 ( (: ( فرونسوة) امنويل 

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اكسيل) ستانلي  تجنيت  السيد 
امنويل فرونسوة))عنوانه)ا)))1)زنقة)
دوال كنبيير)11)ف ب)397  11رب397 

ابيدران ساحل العاج.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اكسيل) ستانلي  تجنيت  السيد 
امنويل فرونسوة))عنوانه)ا)))1)زنقة)
دوال كنبيير)11)ف ب)397  11رب397 

ابيدران ساحل العاج

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)-.

665I

FIDULIMAR

INFOREMO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

INFOREMO CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الحي 
السياحي شارع محمد الخامس - 

5800) تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(91
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INFOREMO CAR
غرض الشركة بإيجاز):)بائع لوازم)

و قطع الغيار للسيارات
اصالح ارهزة املعلوميات

.NEGOCIANT(تارر
الحي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الخامس) محمد  شارع  السياحي 

5800))تنغير املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 3(0 ( (: سالمي) صفاء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة سعاد ازدي):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد رضوان سلمي):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سالمي  صفاء) السيدة 
 (5800 زنقة العيون تحيت) (80 رقم)

تنغير املغرب.
عنوانه)ا)) ازدي  سعاد  السيدة 
دوار ايت امحمد تنغير)5800))تنغير)

املغرب.
عنوانه)ا)) سلمي  رضوان  السيد 
عبد) احمد  سيدي  زنقة  (133 رقم)

النصر)5800))تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سالمي  صفاء) السيدة 
 (5800 زنقة العيون تحيت) (80 رقم)

تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2020)تحت رقم)-.

666I

COGEST

MT INFORMATIQUE
إعالن متعدد القرارات

COGEST
 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC
MT INFORMATIQUE "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: زنقة 

سوميا عمارة 82, الطابق ) الرقم 
16 حي بامليي - 0)200 الدار البيضاء 

املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.362701

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 فبراير) (03 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (500 تفويت) على  املصادقة 
لفاءدة السيد شم�سي محمد بتاريخ)
السيدة) طرف  من  (,03/02/2020

خروبة اسماء
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
محدودة) شركة  الى  الشركة  تحويل 

املسؤولية.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد شم�سي محمد كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمة الشركاء
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص االرتماعية
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731630.

667I

Ifrane(Trade(Company

IFRANE TRADE COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ifrane(Trade(Company
 Avenue(Mohammed(Slaoui ,((

، 30000، FES(Maroc
Ifrane(Trade(Company شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي )), شارع 

محمد سالوي - 30010 فا4  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ifrane (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.Trade(Company
غرض الشركة بإيجاز):)تفاوض

أعمال مختلفة.
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تهيئة وتجهيز.
عنوان املقر االرتماعي):))),)شارع)
محمد سالوي)-)30010)فا4))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ياسين وهابي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد سعد وهابي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ياسين وهابي عنوانه)ا))حي)

الرياض)53000)افران))املغرب.
حي) السيد سعد وهابي عنوانه)ا))

الرياض)53000)افران))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين وهابي عنوانه)ا))حي)

الرياض)53000)افران))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم))69.

668I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

أشبارو كونستريكسيون
إعالن متعدد القرارات

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 000))، 
الصويرة املغرب

أشبارو كونستريكسيون "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: تجزئة 
البرج 1 زنقة ابن حازم رقم 136 

الصويرة - 000)) الصويرة املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.875

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2018)تم اتخاذ) 25)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إلغاء)نشاط تجاري)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
العام) الجمع  بمقت�سى  مايلي:)
النشاط) إلغاء) تم  األسثتنائي 
 EXPLOITATION DE التالي)

CANALISATION D'EAU
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
ايت) العالي  عبد  السيد  قام  مايلي:)
حصصه) مجموع  بتفويت  استيير 
لفائدة) (3000 أي ثالثة أالف حصة)
السيد حمو ايت استير ليصبح عدد)
الحصص االرمالي للسيد حمو ايت)

اتيير هو تسعة االف حصة)9000 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)05)فبراير)

2020)تحت رقم)2).

669I

A&E(Consulting

TROIS DECORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

A&E(Consulting
 Lotissement(Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،
20660، CASABLANCA(MAROC

TROIS DECORS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 27 شارع 
بابوم  طابق الثالث مكت  ب الدار 
البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(02695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2019 أبريل) (05 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

الرو�سي محسين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2019)تحت رقم)2602.

670I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بيراكو4 سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 000))، 
الصويرة املغرب

بيراكو4 سيرفيس  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي املحل 
التجاري بالطابق السفلي رقم 108 
تجزئة تافوكت الصويرة - 000)) 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5205
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بيراكو4 سيرفيس).
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغال العامة و البناء)
بيع الوازم املكت  بالتقسيط

تارر بصفة عامة).

املحل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 108 رقم) السفلي  بالطابق  التجاري 
 ((000 (- الصويرة) تافوكت  تجزئة 

الصويرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد الهواري حسن)
29)شارع عثمان بن عفان التجزئة)5 

الصويرة))000)))الصويرة املغرب.
عنوانه)ا)) القرقوري  كبير  السيد 
 ((000 الحنشان) (2 الزاوية) حي 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد الهواري حسن)
التجزئة) شارع عثمان بن عفان  (29
5)الصويرة))000)))الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ))0)فبراير)

2020)تحت رقم)39.
671I

A&E(Consulting

TROIS DECORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة
A&E(Consulting

 Lotissement(Zoubeir, N°09,
 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،
20660، CASABLANCA(MAROC

TROIS DECORS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االرتماعي 27 شارع 
بابوم  طابق الثالث مكت  ب الدار 
البيضاء - 20250 الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(02695
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تم تحويل) 11)أبريل) املؤرخ في)
"شركة) الشكل القانوني للشركة من)
ذات املسؤولية املحدودة")إلى)"شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد".
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2019)تحت رقم)21602.

672I

MON COMPTABLE SARL

SANOUSSI MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SANOUSSI MENUISERIE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الحي  

الصناعي 2 قطعة رقم  19  - 60000 

وردة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2((89

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)06)يناير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

(-( (19 ( 2)قطعة رقم) "الحي))الصناعي)

زنقة) (29" إلى) وردة املغرب") (60000

االول مكت ) الطابق  الجراح  عبيدة 

رقم)3)-)60000)وردة))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)655.

673I

BUS

جوهرة اسطانبول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUS

الطريق 110 كلم 10.300 شارع 

الشفشاوني  الطابق الثاني ع السبع 

، 20250، البيضاء املغرب

روهرة اسطانبول شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 
 Résidence(Basma 2 Imm 2

 N°8, Ain(Sebaâ  – Casablanca
 Casablanca 20250 Casablanca

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457319
 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)روهرة)

اسطانبول.
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)
(- الشاي) صالون  لتشغيل  الالزمة 

مقهى)-.
(: االرتماعي) املقر  عنوان 
 Résidence Basma 2 Imm 2
 N°8,( Ain( Sebaâ( ( –( Casablanca
 Casablanca( 20250( Casablanca

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 3.300 ( (: هشام) الكوط  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.300 ( (: محمد) التزاني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
الواحد) عبد  بلمنصر  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.700   :

للحصة).
العزيز) عبد  بلمنصر  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.700   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هشام  الكوط  السيد 
 Hay( el( houda( rue( 12( N°12( CD
 Casablanca( 20250( Casablanca

املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  التزاني  السيد 
 Hay( el( baraka( rue( 37( N°( 551( -
 Casablanca( 20250( Casablanca

املغرب.
الواحد) عبد  بلمنصر  السيد 
 Douar( Ouled( Ahraou عنوانه)ا))
 Lahraouiine(-(Casablanca(29004

Casablanca)املغرب.
العزيز) عبد  بلمنصر  السيد 
 Douar( Ouled( Ahraou عنوانه)ا))
 Lahraouiine(-(Casablanca(29004

Casablanca)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشام  الكوط  السيد 
 Hay( el( houda( rue( 12( N°12( CD
 Casablanca( 20250( Casablanca

املغرب
عنوانه)ا)) محمد  التزاني  السيد 
 Hay( el( baraka( rue( 37( N°( 551( -
 Casablanca( 20250( Casablanca

املغرب
العزيز) عبد  بلمنصر  السيد 
 Douar( Ouled( Ahraou عنوانه)ا))
 Lahraouiine(-(Casablanca(29004

Casablanca)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731366 .
674I

aice(compta

JYMA OUTLET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
JYMA OUTLET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

املقاومة وشارع لندن عمارة 
ݣرينسون رقم 91 أسين رباط - 

090)1 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.103769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2019 يوليوز) (28 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأسمالها) مبلغ  ( (JYMA OUTLET
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلرتماعي شارع املقاومة وشارع لندن)
عمارة ݣرينسون رقم)91)أسين رباط)-)
090)1)الرباط املغرب نتيجة ل):)حل)

مسبق للشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املقاومة وشارع لندن عمارة ݣرينسون)
رقم)91)أسين رباط)-)090)1)الرباط)

املغرب.)
و عين:

و) بوعمامة  ( ( عبدهللا) السيد)ة))
2)رقم) عنوانه)ا))حي سوناسيد بلوك)
الناضور) (62702 سلوان ناضور) ((9

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)103895.
675I

aice(compta

SANI SERVICE GROUP SSG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
 SANI SERVICE GROUP SSG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 أحمد 
املجاتي إقامة االل  الطابق 1 

الشقة 8 حي املعاريف - 20330 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456279
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SANI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICE GROUP SSG

رميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنشطة تنقية ومعالجة مياه الصرف)

الصحي.

عنوان املقر االرتماعي):)13)أحمد)

املجاتي إقامة االل  الطابق)1)الشقة)

البيضاء) (20330 (- املعاريف) حي  (8

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف وزين):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عثمان وزين):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف وزين عنوانه)ا))17 

زنقة عين العاطي الطابق)2)الشقة)) 

حي راسين))20330)البيضاء)املغرب.

السيد عثمان وزين عنوانه)ا))17 

زنقة عين العاطي الطابق)2)الشقة)) 

حي راسين))20330)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف وزين عنوانه)ا))17 

زنقة عين العاطي الطابق)2)الشقة)) 

حي راسين))20330)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730325.

676I

مكت  ب.)ميد لالستشارات

استاانة ريتاج فيسكال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت  ب. ميد لالستشارات
21 زنقة 53 حي الكندي ، 62000، 

الناظور املغرب
مستامنة ريتاج فيسكال  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة قبع الطابق 

االول رقم 3 العروي الناظور - 
62000 الناظور املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11959
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))حميد))الشيخي)
100)حصة ارتماعية من أصل)180 
حفيضة) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

ادري�سي بتاريخ)13)فبراير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)20)فبراير)

2020)تحت رقم)))2.
677I

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE BISS CAFE SARL
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة رقم 55 بلوك ) الطابق 
األول بني مالل ، )2300، بني مالل 

املغرب
STE BISS CAFE SARL  "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: الطابق 

األر�سي رقم 1507 تجزئة منزه 
األطلس  - - بني مالل املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7981
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2019)تم اتخاذ) )2)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

50)حصة) تفويت السيد بيسا رواد)

السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل) من 

الخميلي عبد الدائم الحامل لبطاقة)

 I(294378التعريف الوطنية رقم

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

50)حصة) تفويت السيد ازطو خالد)

السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل) من 

الخميلي عبد الدائم الحامل لبطاقة)

 I(294378التعريف الوطنية رقم

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير الشركة السيد بيسا)

للشركة) رديد  مسير  وتعيين  رواد 

الخميلي) السيد  (: محدودة) غير  ملدة 

عبد الدائم الحامل لبطاقة التعريف)

والساكن) (I( 294378 رقم) الوطنية 
بني) (5( رقم) (3 زنقة) (2 النخيلة) بحي 

مالل)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

امتالك السيد الخميلي عبد الدائم)

100)حصة ارتماعية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودوة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  اإلرتماعي  املقر  تحويل 

الطابق األر�سي تجزئة منزه األطلس)
بني مالل إلى حي النخيلة)2)زنقة)3)رقم)

)5)بني مالل

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودوة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

حي) هو  للشركة  اإلرتماعي  املقر 
النخيلة)2)زنقة)3)رقم))5)بني مالل

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

امتالك السيد الخميلي عبد الدائم)

100)حصة ارتماعية.

على) ينص  الذي  (:(3 رقم) بند 

مايلي:)املسير الوحيد للشركة):)السيد)

الخميلي عبد الدائم الحامل لبطاقة)

 I( 294378 رقم) الوطنية  التعريف 

3)رقم) 2)زنقة) والساكن بحي النخيلة)

)5)بني مالل)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)10)فبراير)

2020)تحت رقم)136.

678I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

FRIO IMEX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

FRIO IMEX SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الخضير بن عبد العزيز تجزئة األمل 

2 رقم 26 - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.66219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)30)درنبر)2019)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

"شارع الخضير بن عبد العزيز تجزئة)

طنجة) (90000 (- (26 رقم) (2 األمل)

رقم) ( (159 "تجزئة األمل) إلى) املغرب")

12)-)90000)طنجة))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230551.

679I
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DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

FRIO IMEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

FRIO IMEX SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

األمل 159 رقم 12 - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تم تعيين) 30)درنبر) املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد)ة))ازوكاع)

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230551.

680I

GOLFISH

GOLFISH
إعالن متعدد القرارات

GOLFISH

صندوق البريد )26 ، 70000، 

العيون املغرب

GOLFISH "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: مدينة 

الوحدة بلوك ب رقم 231  - 70000 

العيون املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.232(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 يناير) (2( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير مقر الشركة الى مدينة الوحدة)

بلوك ب رقم)231
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رفع راسمال الشركة الى)100000,00 

درهم
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
نشاط) الى  (MAREYAGE اضافة)

الشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
املقر الرئي�سي للشركة هو الى مدينة)

الوحدة بلوك ب رقم)231)العيون
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تم تحديد راسمال الشركة في مبلغ)

100000)درهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)381/2020.
681I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

INZO DISTRIBITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
INZO DISTRIBITION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 96 درب 
انفا الطابق 9 الشقة رقم 91 إقامة 
ربيع انفا دار البيضاء - 20000 دار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56931
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 INZO (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DISTRIBITION

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشمسية) و  الزرارة  النظارات 

التجارة) (- واإلستيراد) التصدير  (-

،الشراء،البيع والخدمات.

درب) (96 (: عنوان املقر االرتماعي)

إقامة) (91 الشقة رقم) (9 انفا الطابق)

دار) (20000 (- ربيع انفا دار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: السيد تسولي عبد اإلاله)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: إبتسام) السيدة صادوق 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تسولي عبد اإلاله عنوانه)ا))

 11 الشقة) (، (C إقامة منصور تجزئة)

طريق اسفي مراكش)0000))مراكش)

املغرب.

السيدة صادوق إبتسام عنوانه)ا))

 53052 حي السالم إفران) (338 رقم)

إفران املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تسولي عبد اإلاله عنوانه)ا))

 11 الشقة) (، (C إقامة منصور تجزئة)

طريق اسفي مراكش)0000))مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)5237.

682I

STE FIDUCONFIANCE

LA POMMETTE PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

LA POMMETTE PRIVEE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي :  تجزئة 

الحجوي حي الدكارات - 30000 

فا4 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52577

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يناير) (1( املؤرخ في)

شركة) ( (LA POMMETTE PRIVEE

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 250.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلرتماعي)) مقرها  وعنوان  درهم 

(- الدكارات) حي  الحجوي  تجزئة 

فا4 املغرب نتيجة لسح ) (30000

رخصة االستغالل والحكم باالفراغ).

و عين:

السيد)ة))عبدالرحيم)))السليماني))

و عنوانه)ا)))عمارة)26)الشفة)3)زنقة)

ب) نررس  املجد  شارع  املهرار  واد 

)ة)) كمصفي) املغرب  فا4  (30000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2020 يناير) (1( بتاريخ)

الحجوي حي الدكارات)-)30000)فا4)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)575.

683I
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 NCCF("NET(CONSEIL(JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

TOUGGANT CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NCCF "NET(CONSEIL
 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL
 N°7 PORTE(F(RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN
 II(MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC
 TOUGGANT CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم)6) 
حي الوحدة  العالية - 28830 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25177
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUGGANT CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

االداريةو خدمات الدعم
دراسة ملفات الهجرة واالستتمار.

رقم)6)  (: عنوان املقر االرتماعي)
 28830 (- العالية) ( الوحدة) حي 

املحمدية املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
800)حصة) ( (: السيد تكانت امين)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: بوشواف صفاء) ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) امين  تكانت  السيد 
ابن زيدان حي السعادة) ( زنقة) رقم٣)

فا4)30100)فا4 املغرب.
السيدة))بوشواف صفاء)عنوانه)ا)))
ابن زيدان حي السعادة) ( زنقة) رقم٣)

فا4)30100)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) امين  تكانت  السيد 
ابن زيدان حي السعادة) ( زنقة) رقم٣)

فا4)30100)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)276.

68(I

LAMAN EXPERTISE

LE PETIT DOMAINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،
Marrakech(Maroc

LE PETIT DOMAINE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي كلم 
 ،(P2007( 22، طريق امينتانوت
دوار عزي  أيت عبد هللا، رماعة 
كماسة، دائرة مجاط،  - 1000) 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1427
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PETIT DOMAINE

تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدوارن و الطيور)-)انتاج البيض.

(،22 كلم) (: عنوان املقر االرتماعي)

دوار) (،(P2007( امينتانوت) طريق 

عزي  أيت عبد هللا،)رماعة كماسة،)

شيشاوة) ((1000 (- ( مجاط،) دائرة 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: محمد) الهوادفي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: ( السالم) عبد  الهوادفي  السيد 

250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 250 ( (: مريم) الهوادفي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الهوادفي محمد عنوانه)ا))

حي) (،17 رقم) (،E بلوك) (،2( قطاع)

الرياض)10100)الرباط املغرب.

السالم)) عبد  الهوادفي  السيد 
زنقة) (،E بلوك) (،17 رقم) عنوانه)ا))

الرياض) حي  (،2( قطاع) النردين،)

10100)الرباط املغرب.

الهوادفي مريم عنوانه)ا))) السيدة 

 Beaufort( Mansions( Bezaufort

Street SW 3 5 AE))لندن انجلترا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الهوادفي محمد عنوانه)ا))

حي) (،17 رقم) (،E بلوك) (،2( قطاع)

الرياض)10100)الرباط املغرب

السالم)) عبد  الهوادفي  السيد 
زنقة) (،E بلوك) (،17 رقم) عنوانه)ا))

الرياض) حي  (،2( قطاع) النردين،)

10100)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)21/2020.

685I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE ALNOT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ALNOT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الداخلة تيسة - 000)3 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ALNOT SARL AU

-صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياة

-بيع معدات السيارات.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

تاونات) (3(000 (- تيسة) الداخلة 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد نور الدين علوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد نورالدين علوش عنوانه)ا))

تاونات) (3(000 ( تاونات) الواد  را4 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نورالدين علوش عنوانه)ا))

تاونات) (3(000 تاونات) الواد  را4 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2020)تحت رقم)10.

686I

nador conseil sarl au

FAVORI-VOYAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل مكان فرع تابع للشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

FAVORI-VOYAGE  "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي شارع 

طنجة رقم 93 - 62000 الناظور 

املغرب.

"تحويل مكان فرع تابع للشركة"

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5261

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)نونبر)2018)تقرر تحويل)

FAVORI- لشركة) تابع  فرع  مكان 

زنقة ابو العبا4) (15 من) ( (VOYAGE

(- ( (02 الزرقطوني اقامة سعيدة رقم)

 20 املغرب إلى) الدارالبيضاء) (20000

حي) معاريف  النخلي  ابراهيم  زنقة 

راسين))-)20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

درنبر)2018)تحت رقم)3317.

687I

KDM COMPTA

MASTER ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KDM COMPTA
 BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ2 RDC

OUJDA maroc ،60000 ، 5/N 5
MASTER ELEC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 38 
يوسف ابن تاشفين الطابق 3 - 

60000 وردة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 يوليوز) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):
دوهبي)) ( رمال) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (3.200
)ة))) السيد) ( حصة لفائدة) (320.000
عبدالكريم ميساوي بتاريخ)01)مار4)

.2019
تفويت السيد))ة))هشام))درفوف))
أصل) من  ارتماعية  حصة  (3.200
)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (320.000
ميساوي))عبدالكريم بتاريخ)01)مار4)

.2019
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوبر) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2019)تحت رقم)3003.

688I

CABINET HAMDI

BUROSTYLE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

BUROSTYLE MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي أوبراسيون 
ديلزي زاوية زنقة 6 و )1 سيدي 
مومن - 0 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5770

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)20)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
و) (6 زنقة) زاوية  ديلزي  "أوبراسيون 
الدار البيضاء) (0 (- سيدي مومن) (1(
املغرب")إلى)"زنقة ليوتنو بيرجي إقامة)
الدار) (0 (- مير سولتو) (37 الشقة) (8

البيضاء))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731487.
689I

RIM FINANCIAL

نكسترونيك 

NEXTRONIC 
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد الخامس الطابق 
5 رقم )1 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
نكسترونيك  NEXTRONIC  "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: زنقة 
الحرية الطابق 3  شقة 6  - 0)203 

الدار البيضاء  املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3108(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 فبراير) (0( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) االرتماعي  الراسمال  من  الرفع 
عشرة االف درهم)10.000)الى مليون)
تسعة) باصدار  (1.000.000 درهم)
حصة) ( (9.900 ( مئة) وتسع  االف 
درهم للحصة) ( (100 رديدة من فئة)
عن) واالبراء) االداء) كاملة  ( الواحدة)

طريق املبادلة بدين لفائدة الحساب))
لشركة) الوحيد  للشريك  الجاري 
محدودة) شركة  نيكسترونيك 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد)))
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
العنوان) من  االرتماعي  املقر  نقل 
الحرية) زنقة  البيضاء) بالدار  الكائن 
الى الدار البيضاء) ( (6 3)شقة) الطابق)
شارع الشفشاوني) (2 بناية د الطابق)
سيدي) محافظة  دائرة  (8.5 كلم)

البرنو�سي
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات النقدية
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الراسمال االرتماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731678.
690I

بريك أكوا بارك

شركة األشغال املختلفة عناقي 
اخوان ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

بريك أكوا بارك
كلم 1 طريق أردير ، 000)5، 

خنيفرة املغرب
شركة األشغال املختلفة عناقي 

اخوان ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 
كلم1،طريق اردير امالو اغريبن 

خنيفرة كلم 1 طريق أردير 000)5 
خنيفرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.727
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 يناير) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (1.200.000"
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 1.300.000" إلى) درهم") (100.000"

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم")

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)19)فبراير)

2020)تحت رقم)50.

691I

SOLUCIA EXPERTISE

PARADISIO SHOPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

PARADISIO SHOPPING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

10 تجزئة الفردو4 ج.ه.1.ب, 

الطابق األر�سي رقم ), حي الحسني, 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(56(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARADISIO SHOPPING

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

التجميلية واالكسسوارات.

رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

ج.ه.1.ب,) الفردو4  تجزئة  (10

حي الحسني,) (,( الطابق األر�سي رقم)

20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد عبد هللا عقيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد عبد هللا عقيد)
البيضاء) األلفة  (60 رقم) (161 زنقة)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( عقيد) مراد  السيد 

(4 م  مومن  سيدي  رياض  تجزئة 
شطر) (( طابق) (30 رقم) (8 عمارة) (2

 20000 البيضاء) مومن  سيدي  (1

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730418.

692I

HABIL CONSEILS

MINIERE OURGOUZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

HABIL CONSEILS

 Rue(Mohamed(Beqal(Im

 Maskoune 141 Appt 11

 Gueliz - Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MINIERE OURGOUZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي 33) شارع 

بن اعيش السعادة مراكش - 0000) 

مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6863

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى  (

تم تغيير) (2019 نونبر) (20 املؤرخ في)

 MINIERE" من) الشركة  تسمية 

.("SANILAMA"(إلى("OURGOUZ

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (30 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2019)تحت رقم)1186.

693I

CABINET KHACHIM

JRAICHATRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

JRAICHATRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 23 زنقة 

أنوال عمارة  فلوري 11 مكت  رقم ) 

ميموزا - 000)1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JRAICHATRAV

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة للبناء.

زنقة) (23 (: عنوان املقر االرتماعي)
مكت  رقم) (11 فلوري) ( أنوال عمارة)
))ميموزا)-)000)1)القنيطرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عزالدين) ارريشات  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عزالدين) ارريشات  السيد 
سيدي) العنابرة  دوار  عنوانه)ا))

عبدالخالق)26100)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عزالدين) ارريشات  السيد 
سيدي) العنابرة  دوار  عنوانه)ا))

عبدالخالق)26100)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)74260.

69(I

SOLUCIA EXPERTISE

MOBIWELL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
MOBIWELL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل, الطابق الخامس, 

املعاريف, الدار البيضاء الدار 
البيضاء 20330  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457419
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOBIWELL
استيراد,) (: بإيجاز) غرض الشركة 
أثاث) وتسويق  تصدير,تصنيع,)
املكات  ورميع األثاث الالزم لتطوير)

املساحات املهنية والخاصة.
 11 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
الخامس,) الطابق  بالل,) عزيز  زنقة 
الدار) البيضاء) الدار  املعاريف,)
البيضاء) الدار  ( (20330 البيضاء)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حسن)) علوي  صو�سي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.000   :

للحصة).
 2.000 ( (: ( بوعبيد احمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حسن)) علوي  صو�سي  السيد 
عمارة رشيد د تجزئة) (10 عنوانه)ا))
الرباط) السوي�سي  بلعربي  ضاية 

10000)الرباط املغرب.
عنوانه)ا)) ( بوعبيد احمد) السيد 
70)شارع يوسف بن تاشفين رقم)12 

القنيطرة)000)1)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حسن) علوي  صو�سي  السيد 
عمارة رشيد د تجزئة) (10 عنوانه)ا))
الرباط) السوي�سي  بلعربي  ضاية 

10000)الرباط املغرب
عنوانه)ا)) ( بوعبيد احمد) السيد 
70)شارع يوسف بن تاشفين رقم)12 

القنيطرة)000)1)القنيطرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731417.

695I

شركة حسابات فا4

 ALASSALA HOSPITALITY

SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة حسابات فا4

رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فا4 املغرب

 ALASSALA HOSPITALITY

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 11 

درب الحامية الدوح الطابق السفلي 

و العلويفا4 املدينة - 30000 فا4 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57135

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة)))محمد))الجملي)

150)حصة ارتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد))ة)))كاتسيارينا)

بيسكينوفا بتاريخ))2)يناير)2020.

العرب) عز  )ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  (150 العلوي)

)ة))) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

 2( بتاريخ) بيسكينوفا  كاتسيارينا 

يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (12 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)611/020.

696I

شركة حسابات فا4

FEZ CONCIERGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

شركة حسابات فا4
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فا4 املغرب
FEZ CONCIERGE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 22 
درب الحمام كرنيز فا4 املدينة - 

30000 فا4 املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36005

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2020 يناير) (03 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد)ة))أسماء)
لشقر ميجيروا رون مرتان سانتيكو)

كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)627/020.
697I

socogese

 COMMERCE ET INDUSTRIE
OMARI BETAHI AZIZ

شركة التضامن
تحويل الشكل القانوني للشركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 COMMERCE ET INDUSTRIE
OMARI BETAHI AZIZ  شركة 

التضامن
و عنوان مقرها االرتماعي )11 الحي 
الصناعي النماء بنسودة  - 30000 

فا4 .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18(15

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)31)درنبر)2019)تم تحويل)
"شركة) الشكل القانوني للشركة من)
التضامن")إلى)"شركة ذات املسؤولية)

املحدودة".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)2020/685.

698I

ACOMS(Consulting

COOPTALENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACOMS(Consulting
رقم 2 عمارة 13 شارع ادريس 2 م ج 

، 50000، مكنا4 املغرب
COOPTALENT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2 

عمارة 36 شارع ادريس الثاني املدينة 
الجديدة - 50000 مكنا4 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9385
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COOPTALENT SARL
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مواقع أنترنيت وكل ما يتعلق باإلشهار)

عبر األنترنيت.
 2 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عمارة)36)شارع ادريس الثاني املدينة)

الجديدة)-)50000)مكنا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 (50 ( (: السيد فونتي عبد العزيز)

حصة بقيمة)5.000))درهم للحصة).

عبد) ادري�سي  حسني  السيد 

الرحمان):))50))حصة بقيمة)5.000) 

درهم للحصة).

 COOPTALENT :  100 الشركة)

حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فونتي عبد العزيز عنوانه)ا))
زنقة الشاهد العسري رقم) الشهداء)

61  90000)طنجة املغرب.

عبد) ادري�سي  حسني  السيد 

 92500 فرنسا) عنوانه)ا)) الرحمان 

فرنسا فرنسا.

 COOPTALENT الشركة)

باريس) (75116 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فونتي عبد العزيز عنوانه)ا))
زنقة الشاهد العسري رقم) الشهداء)

61  90000)طنجة املغرب

عبد) ادري�سي  حسني  السيد 

 92500 فرنسا) عنوانه)ا)) الرحمان 

فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)777.

699I

SOLUCIA EXPERTISE

MEDZI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

MEDZI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل, الطابق الخامس, 

املعاريف, الدار البيضاء الدار 
البيضاء 20330 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDZI SERVICES
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للمقاهي) االستهالكية  املواد  وتوزيع 

واملطاعم والفنادق..
 11 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
الخامس,) الطابق  بالل,) عزيز  زنقة 
الدار) البيضاء) الدار  املعاريف,)
البيضاء) الدار  (20330 البيضاء)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اعموم حسن):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حسن  اعموم  السيد 
الدار) (0( رقم) (02 زنقة) العيون  حي 
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسن  اعموم  السيد 
الدار) (0( رقم) (02 زنقة) العيون  حي 
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731416.

700I

socogese

"K&K TOUCH"
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

"K&K(TOUCH" شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 
االر�سي تجزئة ملسفر اقامة باهية 

طريق ايموزار  - 30000 فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62021
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 K&K" (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

."TOUCH
غرض الشركة بإيجاز):)مصبنة).

الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
باهية) اقامة  ملسفر  تجزئة  االر�سي 
طريق ايموزار))-)30000)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الكنتاوي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: السيدة زين  ادري�سي خملي�سي)
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة))
 500 (: الكنتاوي) خالد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

(: السيدة زين  ادري�سي خملي�سي)
500)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الكنتاوي عنوانه)ا)) السيد خالد 
حي) (22 رقم) شارع الساقية الحمراء)

الشهداء)70000)العيون املغرب.
خملي�سي) ادري�سي  زين   السيدة 
 7 شقة) النكاز  تجزئة  (1( عنوانه)ا))

طريق ايموزار)30000)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
خملي�سي) ادري�سي  زين   السيدة 
 7 شقة) النكاز  تجزئة  (1( عنوانه)ا))

طريق ايموزار)30000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)2020/666.
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 STUDIENKOLLEG
DEUTSCHLAND FES PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
 STUDIENKOLLEG

 DEUTSCHLAND FES PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة  بن مو�سى 
الكواش الطابق 2 30000 فا4 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59745
بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)17 
القانون) تم إعداد  (2019 يونيو) من 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 STUDIENKOLLEG (: تسميتها)

.DEUTSCHLAND FES PRIVE

-دورات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعليم ودعم اللغات األرنبية)،)تعليم)
،)تدري  تربوي ولغوي

األملانية) اللغة  تدريس  -لتعزيز 

لألطفال

فئات) رميع  وتعليم  -تدري  

األطفال)) أو  )البالغين  األشخاص)

باللغات األرنبية والثقافات األرنبية.

عنوان املقر االرتماعي):)شارع عبد)

مو�سى) بن  ( عمارة) الخطابي  الكريم 

فا4) (30000  2 الطابق) الكواش 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 510 ( (: كحودي) احمد  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 Gerhard(KARL(OSKAR(السيد

حصة بقيمة) (OBERMAYR :  (90

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 Gerhard( KARL السيد)

عنوانه)ا)) (OSKAR OBERMAYR

 ALLEMAGNE BINGERT STRASE

 I( WIESBADEN( 0( Wiesbaden

.allemagne

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احمد كحودي عنوانه)ا)) ( السيد)

شارع انصار رقم)2)حي الرياض طريق)

عين شقف)30000)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)من يونيو) )بتاريخ) التجارية بفا4)

2019)تحت رقم)2169.
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

OTBA TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
OTBA TEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة  بن مو�سى 
الكواش الطابق 2 فا4 30000  

فا4 املغرب .
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53(25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم)) (2018 مار4) من  (16 في) املؤرخ 
تحويل))املقر االرتماعي الحالي للشركة)
الخطابي) الكريم  عبد  "شارع  من)
 2 بن مو�سى الكواش الطابق) ( عمارة)
فا4)30000))فا4 املغرب)")إلى)"زنقة)
)81)شارع))الياسمين سيدي ابراهيم)

30000)فا4))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا4))بتاريخ)07)من درنبر)

2018)تحت رقم)3772/18.
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

CLIC CONFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
CLIC CONFECTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 108 الحي 

الصناعي سيدي  ابراهيم الطابق 

االول والتاني 30000 فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

60(13

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)27 
تم إعداد القانون) (2019 من غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLIC (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONFECTION

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التصنيع الصناعي للمالبس واملالبس)

من أي نوع وفي أي نسيج

والخارج) املغرب  في  التسويق  (2-

لجميع املواد واملنتجات التي تدخل في)

غرض الشركة.

عنوان املقر االرتماعي):)108)الحي)

الطابق) ابراهيم  ( سيدي) الصناعي 

االول والتاني)30000)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حاجي) عدنان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حاجي  عدنان  السيد 

تاونات) غفساي  كالز  بوزرقة  دوار 

30000)فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حاجي  عدنان  السيد 

تاونات) غفساي  كالز  بوزرقة  دوار 

30000)فا4 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا4))بتاريخ)13)من شتنبر)

2019)تحت رقم)2905.
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

SMAN COF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
SMAN COF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي املنطقة 
الصناعية سيدي ابراهيم  شارع 

810 تجزئة 29 فا4 30000 فا4 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COF
غرض الشركة بإيجاز):)-1)املالبس)
أنواعها) بجميع  واملالبس  الصناعية 

وفي رميع األقمشة
والخارج) املغرب  في  -2التسويق 
لجميع املواد واملنتجات التي تدخل في)

نطاق غرض الشركة
املالبس) وصباغة  غسل  (3-
رميع) وفي  أنواعها  بجميع  واملالبس 

األقمشة..



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   393(

املنطقة) (: عنوان املقر االرتماعي)
الصناعية سيدي ابراهيم))شارع)810 
تجزئة)29)فا4)30000)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الزهري) عتمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا))) الزهري  عتمان  السيد 
ايموزار فا4) تجزئة وئام طريق  (15

30000)فا4))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) الزهري  عتمان  السيد 
ايموزار فا4) تجزئة وئام طريق  (15

30000)فا4))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (13 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)022).
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HLZCONSULTING

اكغيفونتير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

HLZCONSULTING
 Residence(Fajwa  Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B
 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech(Maroc
اكغيفونتير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 57 
شارع اكادير الصويرة - 000)) 

الصويرة املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))1)درنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
(- الصويرة) اكادير  شارع  (57 "رقم)
"اقليم) إلى) الصويرة املغرب") (((000

الصويرة رماعة حد الدرا دوار مترازا)

-)000)))الصويرة))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)23)يناير)

2020)تحت رقم)25.
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شركة فيدوسو

 STE DISCOVER SENHAJA

SARL-AU
إعالن متعدد القرارات

شركة فيدوسو

102 شارع املوحدين الحسيمة ، 

32000، الحسيمة املغرب

STE(DISCOVER(SENHAJA(SARL-

AU "شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: عبد 

الرحمان الداخيل رقم 119 

ترريست  - 32000 الحسيمة 

املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 11.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)اضافة عالمة تجارية)"استديو)

لالنتاج السنمائي"

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة نشاط كراء)الشقق املجهزة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

حذف نشاط دار الضيافة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة نشاط كراء)الشقق املجهزة و)

حذف نشاط دار الضيافة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بتارريست) االبتدائية 

يناير)2020)تحت رقم)01/2020.

707I

CABINET AIT BELHOUCINE

EA PALMERAIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

EA PALMERAIE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 AMINE وعنوان مقرها اإلرتماعي

 -1 RUE(SERGENT(LEVET(LOT

 31-MARRAKECH - 40000-D(

بن ررير  املغرب .

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 يناير) (2( املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد)ة))موليك)

عثمان))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112153.
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s2s(consulting

SELECMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

s2s(consulting

عمارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 

الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب

SELECMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق االول الشقة 169 - 

33200 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(5935

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2020 يناير) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة ارتماعية من) (1.000 صادق)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

بوشتة ذالك بتاريخ)30)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729804.
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s2s(consulting

SELECMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير رديد للشركة

s2s(consulting

عمارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 

الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب

SELECMA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق االول الشقة 169 - 

33200 البيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(5935

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2020 يناير) (30 املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد)ة))ذالك)

بوشتة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729804.

710I
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DETROIT POWER OPERATIONS

ديطروا باوور اوبيراسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 DETROIT POWER
OPERATIONS

 HAY AGHRASS AVENUE JIBAL
 ،EL(ATLASS(RUE1 N12 ، 93150

مرتيل املغرب
ديطروا باوور اوبيراسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االرتماعي حي 

االغرا4 شارع ربال االطلس زنقة1 
رقم 12 - 93150 مرتيل .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18289
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))0)درنبر)2019)تم تحويل)
"شركة) الشكل القانوني للشركة من)
ذات املسؤولية املحدودة")إلى)"شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
31)درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2019)تحت رقم)6563.
711I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

GO PLUS TRAVEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

GO PLUS TRAVEL SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 0)1، 
الطابق األر�سيـ  مدار الرروند، زنقة 
إفني، حي ال رروند - 20500 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(569(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLUS TRAVEL SARL

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أسفار.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)0)1،)
ـ)مدار الرروند،)زنقة) الطابق األر�سي)

الدار) (20500 (- حي ال رروند) إفني،)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1 ( (: ( عمرو) نبيل  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

 CASH PLUS SA :  999 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) ( عمرو) نبيل  السيد 
 33 رقم) (1 زنقة) كلثوم  تجزئة 

البيضاء) الدار  (20150 كاليفورني)

املغرب.

 CASH PLUS SA الشركة)
الثالث،) الطابق  (،1 رقم) عنوانه)ا))
 20360 زنقة بلياد،)حي املستشفيات)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سباطة  حازم  السيد 

املدينة) (12( فيال) سيتي  كولف 

الدار) (27182 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730930.

712I

s2s(consulting

SARMEL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

s2s(consulting
عمارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23300، الدارالبيضاء املغرب
SARMEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة 
52 الطابق ) زاوية اسامة بن زيد 

واحمد روماري املعاريف - 33200 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.244447
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2019 نونبر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الدين)) عز  )ة)) السيد) تفويت 
صادق)30.000)حصة ارتماعية من)
السيد) ( 30.000)حصة لفائدة) أصل)
نونبر) (26 بتاريخ) ذالك  بوشتة  )ة))

.2019
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727648.

713I

METROPOLE BUSINESS CENTER

CUISINEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار البيضاء ، 20360، الدار 

البيضاء املغرب
CUISINEO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 59 شارع 
زرقطوني الطابق 3 رقم  8 - 20360 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CUISINEO
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجميع وتركي ) (، وتسويق) إنتاج  (،

املطابخ املجهزة.
.عنوان املقر االرتماعي):)59)شارع)
زرقطوني الطابق)3)رقم))8)-)20360 

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد احمد فتح هللا):)500)بقيمة)

100)درهم.
 500 (: الدري�سي) طارق  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
احمد فتح هللا عنوانه)ا)) السيد 
حي النصر الدرج))2)الرقم)05)العالية)

املحمدية)-)املحمدية املغرب.
الدري�سي عنوانه)ا)) السيد طارق 
رقم)56)زنقة فان زيالد طابق)2)شقة)
-)الدار البيضاء) 12)حي املستشفيات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
احمد فتح هللا عنوانه)ا)) السيد 
حي النصر الدرج))2)الرقم)05)العالية)

املحمدية)--)املحمدية املغرب
الدري�سي عنوانه)ا)) السيد طارق 
رقم)56)زنقة فان زيالد طابق)2)شقة)
12)حي املستشفيات)--)الدار البيضاء)

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731377.
714I

Les(bons(comptes

FAYOUN PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

Les(bons(comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
FAYOUN PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6) شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.410257

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 فبراير) (03 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
أي) درهم") (3.962.000" قدره)
إلى) درهم") (12.500.000" من)

"8.538.000)درهم")عن طريق):)-.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730469.
715I

s2s(consulting

SARMEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

s2s(consulting
عمارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23300، الدارالبيضاء املغرب
SARMEL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة 
52 الطابق ) زاوية اسامة بن زيد 

واحمد روماري املعاريف - 33200 
الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.244447
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2019 نونبر) (26 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد)ة))ذالك)

بوشتة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727648.
716I

STE  FIDU  WHITE

CHARKAWA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT(MAROC

CHARKAWA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 
03 زنقة 01 حي التقدم - 65800 

تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1037
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 غشت) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHARKAWA
غرض الشركة بإيجاز):)بيع الغيار)

للسيارات.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 65800 (- التقدم) حي  (01 زنقة) (03

تاوريرت املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيدة بوشمامة فاطمة)
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

السيد مجيدي عبد الواحد):))250 
حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).

 250 ( (: اميمة) مجيدي  السيدة 
حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
فاطمة) بوشمامة  السيدة 
حي) اسفي  زنقة  رقم472) عنوانه)ا))

النهضة)65800)تاوريرت املغرب.
الواحد) عبد  مجيدي  السيد 
تجزئة النسيم) (2733 رقم) عنوانه)ا))

رقم)2 65800)تاوريرت املغرب.
السيدة مجيدي اميمة عنوانه)ا))
 2 رقم) النسيم  تجزئة  (2733 رقم)

65800)تاوريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فاطمة) بوشمامة  السيدة 
حي) اسفي  زنقة  رقم472) عنوانه)ا))

النهضة)65800)تاوريرت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)29)غشت)

2019)تحت رقم)353/19.

717I

s2s(consulting

DOMOCLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

s2s(consulting
عمارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23300، الدارالبيضاء املغرب
DOMOCLIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة 
53 الطابق ) زاوية اسامة بن زيد 

واحمد روماري املعاريف - 33200 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.263961
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 نونبر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الدين)) عز  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ارتماعية من) (6.700 صادق)
أصل)6.700)حصة لفائدة))السيد))ة))

بوشتة ذالك بتاريخ)26)نونبر)2019.
صادق) امين  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (3.300
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.300

بوشتة ذالك بتاريخ)26)نونبر)2019.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727650.

718I

s2s(consulting

DOMOCLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

s2s(consulting
عمارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23300، الدارالبيضاء املغرب
DOMOCLIM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة 
53 الطابق ) زاوية اسامة بن زيد 

واحمد روماري املعاريف - 33200 
الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.263961
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2019 نونبر) (26 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد)ة))ذالك)
لقبول) تبعا  وحيد  كمسير  بوشتة 

استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 
 21)يناير)2020)تحت رقم)727650.

719I
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 NABIL ZAHEL SERVICES
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua(MAROC

 NABIL ZAHEL SERVICES
AGRICOLE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي االنارة 
، رماعة سيدي املختار،شيشاوة. - 

1000) شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NABIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ZAHEL SERVICES AGRICOLE
-1مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)
لنقل البضائع من قبل األتوبيسات)
(، طن أو أكثر) (15 بلغة معتمدة من)

النقل الحضري.
أو) مختلفة  أعمال  -2مقاول 

إنشاءات
مشروعات) وتنفيذ  -3دراسات 

الري الزراعي
-4تارر

-5تجهيز وإنتاج املنتجات الزراعية)
الغذائية

-6االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االرتماعي):)حي االنارة)
(- رماعة سيدي املختار،شيشاوة.) (،

1000))شيشاوة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نبيل محمد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نبيل محمد عنوانه)ا))دوار)
،شيشاوة) مومنة) ،اوالد  دميسات)

1000))شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل محمد عنوانه)ا))دوار)
،شيشاوة) مومنة) ،اوالد  دميسات)

1000))شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)58/2020.

720I

MOGADOR CONSULTING

PLANOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

PLANOV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 
بالطابق االر�سي رقم 1329 تجزئة 
السقالة - 000)) الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5219
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLANOV

تارر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط ملواد البناء.

شقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة) (1329 رقم) االر�سي  بالطابق 

السقالة)-)000)))الصويرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد تبالي))):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (330 ( (: السيد خالد تبالي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة نعيمة تبالي):))0)3)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( تبالي) محمد  السيد 

 ((000 ( السقالة) تجزئة  (1329

الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)) ( تبالي) خالد  السيد 

 ((000 السقالة) تجزئة  (1329

الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)) تبالي  نعيمة  السيدة 

 ((000 السقالة) تجزئة  (1329

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) تبالي  نعيمة  السيدة 

 ((000 السقالة) تجزئة  (1329

الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)19)فبراير)

2020)تحت رقم)55.

721I

CABINET AIT BELHOUCINE

MANIRA PALM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3
 AMERCHICH(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

MANIRA PALM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي مكت  رقم 
6 الكائن بشارع الزرقطوني الطابق 
الثاني عمارة مقهى األطلس الكبير، 
رليز - 0000) مراكش املغرب. - 

0000) مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99337

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2020 يناير) (22 في) املؤرخ 
 exploitation(" من) الشركة  نشاط 
 touristique,( (exploitation( ferme
 loueur(de(chambre"(إلى("(d’hôtes

."et(d’appartements
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)35)112.
722I

comptasultlta(sarl

 MHAIRICHE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

comptasultlta(sarl
تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 
 1)2 الطابق التاني الدروة ، 26202، 

الدروة املغرب
  MHAIRICHE TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 13زنقة 

احمد املجاتي اقامة االل  الطابق 1 
رقم 8 شارع املعاريف الدار البيضاء 

- 20000 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

389747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2017 أكتوبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MHAIRICHE TRAVAUX DIVERS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
13زنقة) (: املقر االرتماعي) عنوان 

 1 احمد املجاتي اقامة االل  الطابق)
رقم)8)شارع املعاريف الدار البيضاء)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عام سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: محيريش) الرحيم  عبد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

السيد زهير محيريش):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

محيريش) الرحيم  عبد  السيد 

برشيد) (2 حي التسير) (719 عنوانه)ا))

26100)برشيد املغرب.

عنوانه)ا)) محيريش  زهير  السيد 

 26100 برشيد) (2 التسير) حي  (719

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محيريش) الرحيم  عبد  السيد 

2)برشيد) ))719حي التسير) عنوانه)ا))

26100)برشيد املغرب

عنوانه)ا)) محيريش  زهير  السيد 

 26100 برشيد) (2 التسير) حي  (719

برشيد املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2017)تحت رقم)28223.

723I

COFISCOM

 STE NASSIRI ABDELLAH
FRIGO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 STE NASSIRI ABDELLAH FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي دوار 

الشنن والد الصغير طريق السعيدية 
لعثامنة - 63300 بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51(9
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)28)يناير)2020)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
محطة لبيع الوقود.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (18 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)89/2020.

724I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE MY HOUSE TOUDGHA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 
الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب

 STE MY HOUSE TOUDGHA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار ايت 

بها تودغة العليا - )582) تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MY HOUSE TOUDGHA SARL

دار) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة

*)مطعم)

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

ايت بها تودغة العليا)-))582))تنغير)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( السيد ايت سعيد رشيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: السيد ايت سعيد احمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت سعيد رشيد))عنوانه)ا))

 VIA GIOVANNI SCAZZOLA N°

.38  150(0 ELESSANDIRA ITALIE

السيد ايت سعيد احمد عنوانه)ا))

 (582( العليا) تودغة  بها  ايت  دوار 

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت سعيد رشيد))عنوانه)ا))
 VIA GIOVANNI SCAZZOLA N°
38  150(0 ELESSANDIRA ITALIE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2020)تحت رقم)-.

725I

HORICOM

SOCIETE SOUBOUL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE SOUBOUL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 26 

فندق مزود املالح - 50000 مكنا4 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49397

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SOUBOUL
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 26 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
مكنا4) (50000 (- فندق مزود املالح)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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العبا�سي) الغني  عبد  السيد 
شارع) (1 كاميليا) (29 رقم) عنوانه)ا))

مكنا4) (50000 الساد4) محمد 

املغرب.

العبا�سي) الحكيم  عبد  السيد 
 50000  1 كاميليا) (29 رقم) عنوانه)ا))

مكنا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العبا�سي) الغني  عبد  السيد 
شارع) (1 كاميليا) (29 رقم) عنوانه)ا))

مكنا4) (50000 الساد4) محمد 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)796.

726I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE BEN EL KOURIANE

TRANS  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 

الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب

  STE BEN EL KOURIANE TRANS

SARL AU   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الصناعي  - 5800) تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  BEN EL KOURIANE TRANS

.  SARL AU
نقل) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين)
*)نقل البضائع للغير)

)إدارة) الخدمات) تشغيل  إدارة  (*
النفايات والتخلص منها)

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الصناعي))-)5800))تنغير املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بن الكرين خالد)):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن الكرين خالد))عنوانه)ا))
تنغير) ((582( العليا) تودغى  اغير 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن الكرين خالد))عنوانه)ا))
تنغير) ((582( العليا) تودغى  اغير 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2020)تحت رقم)-.
727I

ائتمانية الجوهرة

YAHYASAAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

ائتمانية الجوهرة
الرقم 5 زنقة مكنا4 حي الوفاق ، 
25000، خريبكة اململكة املغربية

YAHYASAAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 8 
ساحة املجاهدين الطابق االول - 

25000 خريبكة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3309

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)05)غشت)2019)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

الطابق) املجاهدين  ساحة  (8 "الرقم)

إلى) خريبكة املغرب") (25000 (- االول)

السو�سي) املختار  زنقة  (10 "الرقم)

 25000 (- حي النهصة الطابق الثاني)

خريبكة))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)05)فبراير)

2020)تحت رقم)61.

728I

ائتمانية الجوهرة

YAHYASAAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

ائتمانية الجوهرة

الرقم 5 زنقة مكنا4 حي الوفاق ، 

25000، خريبكة اململكة املغربية

YAHYASAAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي 8 ساحة 

املجاهدين الطابق االول - 25000 

خريبكة املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

3309

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)05)غشت)2019)تم حذف)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

االشغال املتعددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)05)فبراير)

2020)تحت رقم)61.

729I

ائتمانية الجوهرة

YAHYASAAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ائتمانية الجوهرة
الرقم 5 زنقة مكنا4 حي الوفاق ، 
25000، خريبكة اململكة املغربية

YAHYASAAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي الرقم 8 
ساحة املجاهدين اطابق االول - 

25000 خريبكة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3309

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 غشت) (05 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
االشغال) و  البنايات  اشغال 

العمومية
تجارة املبيدات الفالحية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)05)فبراير)

2020)تحت رقم)61.

730I

expert(comptable

WALL STREET EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

expert(comptable
nador ، 62000، nador(maroc
 WALL STREET EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
لعرا�سي - زنقة 50 - رقم 39  - 

62000 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 0

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WALL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.STREET EXCHANGE
تحويل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

األموال.
-)الصرف.

-)رميع الخدمات..
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( (39 رقم) (- (50 زنقة) (- لعرا�سي)

62000)الناضور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ياسين شالل عنوانه)ا))حي)
 62000   (1 رق) (50 لعرا�سي الزنقة)

الناضور املغرب.
عنوانه)ا)) بقريوح  وافي  السيد 
شارع الحسن الثاني العروي)62000 

الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين شالل عنوانه)ا))حي)
 62000   (1 رق) (50 لعرا�سي الزنقة)

الناضور املغرب
عنوانه)ا)) بقريوح  وافي  السيد 
شارع الحسن الثاني العروي)62000 

الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)20)فبراير)

2020)تحت رقم)5)2.
731I

ائتمانية الجوهرة

YAHYASAAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ائتمانية الجوهرة
الرقم 5 زنقة مكنا4 حي الوفاق ، 
25000، خريبكة اململكة املغربية

YAHYASAAD "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: الرقم 8 
ساحة املجاهدين الطابق االول - 

25000 خريبكة املغرب.
"مالءمة النظام األسا�سي للشركة"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3309
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)غشت)2019
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)05)فبراير)

2020)تحت رقم)61.
732I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

KELY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
KELY SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 183, 
 Avenue Du Prince Héritier,
 Bureau(N°13, Centre(Nrea,
Tanger - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
104147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KELY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)الحراسة.

 ,183 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 Avenue Du Prince Héritier,
 Bureau N°13, Centre Nrea,

Tanger(-(90000)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة القباج زين ):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( زين ) القباج  السيدة 
 18 رقم) (5 بلوك) نافيكوب  اقامة 
الجبل طنجة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زين   القباج  السيدة 
 18 رقم) (5 بلوك) نافيكوب  اقامة 
الجبل طنجة))90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230580.
733I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طنجيس سوفنير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو4 مار4 رقم 68 ، 

90000، طنجة املغرب
طنجيس سوفنير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي شارع 
محمد الساد4، مرك  التولي ، 

بلوك ب، الطابق األر�سي، املحل 16 
مكرر  - 90000 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

8(301

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى  (

تم تغيير) (2020 يناير) (30 في) املؤرخ 

"طنجيس) من) الشركة  تسمية 

سوفنير")إلى)"بوطاليس").

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230386.

734I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طنجيس سوفنير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دو4 مار4 رقم 68 ، 

90000، طنجة املغرب

طنجيس سوفنير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

محمد الساد4، مرك  التولي ، 

بلوك ب، الطابق األر�سي، املحل 16 

مكرر  - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(301

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2020 يناير) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة)))محمد بوتليس)

من) ارتماعية  حصة  (100 بوزيدي)

السيد) ( لفائدة) حصة  (100 أصل)

يناير) (30 ميمون بوتليس بتاريخ) )ة))

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230386.

735I
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CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

MENA AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

MENA AGRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي )21 

تجزئة عين اغبال احداف ازرو - 

53100 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MENA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRO

االستيرد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير

بيع االدوات الفالحية

بيع االسمدة.

 21( (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- ازرو) احداف  اغبال  عين  تجزئة 

53100)ازرو املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: امضالص) ميمون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ريموند رينيتي):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

امضالص) ميمون  السيد 
كندر) اموزار  املعابدة  حي  عنوانه)ا))

ميمون امضال4 صفرو املغرب.
عنوانه)ا)) رينيتي  ريموند  السيد 

النا)39012)ميرانو إيطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
امضالص) ميمون  السيد 
كندر) اموزار  املعابدة  حي  عنوانه)ا))

39012)صفرو املغرب
عنوانه)ا))) رينيتي  ريموند  السيد 

ميرانو)39012)ميرانو إيطاليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2020)تحت رقم)1).
736I

BDO

مختبرات 4.في.راملغرب   - 

 LABORATOIRES SVR
MAROC

إعالن متعدد القرارات

BDO
 Boulevard(Abdelmoumen , N°
 119, 4ème(étage(Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA(MAROC
مختبرات 4.في.راملغرب   - 

  LABORATOIRES SVR MAROC
"شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االرتماعي: ، مركز 
مارينا، زاوية شارع الزر قطوني 

وشارع   محمد بن عبد هللا، الطابق 
األول، رقم 6  - - الدار البيضاء 

املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5822

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2019)تم اتخاذ) 13)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
ينص) الذي  األول:) رقم  قرار 
للشريك) ممثل  تغيير  مايلي:) على 
 LABORATOIRES( SVR""الوحيد
فرانسوا) بونوا  السيد  بتعيين  (،SAS
للشريك) رديد  كممثل  بيلس  راك 

 1 من) ابتداء) لفترة دائمة،) الوحيد،)

يناير)2019؛

الذي ينص على) قرار رقم الثاني:)

ديديي) السيد  استقالة  مايلي:))

تاباري من مهامه كمسير وحيد لشركة)

 ”LABORATOIRES SVR MAROC“

راك) فرانسوا  بونوا  السيد  وتعيين 

بيلس كمسير رديد؛

الذي ينص على) قرار رقم الثالث:)

مايلي:)تحيين القانون االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)13)و))1:)الذي ينص على)

و)1  (13 رقم) املادتين  تعديل  مايلي:)

من القانون األسا�سي؛)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731503.

737I

ALUM BUENA LLAVE SARL

ALUM BUENA LLAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALUM BUENA LLAVE SARL

رقم 10 زنقة 09 حي موحى او بوعزة 

MAROC خنيفرة ، 000)5، خنيفرة

ALUM BUENA LLAVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 10 

زنقة 09 حي موحى او بوعزة خنيفرة - 

000)5 خنيفرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2229

العام) الجمع  التسمية:بمقت�سى 

يوليوز) (11 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

2019)تمت املصادقة على):

يونس) رالل  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

يوليوز) (11 بتاريخ) القعدون  حنان 

.2019

يونس) رالل  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

عائشة يبيه بتاريخ)11)يوليوز)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

نونبر) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2019)تحت رقم)23.

738I

L'UNIVERS DE L'ENTREPRISE

MAROC ENGIN BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L'UNIVERS DE L'ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT

N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC

 MAROC ENGIN BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

عالل الفا�سي إقامة ابن سينا عمارة 

A3 شقة رقم 3 - 50000 مكنا4 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 يوليوز) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC ENGIN BUSINESS

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة و إنشاءات

-)استغالل املقالع

-)اإلستيراد و التصدير.
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شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عالل الفا�سي إقامة ابن سينا عمارة)
مكنا4) (50000 (- (3 رقم) شقة  (A3

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 Bertrand, Laurent, السيد)
 Dominique,(Philippe(RAMBAUD
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 Bertrand, Laurent, السيد)
 Dominique,(Philippe(RAMBAUD
 10La Croix Du Preau, عنوانه)ا))

.79200(La(Peyratte(FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Bertrand, Laurent, السيد)
 Dominique,(Philippe(RAMBAUD
 10La Croix Du Preau, عنوانه)ا))

79200(La(Peyratte(FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2019)تحت رقم))319.
739I

MON COMPTABLE SARL

COMPLEXE SAADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

COMPLEXE SAADA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي الطريق 
الريسية 27 بركان الناضور رماعة 

سيدي سليمان - 63300 بركان 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (12 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

االستراد والتصدير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (19 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)91.

740I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

FRIO IMEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

FRIO IMEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

األمل 159 رقم 12 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 درنبر) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))سمير))الحمدي)

 25 أصل) من  ارتماعية  حصة  (25

محمد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

ازوكاع بتاريخ)30)درنبر)2019.

بن) ابراهيم  )ة)) السيد) تفويت 

محمد)25)حصة ارتماعية من أصل)

محمد) )ة)) السيد) ( 25)حصة لفائدة)

ازوكاع بتاريخ)30)درنبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230551.

741I

"LA-PLACE(SNACK"(شركة

"LA-PLACE SNACK" شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

"LA-PLACE(SNACK" شركة

رقم 8)، شارع فا4 حي الوحدة 

الجزء 8 ، 63300، بركان اململكة 

املغربية

شركة "LA-PLACE(SNACK" شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 8)، 

شارع فا4 حي الوحدة الجزء 8 - 

63300 بركان اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7047

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

."LA-PLACE(SNACK"

أكلة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.(Gargotier((خفيفة

(،(8 :)رقم) عنوان املقر االرتماعي)

(- (8 الجزء) الوحدة  حي  فا4  شارع 

63300)بركان اململكة املغربية.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 CIN n°( الحسن) العاللي  السيد 

بقيمة) حصة  (S833090( :  2.000

100)درهم للحصة).

 CIN( السيد العاللي عبد الرحيم)

حصة) (n° NR8(1609( :  2.000

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 CIN( الحسن) العاللي  السيد 

(،36 رقم) عنوانه)ا)) ((n° S833090

63300)بركان) زنقة تريفة حي النصر)

اململكة املغربية.

 CIN( السيد العاللي عبد الرحيم)

(،36 n° NR8(1609))عنوانه)ا))رقم)

63300)بركان) زنقة تريفة حي النصر)

اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 CIN( السيد العاللي عبد الرحيم)

(،36 n° NR8(1609))عنوانه)ا))رقم)

63300)بركان) زنقة تريفة حي النصر)

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2020)تحت رقم)2020/)8.

742I

PNEUMATIQUE OULARABI ET ACCESSOIRES

بنوال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 PNEUMATIQUE OULARABI ET

ACCESSOIRES

 75LOT(AL(HIZAM ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

بنوال شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي :  75 

تجزئة الحزام  - 5000) ورزازات 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.319/116

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (06 املؤرخ في)

بنوال شركة ذات املسؤولية املحدودة)

درهم) (800.000 رأسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلرتماعي))75)تجزئة)

املغرب) ورزازات  ((5000 (- ( الحزام)

نتيجة لتصفية توافقية.



39(9 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

و عين:
و) محمد  ( العربي) السيد)ة))
عنوانه)ا))املسيرة)1)د رقم)10 0)00) 
مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)06)يناير)2020)وفي))75)تجزئة)

الحزام))-)5000))ورزازات املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ))1)فبراير)

2020)تحت رقم)99.

743I

STE DAY FINANCE

 STE AGRO GREEN NATURE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 
الفقيه بن صالح املغرب

 STE AGRO GREEN NATURE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مركز 
االستتمار الفالحي )50 نزهة 1 
طريق سوق السبت الفقيه بن 

صالح - 23200 الفقيه بن صالح 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRO GREEN NATURE SARL
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)
الفالحية بنصف الجملة و تجهيز الري)

بالتنقيط.

مركز) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
االستتمار الفالحي))50)نزهة)1)طريق)
(- صالح) بن  الفقيه  السبت  سوق 

23200)الفقيه بن صالح املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رعفر بنداود):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الزهواني) النباوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بنداود  رعفر  السيد 
سوق) عي�سى  سيدي  النكار  دوار 
سوق) (23200 نمة) أوالد  السبت 

السبت أوالد نمة املغرب.
السيد النباوي الزهواني عنوانه)ا))
حي النهضة سوق السبت أوالد النمة)
نمة) أوالد  السبت  سوق  (23200

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنداود  رعفر  السيد 
سوق) عي�سى  سيدي  النكار  دوار 
سوق) (23200 نمة) أوالد  السبت 

السبت أوالد نمة املغرب
السيد النباوي الزهواني عنوانه)ا))
حي النهضة سوق السبت أوالد النمة)
نمة) أوالد  السبت  سوق  (23200

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

13)فبراير)2020)تحت رقم)6).
744I

STE DAY FINANCE

 STE RADAR EL KHALFIA
SPA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 

الفقيه بن صالح املغرب

 STE RADAR EL KHALFIA SPA

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار أوالد 

حسون رماعة خلفية الفقيه بن 

صالح - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 RADAR EL KHALFIA SPA SARL

.AU

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري و االستراد و التصدير.

عنوان املقر االرتماعي):)دوار أوالد)

بن) الفقيه  خلفية  رماعة  حسون 

صالح) بن  الفقيه  (23200 (- صالح)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الحريق الحسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحريق الحسن عنوانه)ا))

خلفية) رماعة  حسون  أوالد  دوار 

الفقيه بن) (23200 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحريق الحسن عنوانه)ا))
خلفية) رماعة  حسون  أوالد  دوار 
الفقيه بن) (23200 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

13)فبراير)2020)تحت رقم)5).

745I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

SERVANCY SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

SERVANCY SAHARA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 
لفيكات رقم 77 حي الوحدة 01  - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30953
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SERVANCY SAHARA
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)الخدمات واالشغال املختلفة
االستراد) العامة  التجارة 

والتصدير.
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( (01 الوحدة) حي  (77 لفيكات رقم)

70000)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   39((

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صدر الدين بولعالم):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: صبيو) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بولعالم) الدين  صدر  السيد 
حي) (77 زنقة لفيكات رقم) عنوانه)ا))

الوحدة)01  70000)العيون املغرب.

عنوانه)ا)) صبيو  ابراهيم  السيد 
زنقة لفيكات رقم)77)حي الوحدة)01  

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بولعالم) الدين  صدر  السيد 
حي) (77 زنقة لفيكات رقم) عنوانه)ا))

الوحدة)01  70000)العيون املغرب

عنوانه)ا)) صبيو  ابراهيم  السيد 
زنقة لفيكات رقم)77)حي الوحدة)01  

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

20)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)13/20).

746I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طنجيس سوفنير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دو4 مار4 رقم 68 ، 

90000، طنجة املغرب

طنجيس سوفنير  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

محمد الساد4، مرك  التولي ، 

بلوك ب، الطابق األر�سي، املحل 16 

مكرر - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(301
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2020 يناير) (30 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

بوتليس))ميمون كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230386.

747I

LEGAL CONSULTING

ALPHA IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 20180، الدار 
البيضاء املغرب

ALPHA IT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق ) رقم 20  - 
20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456647

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALPHA IT
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعالميات.

زاوية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن و زنقة سمية اقامة)
شهرزاد)3)الطابق)))رقم)20))-)20300 

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: يوسف) عمراني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمراني يوسف عنوانه)ا))
 65(00 زنقة االنصار البيطا) رقم58)

صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمراني يوسف عنوانه)ا))
 65(00 زنقة االنصار البيطا) رقم58)

صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730628.

748I

PLURIDIS

 ARABCO CIVIL
 CONSTRUCTION

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 
األشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 16 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب
 ARABCO CIVIL

 CONSTRUCTION MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 6 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.385221

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2020 يناير) (28 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ARABCO CIVIL الوحيد) الشريك 
  CONSTRUCTION MOROCCO
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) (10 اإلرتماعي) مقرها  وعنوان 
 20000 (- (6 شقة) (3 الحرية الطابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)
هدفها) تحقيق  من  الشركة  تمكن 

االرتماعي.
10)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
 20000 (- (6 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

محمد) ( الدين) عماد  السيد)ة))
 68 مصطفى عبيد و عنوانه)ا))بلوك)
 0(250 أول) نصر  مدينة  (1 منطقة)

القاهرة مصر كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731458.

749I

KAMAR BENOUNA

 IRM CONSULTING
ش م م دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC
IRM CONSULTING ش م م دات 
مساهم وحيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 20590 
الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
456729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IRM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
CONSULTING)ش م م دات مساهم)

وحيد.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
-استشارات التنضيم واالستراتيجية)

-)التدري  و املساعدة)
وضع املوارد البشرية نيابة عن) (-

االطراف االخرى)
املادية) و  البشرية  املوارد  توفير  (-
نيابة عن االطراف االخرى في مباني)

الشركة او مباشرة مع العميل)
تكنولوريا) حلول  ( -تكامل)

املعلومات).
 7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 20590 (- سبتة) زنقة  رامي  اقامة 

الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محسن برادة)):)100)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( برادة) محسن  السيد 
الدارالبيضاء) (20220 9)شارع موزار)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( برادة) محسن  السيد 
الدارالبيضاء) (20220 9)شارع موزار)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730668.

750I

fidexpertise

M.MS COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidexpertise

13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيضاء. 

، 20000، الدارالبيضاء. املغرب

M.MS COSMETIQUE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 13 زنقة 

القصر الطابق الخامس رقم 10 

معاريف الدارالبيضاء - 20300 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(03665

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يناير) (1( املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 M.MS الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (COSMETIQUE

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
الطابق) القصر  زنقة  (13 اإلرتماعي)

الخامس رقم)10)معاريف الداربيضاء)

-)20300)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)تصفية الشركة.

 13 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
رقم) الخامس  الطابق  القصر  زنقة 

 20300 (- الداربيضاء) معاريف  (10

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:
مول الطالع و) ( السيد)ة))رضوان)

عمارة) (10 ج ه) (2 السالم) عنوانه)ا))
5)رقم)1296)االلفة البيضاء)20300 

)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729379.

751I

هند لشقر

NADA ISTITMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

هند لشقر

رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فا4 ، 30000، فا4 فا4

NADA ISTITMAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  )33  

4 تجزئة رياض الياسمين طريق 

عبن الشقف   فا4 - 30000 فا4 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.55267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

وهي ) زين   )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (1.000

)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (100.000

انس))طريبق بتاريخ))1)فبراير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (18 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)679/2020.

752I

KAMAR BENOUNA

 GALENICUM SPECIAL
 INGREDIENTS AL

 MAGHRIB LLC
ش م م

 دات مساهم وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC
 GALENICUM SPECIAL

 INGREDIENTS AL MAGHRIB
LLC ش م م دات مساهم وحيد 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي كلم 9 
طريق الرباط سيد البرنو�سي  - 
20620 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.376317
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
9)طريق الرباط سيد البرنو�سي)) "كلم)
إلى) املغرب") الدارالبيضاء) (20620 (-
العاشر) الطابق  (I كريسطال) "تور 
شارع املوحد))-)20000)الدارالبيضاء)))

املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730781.

753I

DARAA AUDIT

REGAL PALAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

DARAA AUDIT
826 شارع القد4 عين الشق ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

REGAL PALAC "شركة 
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ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: شارع عبد 
املومن حي املستشفيات رقم 57 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب.
"إضافة تسمية تجارية أو شعار"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.322747
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2020 فبراير) (10 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
LE DUC CASABLANCA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731460.
754I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAIE KAWTHAR
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DAIE KAWTHAR "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: حي 

املسيرة، شارع عبد الرحيم بوعبيد - 
73000 الداخلة  املغرب .
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11397

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2019)تم اتخاذ) )0)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لشركة تضامن)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الهدف اإلرتماعي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األساسية) األنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

درنبر)2019)تحت رقم)1307.
755I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CAMPING MAATA DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 CAMPING MAATA DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
لبيشات رقم 1595 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAMPING MAATA DAKHLA
األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)
السياحية)،)إدارة وتشغيل واستحواذ)
واستئجار رميع املنشآت السياحية)
والفنادق) واملطاعم  املقاهي  مثل 
(، املفروشة) والشقق  واملوتيالت 
قوافل التخييم)،)الفنادق الصغيرة)،)

املنازل التقليدية)،)الرياض.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
لبيشات رقم)1595)الداخلة)-)73000 

الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد اهل باباها):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد اهل باباها عنوانه)ا))

الداخلة) (1595 رقم) لبيشات  حي 

73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد اهل باباها عنوانه)ا))

الداخلة) (1595 رقم) لبيشات  حي 

73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)3)1.

756I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

PESCACIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

PESCACIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 180 

زنقة عبد الخالق طوريس الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PESCACIS

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستيراد) وتصدير  وتجميد  وتجهيز 

ونقل رميع أنواع األسماك)،)أسماك)

(، الرخويات) (، الصغيرة) السطح 
(، األررل) رأسيات  (، القشريات)

وغيرها) البحر  سرطان  (، املحاريات)

أو) املحلية  (، البحرية) املأكوالت  من 

املستوردة بواسطة قوارب الصيد أو)

تجميد)،)محلي أو أرنبي)؛.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)180 
زنقة عبد الخالق طوريس الداخلة)-)

73000)الداخلة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اعمار) السالم  ابراهيم  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

500)حصة) ( (: السيد محمد زلزوا)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اعمار) السالم  ابراهيم  السيد 

 01 عمارة) لفطيحات  حي  عنوانه)ا))

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)) زلزوا  محمد  السيد 

املر�سى) (153 رقم) العهد  ولي  شارع 

العيون)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اعمار) السالم  ابراهيم  السيد 

 01 عمارة) لفطيحات  حي  عنوانه)ا))

الداخلة)73000)الداخلة املغرب

عنوانه)ا)) زلزوا  محمد  السيد 

املر�سى) (153 رقم) العهد  ولي  شارع 

العيون)70000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)135.

757I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

SUD LEOCEANIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

SUD LEOCEANIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 07 
رقم 08 حي القسم 2 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEOCEANIC

تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحياء)املائية وصيد األسماك

الغوص).
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الداخلة) (2 حي القسم) (08 رقم) (07

73000)الداخلة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ابهابي) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ابهابي  مهدي  السيد 
حح البيضاء) (81 رقم) (1 مازوال زنقة)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ابهابي  مهدي  السيد 
حح البيضاء) (81 رقم) (1 مازوال زنقة)

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)163.
758I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA WOOD
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DAKHLA WOOD "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: رقم 

6) شارع الوالء  زنقة عبد الخالق 
طوريس الداخلة - 73000 الداخلة 

املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.12697

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 فبراير) املؤرخ في)07)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت)500)حصة من فئة) (-
100)درهم للحصة من طرف السيد:)
ضياء)ضمان،)لفائدة السيد:)سيدي)

محمد بوبكر.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
القانوني) الشكل  تحويل  (-
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
إلى) الواحد  الشريك  ذات  املحدودة 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) استمرار  تأكيد  (-
السيدسيدي) وتعيين  ضمان  صياء)

محمد بوبكر في مهام تسيير الشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)-))))))
 DAKHLA(:(تغيير تسمية الشركة من
AMENAGEUR SPACE(:الى(WOOD
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير القنون االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)156.
759I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 STUDIO NUMERIQUE
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 STUDIO NUMERIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

6) شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس الداخلة - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.STUDIO NUMERIQUE MAROC
اإلعالن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عن امللصقات

وسائل) ورميع  املساحات  تأرير 

اإلعالن

املنشورات) وتحقيق  تصميم 

اإلعالنية.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الخالق) عبد  زنقة  الوالء) شارع  ((6

الداخلة) (73000 (- طوريس الداخلة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عبد االله بعدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد االله بعدي عنوانه)ا))

عبد) سيدي  الكورنيش  تجزئة 

الداخلة) (73000 البيضاء) الرحمان 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد االله بعدي عنوانه)ا))

عبد) سيدي  الكورنيش  تجزئة 

الداخلة) (73000 البيضاء) الرحمان 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)161.

760I

BEST ACTIONS COMPTA

 SMART  ARCHI-CONCEPT
S.A.C

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST ACTIONS COMPTA

 BP : 2881 POSTE(PRINCIPAL

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SMART  ARCHI-CONCEPT(S.A.C

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الصفصاف الكردان اوالد تيمة 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 درنبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SMART( ( ARCHI-CONCEPT

.S.A.C

مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دراسات.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

تيمة) اوالد  الكردان  الصفصاف 

اكادير)-)80000)اكادير املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بنعزون) هالة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: بنعزون) هالة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنعزون  هالة  السيدة 

تارودانت)83000)تارودانت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنعزون  هالة  السيدة 

تارودانت)83000)تارودانت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

درنبر)2019)تحت رقم)30)1.

761I

بستاني املغرب االخضر

بستاني املغرب االخضر )ب.م.أ)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بستاني املغرب االخضر
حد السوالم تجزئة االتقان  16 

الطابق االول رقم الدار 06 ، 
02)26، حد السوالم املغرب

بستاني املغرب االخضر )ب.م.أ) 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حد 

السوالم تجزئة االتقان  16 الطابق 
االول رقم 06 - 02)26 حد السوالم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بستاني)

املغرب االخضر))ب.م.أ).
املقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لزراعة أو صيانة))الحدائق والتنظيف)
أرل) من  كدلك  واألمن  والحراسة 

التصدير واالستراد..
حد) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (16 ( السوالم تجزئة االتقان)
االول رقم)06)-)02)26)حد السوالم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حميدو محمد):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  حميدو  السيد 

دوار الشهوبات رقم الدار)318)االلفة)

02)26)حد السوالم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  حميدو  السيد 

دوار الشهوبات رقم الدار)318)االلفة)

02)26)حد السوالم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (20 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)163.
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKNAVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

DAKNAVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي املسيرة 

زنقة السطات الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.169

الشريك) قرار  بمقت�سى 

فبراير) (03 في) املؤرخ  الوحيد 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2020

درهم") (23.000.000" قدره) بمبلغ 

إلى) درهم") (6.000.000" من) أي 

"29.000.000)درهم")عن طريق):))-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)0)1.

763I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAK OVER TOUR
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

DAK OVER TOUR "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: حي 

املسجد شارع علي ولد البان رقم )3 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(163

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 يناير) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 100 فئة) من  حصة  (1000 تفويت)

السيد:) طرف  من  للحصة  درهم 

القط ) السيد:) و  الزرورة  محمد 

لفائدة السيد:)محمد امين) سرحان،)

لحبابي.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد:)القط  سرحان من)

مهام تسيير الشركة).

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

لحبابي) امين  محمد  السيد:) تعيين 

كشريك ومسير وحيد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)129.

764I
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KAMAR BENOUNA

 OMNIUM DE
 CONSTRUCTION

 ET DE GENIE  CIVILE
"MAGHREBINE "O.C.G.M

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC
 OMNIUM DE CONSTRUCTION

 ET(DE(GENIE  CIVILE
 "MAGHREBINE "O.C.G.M

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: 36 زنقة 
يترب  - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65537
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 يناير) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)امتداد املوضوع تقرر انضمام)
االنعاش) مهنة  الشركة  نشاط  الى 

العقاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

املوضوع االرتماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731508.
765I

azzouziabdelali

STE INOX IMZOUREN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

STE INOX IMZOUREN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 3 زنقة 
) بالد الشامي دوار الطلبة سه  

الورد - 30000 فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61995
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INOX IMZOUREN
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والحديد) األلومينيوم  نجارة  ألشغال 

والبالستيك)-)تسويق الزراج.
 3 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زنقة)))بالد الشامي دوار الطلبة سه )

الورد)-)30000)فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد عزيز البقالي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: البقالي) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) البقالي  عزيز  السيد 
شقة)8)عمارة)60)تجزئة األمل امزورن)

32000)الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)) البقالي  رضوان  السيد 
تجزئة الهدى امزورن) (60 العمارة) (6

32000)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البقالي  عزيز  السيد 
شقة)8)عمارة)60)تجزئة األمل امزورن)

32000)الحسيمة املغرب
عنوانه)ا)) البقالي  رضوان  السيد 
تجزئة الهدى امزورن) (60 العمارة) (6

32000)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)5)6.
766I

Cabinet(Comptable(Marzofid

STE ZRIKEM MOTOS

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 STE ZRIKEM MOTOS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

االر�سي عمارة روكس ساحة عقبة 

بن نافع مراكش - 0000) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZRIKEM MOTOS SARL AU

تارر) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غيار) قطع  املختلفة،) الدرارات 

للدرارات بالتقسيط.

•)تارر السلع املنزلية.

العمليات) رميع  (، عام) وبشكل  (

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املنقولة أو العقارية املرتبطة بشكل)

باألنشطة) مباشر  غير  أو  مباشر 

االرتماعية التي من املحتمل أن تعزز)

توسع الشركة وتنميتها..

الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عقبة) ساحة  روكس  عمارة  االر�سي 
مراكش) ((0000 (- مراكش) نافع  بن 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زريكم نبيل):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زريكم نبيل عنوانه)ا))رقم)
السماللية)) الذه   واد  زنقة  (305

0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زريكم نبيل عنوانه)ا))رقم)
السماللية)) الذه   واد  زنقة  (305

0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))11238.

767I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

PALAIS DIAFA FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فا4 املغرب
PALAIS DIAFA FES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 16 مكرر 
درب بنيس البطحاء  فا4 30000 

فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62051
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PALAIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DIAFA FES
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

رياض.
عنوان املقر االرتماعي):)16)مكرر)
 30000 فا4) ( درب بنيس البطحاء)

فا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ر�سى) مباركي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مباركي ر�سى عنوانه)ا))16 
 30000 ( مكرر درب بنيس البطحاء)

فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مباركي ر�سى عنوانه)ا))16 
 30000 ( مكرر درب بنيس البطحاء)

فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (20 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)714.
768I

offisc

GTM BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc
GTM BATIMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 شارع 
مر4 سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 20500 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456875
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GTM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BATIMENTS
رميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال البناء.
26)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
مر4 سلطان الطابق األول الشقة)3 

-)20500)الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حاضر ياسين):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة حاضر سهام):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ياسين  حاضر  السيد 
الحي) (23 رقم) (31 زنقة) (2 السعادة)
البيضاء) الدار  (20570 املحمدي)

املغرب.
عنوانه)ا)) سهام  حاضر  السيدة 
شقة) (3 طابق) أبريل  (9 شارع) (82
البيضاء) الدار  (20300 النخيل) (5

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ياسين  حاضر  السيد 
الحي) (23 رقم) (31 زنقة) (2 السعادة)
البيضاء) الدار  (20570 املحمدي)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.
769I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»TRITAUREAUX«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»TRITAUREAUX« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدار البيضاء - 20200  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»TRITAUREAUX«
غرض الشركة بإيجاز):)-1)استيراد)
اآلالت،) أدوات  تارر  (• (2- املوا�سي.)
اليات الصناعية و) (، اآلالت الكبيرة)

املقاولة.)).
(،10 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زنقة الحرية،)الطابق الثالث،)الشقة)
الدار) ( (20200 (- البيضاء) الدار  (،5

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ياسين عكاشة):))25)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 25 ( (: السيد أحمد ربيع زهيدي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 25 ( (: بزير) القادر  عبد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 CATTIN François السيد)
 100 بقيمة) حصة  (Daniel  :  25

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عكاشة  ياسين  السيد 

الجديدة)000)2)الجديدة املغرب.
زهيدي) ربيع  أحمد  السيد 
000)2)الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب.
السيد عبد القادر بزير عنوانه)ا))

الجديدة)000)2)الجديدة املغرب.
 CATTIN François السيد)
 2(000 الجديدة) )عنوانه)ا)) (Daniel

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عكاشة  ياسين  السيد 

الجديدة)000)2)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731380.

770I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»REBBOUTRAV«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»REBBOUTRAV«  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي السفلي، 

رقم 2، دوار الغزوة، الزنقة 8، 
الجديدة - 000)2 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16315
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. »REBBOUTRAV«

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األليات.) كراء) (2- املدنية.) الهندسة 

-3)أشغال مختلفة والبناء..

السفلي،) (: عنوان املقر االرتماعي)

(،8 الزنقة) الغزوة،) دوار  (،2 رقم)

الجديدة)-)000)2)الجديدة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ربوح) نورالدين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد ايوب ماحي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ربوح  نورالدين  السيد 

الجديدة)000)2)الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)) ماحي  ايوب  السيد 

الجديدة)000)2)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ربوح  نورالدين  السيد 

الجديدة)000)2)الجديدة املغرب

عنوانه)ا)) ماحي  ايوب  السيد 

الجديدة)000)2)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)19)فبراير)

2020)تحت رقم)826)2.

771I

MOHAMED BENNIS

أبو ليال كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

أبو ليال كار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
سجلماسة - زنقة العنبر - رقم 19 - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أبو ليال)

كار.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- (19 رقم) (- زنقة العنبر) (- سجلماسة)

93000)تطوان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بوخريص طارق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوخريص طارق عنوانه)ا))
(- شارع السراغنة) (- حي الديزة) (- (71

مرتيل)93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوخريص طارق عنوانه)ا))
(- شارع السراغنة) (- حي الديزة) (- (71

مرتيل)93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0237.

772I

MOHAMED BENNIS

طرانياد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

طرانياد شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
الخرطوم - زنقة 3 - رقم 52 - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26523
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)طرانياد.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مواد) بيع  (- الغير) لفائدة  البضائع 

البناء.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الخرطوم)-)زنقة)3)-)رقم)52)-)93000 

تطوان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد الحسناوي سعيد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: سعيد) بنرحمون  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

سعيد) الحسناوي  السيد 
عنوانه)ا))شارع أسوان)-)زنقة)3)-)رقم)
تطوان) (93000  ( شقة) (2- ط) (- (52

املغرب.
السيد بنرحمون سعيد عنوانه)ا))
(- الزينات) قيادة  (- الزينات) دوار 

بنقريش)93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد) الحسناوي  السيد 
عنوانه)ا))شارع أسوان)-)زنقة)3)-)رقم)
تطوان) (93000  ( -2)شقة) ( -)ط) (52

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ)17) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)0301.

773I

الهدى لالستشارة ش م م

STE BE EXTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 
املدينة الجديدة فا4 ، 30000، 

فا4 املغرب
STE BE EXTRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع ابن 
األثير حي النور بلوك د18  - 30000 

فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62025
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   3954

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE BE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EXTRA

غرض الشركة بإيجاز):)وسيط في)

الخدمات.

عنوان املقر االرتماعي):)شارع ابن)

 30000 (- ( األثير حي النور بلوك د18)

فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد عبد اللطيف الحجاربي)

50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: السيد عبد املغيث رعوان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحجاربي) اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا))زنقة الفلين رقم)127)طريق)

عين الشقف))30000)فا4 املغرب.

رعوان) املغيث  عبد  السيد 

عنوانه)ا))رقم))2)تجزئة أسماء)طريق)

عين الشقف))30000)فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحجاربي) اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا))زنقة الفلين رقم)127)طريق)

عين الشقف))30000)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)673.

774I

الهدى لالستشارة ش م م

 STE GROUPE SENHAJI
SERVICES ET SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فا4 ، 30000، 

فا4 املغرب

 STE GROUPE SENHAJI

SERVICES ET SECURITE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 75 
زنقة كولونيا تجزئة رقم 35 شارع 

الرياض طريق صفرو  - 30000 

فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

620(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE SENHAJI SERVICES ET

.SECURITE

حراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البنايات العامة والخاصة.
 75 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
شارع) (35 رقم) تجزئة  كولونيا  زنقة 

الرياض طريق صفرو))-)30000)فا4)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: محمد) صالح  صنهاجي  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

 500 ( (: السيدة الشكدالي عزيزة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) صالح  صنهاجي  السيد 
لويات) سبع  (30 رقم) عنوانه)ا))
املشاطين م ق))30000)فا4 املغرب.

السيدة الشكدالي عزيزة عنوانه)ا))
حي املسيرة)1)رقم)909  12002)تمارة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمد) صالح  صنهاجي  السيد 
لويات) سبع  (30 رقم) عنوانه)ا))
املشاطين م ق))30000)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)696.

775I

الهدى لالستشارة ش م م

STE BM GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 
املدينة الجديدة فا4 ، 30000، 

فا4 املغرب
STE BM GLOBAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار والد 
يوسف والد الطي  فا4 - 30000 

فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BM GLOBAL

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع) نقل  معامالت  مختلفة،)

لحساب الغير.

:)دوار والد) عنوان املقر االرتماعي)

 30000 (- يوسف والد الطي  فا4)

فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرحمان) عبد  بوحوار  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحمان) عبد  بوحوار  السيد 

السفلى) الطي   والد  دوار  عنوانه)ا))

فا4)30000)فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحمان) عبد  بوحوار  السيد 

السفلى) الطي   والد  دوار  عنوانه)ا))

فا4)30000)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)515.

776I

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE ELECTRO BM EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة رقم 55 بلوك ) الطابق 

األول بني مالل ، )2300، بني مالل 

املغرب

 STE ELECTRO BM EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد



3959 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي 
ميمونة رقم 55 بلوك ) الطابق 
األول - 23020 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7571
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2019 من شتنبر) (10 املؤرخ في)
 STE ELECTRO BM EXPORT حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
بلوك) (55 اإلرتماعي حي ميمونة رقم)
بني مالل) (23020 (- الطابق األول) ((
اشتغال) عدم  ل-) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

و) زكراوي  ( محمد) ( السيد)ة))
 3( رقم) رمال  تجزئة  عنوانه)ا))
23030)بني مالل املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي حي) (2019 من شتنبر) (10 بتاريخ)
ميمونة رقم)55)بلوك)))الطابق األول)

-)23020)بني مالل املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
من) (1( بتاريخ) ( االبتدائية ببني مالل)

أكتوبر)2019)تحت رقم)764.
777I

THE MEDIA GROWTHERS

 ANFA INTERNATIONAL
PURCHASE CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ANFA INTERNATIONAL
PURCHASE CENTER

 RUE AIT OURIR BD MLY 3
 YOUSSEF 3 RUE(AIT(OURIR
 BD(MLY(YOUSSEF، 20370،

CASABLANCA MAROC
 ANFA INTERNATIONAL

PURCHASE CENTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3 زنقة 
آيت أورير ، شارع موالي يوسف - 
20000 الدار البيضاء الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANFA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)
 INTERNATIONAL PURCHASE

.CENTER
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الجملة والتجزئة
استيراد وتصدير

خدمات تجارية من رميع األنواع:)
وكيل عمولة)،)مزود أعمال)،)إلخ.

املتعلقة) والخدمات  األشغال 
بالكائن أعاله.

الخدمات االستشارية والدعم
الحصول على حصة بكل الوسائل)

وفي رميع أنواع األعمال
التجارة واالستيراد والتصدير

العمليات) رميع  (، عام) وبشكل 
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)
التي قد ترتبط بشكل مباشر أو غير)
أو) أعاله  املذكورة  باألنشطة  مباشر 

التي قد تعزز تحقيقها وتطويرها)؛.
زنقة) (3 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- شارع موالي يوسف) (، أورير) آيت 
20000)الدار البيضاء)الدار البيضاء.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 250 ( (: العسري) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 SEMIH TUNCEL :  250 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

  KORDOVA CENK : السيد)
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسامة العسري عنوانه)ا))
تجزئة املنار زنقة)1)رقم)98)عين الشق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
 SEMIH TUNCEL السيد)
 Postane( Mahallesi عنوانه)ا))
 erdem(sokak(no(6(/Tuzla/İstanb

00)3))اسطنبول تركيا.
 KORDOVA CENK السيد)
 Ayazağa( Mh.( Mimar عنوانه)ا))
 Sinan,( Sk.( No:( 21,( Seba
 Boulevard,( A( Blok,( Kat:1,( No:8,
اسطنبول) ( (34485,( Sarıyer( 3400

تركيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة العسري عنوانه)ا))
تجزئة املنار زنقة)1)رقم)98)عين الشق)

الدار البيضاء)املغرب
 SEMIH TUNCEL السيد)
 Postane( Mahallesi عنوانه)ا))
 erdem(sokak(no(6(/Tuzla/İstanb

00)3))اسطنبول تركيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731149.
778I

ديوان االستاذ بناصر الصغير

AZOUZI TRAD
إعالن متعدد القرارات

ديوان االستاذ بناصر الصغير
61،شارع موالي عبد الرحمان اقامة 

منة هللا II مكت  رقم 1 61،شارع 
موالي عبد الرحمان اقامة منة هللا 
II مكت  رقم 1، 000)1، القنيطرة 

املغرب
AZOUZI TRAD "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: بلوك ج 
رقم )36 املغرب العربي القنيطرة - 
000)1 القنيطرة اململكة املغربية.

"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.48407

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 يناير) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم))1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة)
على) ينص  الذي  (:2 ( رقم) قرار 
املوافقة على استقالة السيد) مايلي:)
منص ) من  العمراني  القادر  عبد 
السيد) على  االبقاء) و  الشركة  مسير 
عبد العزيز بوطهري و السيد محمد)
ال) ملدة  للشركة  مسيرين  بوطهري 

منتهية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االسا�سي  النظام  تحيين 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
املوافقة) فيه  تمت  الذي  االستثنائي 
االرتماعية) الحصص  تفويت  على 
من طرف السيد عبد القادر العمراني)
و هي)250)حصة ارتماعية من أصل)
عبد) السيد  لفائدة  ( حصة) (1000

العزيز بوطهري)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)30)يناير)

2020)تحت رقم)74096.

779I

THE MEDIA GROWTHERS

 EDMİR KAMAL İHRACAT
 İTHALAT ANONİM

ŞİRKETİ
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

 EDMIR KAMAL IHRACAT
ITHALAT

 RUE AIT OURIR BD MLY 3
 YOUSSEF 3 RUE(AIT(OURIR
 BD(MLY(YOUSSEF، 20370،

CASABLANCA MAROC
 EDMİR(KAMAL(IHRACAT

 İTHALAT(ANONİM(ŞİRKETİ
شركة املساهمة



عدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020)الجريدة الرسمية   395(

 İZZET وعنوان مقرها اإلرتماعي
 PAŞA(MAH. YENİ YOL(CAD.

 NUROL(TOWER(NO: 3 İÇ KAPI
 NO: 336 ŞİŞLİ/ İSTANBUL  .

00)3 اسطنبول تركيا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(55889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)يناير)2020)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
 EDMIR KAMAL IHRACAT
)و الكائن) (ITHALAT SUCCURSALE
شارع) اورير  ايت  زنقة  (3 بالعنوان)
موالي يوسف)20000)الدار البيضاء)
املغرب و املسير من طرف السيد)ة))

وردي كمال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729925.
780I

BMH EXPERTS

HLG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

BMH EXPERTS
 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
HLG SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 ZA de وعنوان مقرها اإلرتماعي
 Kergilet(RN 24   PLUMELIN
.56500 PLUMELIN(FRANCE

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.457015
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)يناير)2020)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
بالعنوان) الكائن  و  (HLG MAROC
الطابق) (- بوليفارد زركوني) (، ((6 رقم)
الثاني))20250)الدار البيضاء)اململكة)
املغربية و املسير من طرف السيد)ة))

.LE GOFF OMARY AUDREY

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)5279.

781I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

MAISMA MARRUECOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
MAISMA MARRUECOS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  اقامة 
زكارياء 109 الطابق 06 طريق الرباط 

- 92000 العرائش املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(859

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))0)فبراير)2020)تم))تحويل))
(" املقر االرتماعي الحالي للشركة من)
06)طريق) الطابق) (109 اقامة زكارياء)
الرباط)-)92000)العرائش املغرب")إلى)
"1232)تجزئة املغرب الجديد الطابق)
السفلي)-)92000)العرائش))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)11)فبراير)

2020)تحت رقم)62.

782I

موثقة االستاذة عفاف رامعي

LAARIF FAMILLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة االستاذة عفاف رامعي
إقامة البحر شارع مو�سى بنو نصير 
رقم 171 الطابق الثاني املضيق ، 

93200، املضيق املغرب

LAARIF FAMILLY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 65 

ب،شارع االلة نزهة املضيق - 

93200 املضيق املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 شتنبر) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة)) السيد) تفويت 

العريف) كوثر  و  نزار،حمزة،ربران 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

شتنبر) (02 بتاريخ) العريف  محمد 

.2019

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

16)درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2019)تحت رقم)51)6.

783I

socomif sarl

LEGNO MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 005)1، القنيطرة املغرب

LEGNO MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة  

الجهيد رقم 7. - 000)1 القنيطرة  

املغرب .

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1295(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)أكتوبر)2019)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 1(000 (- (.7 رقم) الجهيد  ( "زنقة)

القنيطرة))املغرب)")إلى)"طريق سيدي)

تمارة))) (12000 (- (4- م) ك  زعير  يحي 

املغرب)".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (15 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2020)تحت رقم)3163.

784I

CRI MEKNES

 CENTER YUSUF HOME

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

CENTER(YUSUF(HOME(SARL-

AU    شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي :  رقم 1 

الطابق السفلي برقم 178 تجزئة طه 

باب البطيـوي باب كـبيش  - 50020  

مكنا4  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

CENTER( YUSUF( HOME( SARL-

.   AU

غرض الشركة بإيجاز):)-))أشغــال)

مختــلفة).

–)متاررة.

)–)تصدير واستيراد..
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 1 رقم) ( (: (: عنوان املقر االرتماعي)
الطابق السفلي برقم)178)تجزئة طه)
  50020 (- ( باب البطيـوي باب كـبيش)

مكنا4))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ييفاز مراد)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ز) ييفا (-(EYVAZ MURAT(السيد
مراد))عنوانه)ا))رقم)1)الطابق السفلي)
تجزئة طه باب البطيـوي) (178 برقم)
باب كـبيش)50020))مكنا4))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

ز) ييفا (-(EYVAZ MURAT(السيد
مراد))عنوانه)ا))رقم)1)الطابق السفلي)
تجزئة طه باب البطيـوي) (178 برقم)
باب كـبيش)50020))مكنا4))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)682.

785I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

EXPENSIO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

EXPENSIO SARL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 15 شارع 
ابي الدرداء زنقة التجميل الطابق 
الساد4 - 93060 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18277

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2019 درنبر) (28 في) املؤرخ 
شركة ذات) (EXPENSIO SARL حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
 15 اإلرتماعي) درهم وعنوان مقرها 
التجميل) زنقة  الدرداء) ابي  شارع 
طنجة) (93060 (- الساد4) الطابق 

املغرب نتيجة لإلفال4.
و عين:

و) زيان  ( الواحد) عبد  السيد)ة))
61- ( ( كرون) دو  شام   عنوانه)ا))
1020)بروكسيل بلجيكا كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)28)درنبر)2019)وفي)15)شارع)
الطابق) التجميل  زنقة  الدرداء) ابي 

الساد4)-)90060)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230472.

786I

الشركة املغربية ملرارعة الحسابات

أوطو 5
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشركة املغربية ملرارعة الحسابات
8 زنقة ابن العادل، الطابق الثاني، 
رقم 7، الدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
أوطو 5  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 شارع 
مر4 سلطان، الشقة 3، الطابق 1، 
الدارالبيضاء - 20006 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(53(33
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أوطو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. 5

بيع،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصدير واستيراد قطع غيار السيارات)

26)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

(،1 3،)الطابق) مر4 سلطان،)الشقة)

20006)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( الدريهمي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( العدالني) السيد صالح 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) السيد أحمد الدريهمي)

 2( عمارة) (24 م  السعادة  تجزئة 

شقة)2)األلفة الدارالبيضاء))20202 

الدارالبيضاء)املغرب).

السيد صالح العدالني))عنوانه)ا))

عمارة) (2 (4 م  السعادة  تجزئة 

الدارالبيضاء)) األلفة  (15 شقة) (22

20202)الدارالبيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا)) السيد أحمد الدريهمي)

 2( عمارة) (24 م  السعادة  تجزئة 

شقة)2)األلفة الدارالبيضاء))20202 

الدارالبيضاء)املغرب)

السيد صالح العدالني))عنوانه)ا))

عمارة) (2 (4 م  السعادة  تجزئة 

الدارالبيضاء)) األلفة  (15 شقة) (22

20202)الدارالبيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727396.

787I

نوغل 

CHAHRAZADE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

نوغل 
شقة 7 ، طابق)  تقسيم ريزانا 
مبروكة طريق أكوراي مكنا4 ، 

50000، مكنا4 املغرب
CHAHRAZADE TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي ايت عبد 
سالم ايت يعزم اكوراي الحار  - 

51000 الحار  املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42327

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2019 يونيو) (25 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد)ة))سعيد)

العالوي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (2( بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2019)تحت رقم)1)52.

788I

DAR TANJA SARL

دار طنجة

DAR TANJA SARL 
إعالن متعدد القرارات

DAR TANJA SARL
 LOTISSEMENT VOLCANON
 VILLA(CHARRAT(BOUBANA ،

90000، طنجة املغرب
  DAR TANJA SARL دار طنجة
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: تجزئة 
فولكانون فيال شراط بوبانة  - 

90000 طنجة  املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6(2(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 فبراير) (06 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير رديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص على) الذي  و8:) (6 رقم) بند 

تم تفويت عشر حصص من) مايلي:)

الى) الرشيد  عبد  الشراط  السيد 

السيدة الشراط امال))

بند رقم)12)و))1:)الذي ينص على)

للشركة) رديد  مسير  اضافة  مايلي:)

السيد الشراط عبد الرشيد)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)65)230.

789I

DEMER CONSULTING

JOB GARDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DEMER CONSULTING

 BD(Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2

20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

JOB GARDE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 

عبداملومن الطابق 2 رقم 18 الدار 

البيضاء املغرب 200000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.407023

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2020 فبراير) (17 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

  JOB GARDE ذات الشريك الوحيد)

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

119)شارع وعنوان مقرها اإلرتماعي)

18)الدار) 2)رقم) )عبد املومن الطابق)
الدار) (200000 املغرب) البيضاء)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)أزمة مالية.

 119 ب) التصفية  مقر  وحدد 
 18 رقم) (2 شارع عبداملومن الطابق)
الدار البيضاء)املغرب)200000)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

اودين) ( ( باسكال)  السيد)ة))
بربس,) هنري  شارع  (5 عنوانه)ا)) و 
3100))فرنسا) 3100))بريود فرانس)

فرنسا كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730992.
790I

MANAGEMENT D3

SANITAIRE CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MANAGEMENT D3
 RUE IBN KATIR BEETHOVEN
 I, 1ER(ETAGE(N°51 TANGER ،

90000، TANGER(MAROC
SANITAIRE CITY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع ربل 
طارق رقم ) اقامة ربل طارق طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64337

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2019 يوليوز) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"700.000)درهم")أي من)"300.000 
درهم") (1.000.000" إلى) درهم")
تقديم حصص نقدية ( (:  عن طريق)

)أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)226226.

791I

MANAGEMENT D3

SANITAIRE CITY
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

SANITAIRE CITY

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)25 

 SANILOFT أعطت) (2019 يوليوز)

 64337 التجاري) بالسجل  املسجلة 

حق) بطنجة  التجارية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)

القا�سي) و  فا4  شارع  ملتقى  ب 

عياض املحل رقم)1)طنجة)-)90000 

 SANITAIRE لفائدة) املغرب  طنجة 

CITY)ملدة)

غشت) (01 من) تبتدئ  سنة  (5

2019)و تنتهي في)31
)202)مقابل مبلغ شهري) )يوليوز)

قيمته)60.000)درهم.

792I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ARABTRANS
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

ARABTRANS "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: تجزئة 

القسم 02 تجزئة رقم ب)9 الداخلة 

- 73000 الداخلة املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.60(1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 فبراير) (05 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
3500.)حصة من فئة) تفويت) مايلي:)
100)درهم للحصة من طرف السيد:)
هشام الفغراني،)لفائدة الشركة:)نور)

الدين ايت العرب.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الحيد.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد:)هشام الفغراني من)

مهام تسيير الشركة.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد:)نور الدين ايت العرب.)

كشريك ومسير وحيد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النظام االسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)165.
793I

FIDULIMAR

R.M.A.T
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL
 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
R.M.A.T شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم )0 

تجزئة داد4  بومالن داد4 5150) 
تنغير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8691

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 09)فبراير) املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (R.M.A.T
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم)
داد4) بومالن  ( داد4) تجزئة  (0(
لحل) نتيجة  املغرب  تنغير  ((5150

الشركة.
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و عين:

السيد)ة))علي))مريراح))و عنوانه)ا))

شارع املربطين بومالن داد4)5150) 

تنغير املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 0( وفي رقم) (2020 فبراير) (09 بتاريخ)

تجزئة داد4))بومالن داد4)5150) 

تنغير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)18)فبراير)

2020)تحت رقم)109.

794I

ALTIS CONSEILS

كاسابالنكا فالي ش
إعالن متعدد القرارات

ALTIS CONSEILS

 rue(Haj(Omar  Riffi 3é ,310

 étage(appartementN°31 ،

20000، CASABLANCA(MAROC

كاسابالنكا فالي ش "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 207 ، 

شارع الزرقطوني 20000  - - الدار 

البيضاء املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87391

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

)201)تم اتخاذ) 10)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على عمليات النقل املقررة)

لألسهم

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))

تعديل املادة)7)من النظام األسا�سي

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املديرين املشاركين

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

M. HAGIL(مدير التعيين

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

التوقيع االرتماعي

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

.SARLAU(إلى(SARL(تحويل

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:---- رقم) بند 
مايلي:)-----

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2015)تحت رقم)565575.

795I

smaticomp

 ADDAHABI BOUCHERIE
SHAWARMA ET JUS (A.B.S(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

 ADDAHABI BOUCHERIE

 SHAWARMA(ET(JUS (A.B.S(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 
778 شارع القد4، تجزئة منظرنا 
شقة 2 الطابق الثاني - 20470 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(11193

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 فبراير) (11 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ADDAHABI الوحيد) الشريك  ذات 
 BOUCHERIE SHAWARMA
رأسمالها) مبلغ  ( ((ET JUS (A.B.S
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
القد4،) شارع  (778 رقم) اإلرتماعي 
الطابق الثاني) (2 تجزئة منظرنا شقة)
-)20470)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)التوقف عن النشاط).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
155)سيدي) 0))الرقم) الورود الزنقة)
الدارالبيضاء) (20150 (- ( معروف)

املغرب.)

و عين:
و) وصيفة  ( ( محمد) السيد)ة))
  3( شقة) التيسير  اقامة  عنوانه)ا))
000)2)الجديدة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731637.

796I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CCPA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
CCPA TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 
6) شارع الوالء زنقة عبد الخالق 

طوريس الداخلة - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CCPA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRADING

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العامة االستيراد والتصدير).

الغيار) قطع  رميع  وشراء) بيع 
الجديدة و املستعملة..

رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الخالق) عبد  زنقة  الوالء) شارع  ((6
الداخلة) (73000 (- طوريس الداخلة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد هشام الفغراني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام الفغراني عنوانه)ا))
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام الفغراني عنوانه)ا))
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الذه )

فبراير)2020)تحت رقم)166.
797I

DELOITTE AUDIT

AIF PHARMA MAROC
تأسيس شركة املساهمة

DELOITTE CONSEIL
 Boulevard(Sidi(Mohammed
 Benabdellah,  Tour(Ivoire(III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
AIF PHARMA MAROC "شركة 

املساهمة" 
وعنوان مقرها االرتماعي: 59، شارع 
الزرقطوني، الطابق 6، رقم 18، -، 

20000  الدار البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس " شركة 

املساهمة"
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5(911
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (06
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMA MAROC
:)املساهمة) غرض الشركة بإيجاز)

في رأسمال شركات مختلفة.
عنوان املقر االرتماعي):)59،)شارع)
(- (،18 رقم) (،6 الطابق) الزرقطوني،)

20000))الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 300.000 ويبلغ رأسمال الشركة)

درهم،
مقسم كالتالي:

 AIF( Snake( ( :( ( 2.996 الشركة)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

1)حصة) ( (: السيد طارق لبابيدي)
بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (1 ( (: التريكي) نبيل  السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (1 ( (: ( السيد ادوارد بونتي)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة مروى الصفدي):))1)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون  (
الرقابة:)

بصفته)ا)) لبابيدي  طارق  السيد 
مديرعام) و  االدارة  مجلس  رئيس 
شقة) انفا،) شارع  (،110 عنوانه)ا))

A51 2250)الدار البيضاء)املغرب
بصفته)ا)) التريكي  نبيل  السيد 
امام) زنقة  (،11 عنوانه)ا)) متصرف 

سحنون)9)1)المارسا تونس
بصفته)ا)) ( بونتي) ادوارد  السيد 
غمارت،) ديار  ( عنوانه)ا)) متصرف 
اقامة كاب غمارت،)شقة)23،)1300 

تونس تونس
مراق  أو مراقبي الحسابات):

))ا)بصفته) (PwC Maroc الشركة)
الدار) عنوانه)ا)) الحسابات  مراق  
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب.

األسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
طبقا للمقتضيات القانونية.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص):

طبقا للمقتضيات القانونية.
بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين رهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728916.
798I

DEMER CONSULTING

PANWE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

DEMER CONSULTING
 BD(Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2
20000 ،، الدارالبيضاء املغرب
PANWE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 شارع 
عبداملومن الطابق 2 رقم 18 الدار 
البيضاء - 200000 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.370283

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)16)درنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
"119)شارع عبداملومن الطابق)2)رقم)
الدار) (200000 (- البيضاء) الدار  (18
شارع) "تقاطع  إلى) املغرب") البيضاء)
املقاومة))و زنقة بيسسو الطابق2)رقم)
))-)200000)الدار البيضاء))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731649.
799I

DEMER CONSULTING

DEMER-CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

DEMER CONSULTING
 BD(Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2
20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

DEMER-CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 295 
تقاطع شارع عبداملؤمن وزنقة بير4  

الطابق األول A2 - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.274901
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
"295)تقاطع شارع عبداملؤمن وزنقة)
 A2( -( 20000 األول) الطابق  ( بير4)
"تقاطع) إلى) املغرب") البيضاء) الدار 
شارع املقاومة))و زنقة بيسسو الطابق)
الدار البيضاء)) (200000 (- (17 رقم) (9

املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731652.
800I

BUSINESS MANAGEMENT OF CORPORATE

EL FENN ECO FARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS MANAGEMENT OF
CORPORATE

 AV ABDELKRIM EL 168-166
 KHETTABI(APPT(N°11 BUREAU

 N°4 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EL FENN ECO FARM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 208 الحي 
الصناعي سيدي غانم طريق اسفي 
مكت  رقم TK15 مراكش  مراكش 

0000) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102839
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FENN ECO FARM
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 EXPLOITANT DE MAISON

.D’HÔTES
عنوان املقر االرتماعي):)208)الحي)
اسفي) غانم طريق  الصناعي سيدي 
مراكش) ( مراكش) (TK15 مكت  رقم)

0000))مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 AIT OUFKIR السيد)
بقيمة) حصة  (LHOUSSAINE : 50

100)درهم.
 WILLEM ADRIAAN السيد)
SMIT : 50)حصة بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 AIT OUFKIR السيد)
LHOUSSAINE)عنوانه)ا))دوار اكدير)
نايت اسليمان اوريكة تحناوت الحوز)

0000))مراكش املغرب.
 WILLEM ADRIAAN السيد)
مجموعة علي) (1(( عنوانه)ا)) (SMIT
تاشفين)) بن  يوسف  (3 الحاج) بن 

0000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 AIT OUFKIR السيد)
LHOUSSAINE)عنوانه)ا))دوار اكدير)
نايت اسليمان اوريكة تحناوت الحوز)

0000))مراكش املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)01)112.

801I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

STE  STORM  INFO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE AZIZA

BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1

 -MEKNES ، 50060، MEKNES

MAROC

STE  STORM  INFO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 

A20 الشقة ) املنصور 3  - 50000 

مكنا4 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) )0)فبراير) املؤرخ في)

  STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها) مبلغ  ( (STORM  INFO

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

 ( الشقة) (A20 عمارة) اإلرتماعي 

املنصور)3))-)50000)مكنا4 املغرب)

مزاولة) عن  التوقف  (: ل) نتيجة 

النشاط التجاري.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- مكنا4) (3 املنصور) (( الشقة) (A20

50000)مكنا4 املغرب.)

و عين:

السيد)ة))عبد الرحيم)))وشباب و)
عنوانه)ا))رقم))2)تجزئة الربيع توالل))

)ة)) 50000)مكنا4 املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)301.
802I

CARREFOUR DES MANAGERS

 TRAINING OFFICE AND "
  ACCOUNTING ADVICE

"TO2A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,(5
 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC
 TRAINING OFFICE AND "

   ACCOUNTING(ADVICE  "TO2A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 5) زنقة  
1 الطابق 2 الشقة  3 طارق الخير 
البر نو�سي - 20800 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

455769
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRAINING OFFICE AND ("
 ACCOUNTING(ADVICE(("TO2A

غرض الشركة بإيجاز):)•)
املحاسبتية) باألعمال  القيام 
واالرتماعية) املالية  و   والجبائية 
ورميع) اإلحصائيات  و  القانونية  و 
بإدارة) املتعلقة  األخرى  الخدمات 
املؤسسات االقتصادية واالرتماعية)
العمومية) املنظمات  عن   نيابة 

أو الخاصة.

•)االستشارات اإلدارية

•)مركز تسيير استغالل الخدمات)

)مركز أعمال))

•)مكت  لالستشارات والتكوين

•)إدارة مكت  للمعلومات املختلفة)

•)توظيف رميع املوظفين املؤقتين)

أو العرضيين

أنشطة) بجميع  التكفل  (•

والتكوين) واملساعدة  االستشارات 

املناولة) و  والرسائل  واملعلومات 

لجميع األنشطة

•)تحرير ونشر على وسائل اإلعالم)

املختلفة؛)االقراص املدمجة واملواقع)

والصحف) واملجالت  إلكترونية 

والخوادم الصوتية وغيرها في كل ما)

يتعلق بالتدري  واملشورة واملعلومات)

للشركات) واملساعدة  الخبرة  وتقديم 

العامة أو الخاصة
وتعاون) عالقات شراكة  إقامة  (•

مع مختلف املتدخلين واالستشاريين)

و الشركات أو املنظمات ألي مشروع)

مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  يتعلق 

بالهدف االرتماعي

رميع) عام  وبشكل  وعموما  (•

الصناعية) التجارية,) العمليات 

واملنقولة والعقارية أو املالية التي قد)

تكون ذات صلة إما بواحد أو أكثر من)

األهداف املذكورة أعاله أو من املرجح)

أن تساهم في تطوير الشركة..
زنقة)) ((5 (: عنوان املقر االرتماعي)

طارق الخير) (3 ( الشقة) (2 الطابق) (1

البيضاء) الدار  (20800 (- نو�سي) البر 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 550 ( (: السيد ابراهيم العمراوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عمر الداودي)):))50))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العمراوي) ابراهيم  السيد 
املركز) يخلف  بني  تجزئة  عنوانه)ا))
 28815 ( بني يخلف) (89 رقم ف ب)

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)) ( الداودي) عمر  السيد 

انونزم ايمدر)5800))تينغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العمراوي) ابراهيم  السيد 
املركز) يخلف  بني  تجزئة  عنوانه)ا))
 28815 ( بني يخلف) (89 رقم ف ب)

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729752.
803I

DELOITTE AUDIT

 INGENICO PAYMENT
SYSTEMS AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

DELOITTE CONSEIL
 Boulevard(Sidi(Mohammed
 Benabdellah,  Tour(Ivoire(III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 Ingenico(Payment(Systems
Africa شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 22، زنقة 
القا�سي عياص - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.293379

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 يناير) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شركة) )ة)) السيد) تفويت 
 INGENICO GROUP S.A. 5.000
 5.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 
 BANKS AND حصة لفائدة شركة)
 ACQUIRERS INTERNATIONAL
يناير) (01 بتاريخ) (HOLDING S.A.S

.2020
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728599.
80(I

STE FIDMEK

DECOUVERTES VOYAGES
إعالن متعدد القرارات

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

 DECOUVERTES VOYAGES
"شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االرتماعي: شقة 11 
اقامة الوفاء رقم 20 زنقة وردة 

املدينة الجديدة مكنا4 - 50050 
مكنا4 اململكة املغربية.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(9025

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 فبراير) (0( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)-1تفويت حصص:)الذي)
ينص على مايلي:)-تفويت)500)حصة)
طرف) من  حصة  (1000 اصل) من 
السيدة) الي  العزوزي  الهام  السيدة 

مريم رفقي
قرار رقم)-2تغيير الشكل القانوني)
مايلي:) على  ينص  الذي  (: للشركة)
من) للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
ذات) ( الشركة) الي  الوحيد  الشريك 

مسؤولية محدودة
الذي) -3تسيير الشركة:) قرار رقم)
تسيير) إسناد  -تم  مايلي:) على  ينص 
العزوزي) الهام  السيدة  الي  الشركة 

ملدة غير محددة مع اإلمضاء
قرار رقم)-4)تحويل املقر االرتماعي)
-تم تحويل) الذي ينص على مايلي:) (:
اقامة) (11 املقر االرتماعي من شقة)
املدينة) وردة  زنقة  (20 رقم) الوفاء)
طويبة) عمارة  الي  مكنا4  الجديدة 
زاوية شارع ادريس الثاني و) (13 رقم)

زنقة كيفا املدينة الجديدة مكنا4
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل القانوني

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
املقر االرتماعي

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الراسمال االرتماعي

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص االرتماعية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)719.

805I

BENBOUBKER FINANCE EXPERTISE

 LOUBNA STEPHANE
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BENBOUBKER FINANCE
EXPERTISE

 B RÉSIDENCE (21
 RIAD ABDELMOUMEN
 DB ABDELMOUMEN

 CASABLANCA، 20042،
CASABLANCA MAROC
 LOUBNA STEPHANE

INVESTISSEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 56 شارع 
موالي يوسف طابق 3 شقة )1 - 

0)200  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
455743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LOUBNA STEPHANE  :

.INVESTISSEMENT
إمتالك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اسهم شركات اخرى.
56)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(- (1( شقة) (3 طابق) يوسف  موالي 

0)200))الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
(-

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة)LYSS'GROUP)عنوانه)ا))
 allée( de( la( chesnaie( 94420  (

.plesis(trevise(france
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 LOUBNA BAKKACH السيدة)
 allée( de( la( chesnaie  ( عنوانه)ا))

94420(plesis(trevise(FRANCE
 STEPHANE CAUDEN السيد)
 allée( de( la( chesnaie  ( عنوانه)ا))

94420(plesis(trevise(FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)033).
806I

يوسف دريس العريبي

KARAM LUXERY CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

يوسف دريس العريبي
رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي ، 10000، 

الرباط املغرب
KARAM LUXERY CARS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي قطاع 4 
رقم 11 حي الصهريج محل رقم 1 

يعقوب املنصور - 10000 الرباط 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122661

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 درنبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 (00 تفويت السيد))ة))كرام نبيه)

 1.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد))ة))محمد علي)

الشاعر بتاريخ)27)درنبر)2019.

 (00 تفويت السيد))ة))كرام نبيه)

 1.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد))ة))محمد بنعلي)

بتاريخ)27)درنبر)2019.

 200 تفويت السيد))ة))كرام نبيه)

 1.000 أصل) من  ارتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد))ة))علية بنعلي)

بتاريخ)27)درنبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)053)10.

807I

يوسف دريس العريبي

KARAM LUXERY CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

يوسف دريس العريبي

رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 

الفضيلة الحي الصناعي ، 10000، 

الرباط املغرب

KARAM LUXERY CARS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االرتماعي قطاع 4 

رقم 11 حي الصهريج محل رقم 1 

يعقوب املنصور10000 الرباط .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122661
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)درنبر)2019)تم تحويل)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

"شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد")

املحدودة".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)053)10.

808I

ST2C

بل بلو4

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

بل بلو4 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

السفلي زنقة ميموزة اقامة االخوين 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.61893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 يناير) (15 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"800.000)درهم")أي من)"200.000 

عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1371.

809I

ST2C

بل بلو4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC
بل بلو4 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

السفلي زنقة ميموزة اقامة االخوين 
رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61893
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يناير)2020)تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسمية بل)
بلو4 و الكائن بالعنوان شارع محمد)
رقم) املحل  النخيل  اقامة  السالوي 
6))-)30000)فا4 املغرب و املسير من)

طرف السيد)ة))بودواية فيصل).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1371.

810I

AUDIT ET CONSEIL 2010

BLANCA CENTER CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDIT(ET(CONSEIL 2010
 N°42, RUE(IBNOU(MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

BLANCA CENTER CALL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 12 ممر 
صبري بورمعة الطابق 1 رقم 6 - 

20000  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLANCA CENTER CALL
:)التنقي ،) غرض الشركة بإيجاز)
رميع) وتقديم  التوريه  املشورة،)

الخدمات عبر قنوات االتصال.).
ممر) (12 (: عنوان املقر االرتماعي)
(- (6 رقم) (1 الطابق) بورمعة  صبري 

20000))الدار البيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: رانيا) الطريس  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (500 ( (: السيد وحيد علي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رانيا  الطريس  السيدة 
68)رياض توالل)) اقامة الحديقة رقم)

20000))مكنا4 املغرب.
 11 عنوانه)ا)) علي  وحيد  السيد 
زنقة بني عمير اقامة االستقرار طابق)
البيضاء)) الدار  ( (20000  13 شقة) (5

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رانيا  الطريس  السيدة 
68)رياض توالل) اقامة الحديقة رقم)

20000))مكنا4 املغرب
 11 عنوانه)ا)) علي  وحيد  السيد 
زنقة بني عمير اقامة االستقرار طابق)
البيضاء)) الدار  ( (20000  13 شقة) (5

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731398.

811I

ائتمانية الراحة

بيطا ارت دو ترافو ديفير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

ائتمانية الراحة
8) شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
بيطا ارت دو ترافو ديفير "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االرتماعي: العمارة 
6) بلوك ج رقم 81 تجزئة رنان 

الدروة برشيد برشيد 26100 برشيد 
املغرب.

"إضافة تسمية تجارية أو شعار"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10947
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2019 درنبر) (06 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
ب.ا.ت.د

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (27 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2020)تحت رقم)75.
812I

 BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES ET

COMPTABLES

ZAGADOU-KEITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 BUREAU D'ETUDES
JURIDIQUES ET COMPTABLES
 RUE HOUMANE FETOUAKI

 ANGLE RUE DOUKKALA
 PREMIER(ETAGE(APPT(N°1،

 28800، MOHAMMEDIA
MAROC

ZAGADOU-KEITA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 30, شقة 
رقم 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 
حسان  - 10020 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133193
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 يوليوز) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))ارتور سطيفان)

من) ارتماعية  حصة  (50 ( زاغادو)

)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (50 أصل)

 0( بتاريخ) كايتا  ( أبدول) اسماعيل 

يوليوز)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (09 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)103865.

813I

BLANCA WASH

بالنكا واش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BLANCA WASH

 AV MERS SULTAN ETAGE 26

 1 APPT 3 ANFA ، 20340،

CASABLANCA MAROC

بالنكا واش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 محج 

مر4 السلطان الطابق األول شقة 3 

أنفا - 0)203 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بالنكا) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

واش.

غرض الشركة بإيجاز):)مصبنة.
26)محج) (: عنوان املقر االرتماعي)
مر4 السلطان الطابق األول شقة)3 

أنفا)-)0)203)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي الكنوني):))500 
حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكنوني) العالي  عبد  السيد 
 2 ط) الفرات  زنقة  (22 عنوانه)ا))

البيضاء)20510)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكنوني) العالي  عبد  السيد 
 2 ط) الفرات  زنقة  (22 عنوانه)ا))

البيضاء)20510)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)455477.
81(I

CAB ASSISTANCE

PURENERGY MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

PURENERGY MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 96 بيس 
شارع انفا سواني - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (18 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (PURENERGY MAROC
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
96)بيس شارع انفا) مقرها اإلرتماعي)
سواني)-)90000)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)عدم النجاح في املشروع.

96)بيس) و حدد مقر التصفية ب)
طنجة) (90000 (- سواني) انفا  شارع 

املغرب.)
و عين:

الزراولي) ( عزيز)  السيد)ة))

تطوان) (93020 تطوان) عنوانه)ا)) و 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)229957.

815I

يوسف دريس العريبي

KARAM LUXERY CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

يوسف دريس العريبي

رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 

الفضيلة الحي الصناعي ، 10000، 

الرباط املغرب

KARAM LUXERY CARS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قطاع 4 

رقم 11 حي الصهريج محل رقم 1 

يعقوب املنصور - 10000 الرباط 

املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122661

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تم تعيين) املؤرخ في)27)درنبر)

السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

الشاعر محمد علي كمسير وحيد تبعا)

لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)053)10.

816I

AUDILAY CONSULTING

NAILI1984
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAROC AUDIT
61,  شارع اللة الياقوت زاوية 

مصطفى املعاني, الطابق األول, رقم 
56, مركز رياض، 20000، الدار 

البيضا املغرب
)NAILI198 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 محج 

اللة الياقوت, رادة مصطفى املعاني 
, الطابق األول 1, رقم 56, الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454087
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAILI198(
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنتجات) وبيع  شراء) وتصدير,)

الصناعية.
61)محج) (: عنوان املقر االرتماعي)
اللة الياقوت,)رادة مصطفى املعاني)
الدار) (,56 رقم) (,1 األول) الطابق  (,
البيضاء) الدار  (20000 (- البيضاء)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسن النايلي):))510)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة إكرام الطير):))90))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن النايلي عنوانه)ا))86 
نونتير) (92000 ( زنقة سلفادور ألونج)

فرنسا.
السيدة إكرام الطير عنوانه)ا))86 
نونتير) (92000 ( زنقة سلفادور ألونج)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن النايلي عنوانه)ا))86 
نونتير) (92000 ( زنقة سلفادور ألونج)

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728090.
817I

MONARE

MONARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MONARE
 Bd. Massira, Rue 6 Octobre,
 N°6, 3ème(étage, Appt 3 –

 Anfa ، 20013، CASABLANCA
MAROC

MONARE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 طابق 3 
شقة 3 أنفا  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.366871

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2019 نونبر) (25 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 50.000 مبلغ رأسمالها) ( (MONARE
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع)
املسيرة زنقة)6)أكتوبر رقم)6)طابق)3 
شقة)3)أنفا))-)20000)الدار البيضاء))
:)الهدف االرتماعي) املغرب))نتيجة ل)

ال يمكن تحقيقه.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املسيرة زنقة)6)أكتوبر رقم)6)طابق)3 
شقة)3)أنفا))-)20000)الدار البيضاء))

املغرب).)
و عين:

و) ردراوي  ( أسماء) السيد)ة))
 1 ط) ألدين  تقي  زنقة  (8 عنوانه)ا))
املستشفيات)) حي  كوتر  إقامة  (1 ش)
املغرب)) ( البيضاء) الدار  (20000

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727724.

818I

AFRODITA

AFRODITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

AFRODITA  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 10، زنقة 
مو�سى بن نوصير عمارة إبن سينا 
الطابق السفلي - 90020 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32889

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2020 فبراير) (13 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

السيناني ياسين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)8)2305.

819I

SOMADINCO

MONDIASIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMADINCO
إقامة مارورل عمارة B رقم2 

حي القد4 البرنو�سي ، 20610، 
الدارالبيضاء املغرب

MONDIASIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 شارع 
مر4 السلطان الطابق االول شقة 
3 - 20600 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.396105
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2019 درنبر) (23 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  MONDIASIS ذات الشريك الوحيد)
مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)
مر4) شارع  (26 اإلرتماعي) مقرها 
(- (3 شقة) االول  الطابق  السلطان 
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (20600

ل):)إفال4.
و حدد مقر التصفية ب)26)شارع)
مر4 السلطان الطابق االول شقة)3 

-)20600)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

بن) الرا�سي  ( ( عمر) السيد)ة))
252)شارع محمد) رلون و عنوانه)ا))
 20600  12 رقم) (( الخامس الطابق)
)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)26شارع)
مر4 السلطان الطابق االول شقة)3 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731483.
820I

CAB ASSISTANCE

SBN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SBN  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالت رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103109

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)07)فبراير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

"اقامة العزيزية شارع اململكة العربية)

 20 رقم) الثالت  الطابق  السعودية 

"شارع) إلى) طنجة املغرب") (90000 (-

 5 اسبانيا برج ياسمين ب محل رقم)

-)90000)طنجة))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم))23055.

821I

AFRODITA

ELDANORD CORAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

ELDANORD CORAIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي : زنقة 2 
رقم 2 املنظر الجميل خليج طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7761

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019)تقرر حل) 28)درنبر) املؤرخ في)
شركة ذات) (ELDANORD CORAIL
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 150.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة)
2)رقم)2)املنظر الجميل خليج طنجة)-)
90000)طنجة املغرب نتيجة لاليقاف)

النهائي للشركة.
و عين:

و) العفاقي  ( ( رزالن) السيد)ة))
زنقة أبنوا حازم الدرج) (01 عنوانه)ا))
إقامة) (10 الشقة رقم) (RC أ الطابق)
البيضاء) الدار  (20000 أزهار) روض 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 2 وفي زنقة) (2019 درنبر) (28 بتاريخ)
(- منظر الجميل خليج طنجة) (2 رقم)

90000)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)5)2306.
822I

ZODIREC(Consulting

AIRSPOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZODIREC(Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- ,(6
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AIRSPOT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 7 
الطابق 2 شارع أحمد توكي  - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
438875

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 يوليوز) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AIRSPOT
هندسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملراقبة,تكنولوريا) الشبكات 

الوي ..
 7 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق)2)شارع أحمد توكي))-)20000 

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 80.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
))حصة) ( السيد وحيد بن عزوز):)

بقيمة)10.000)درهم للحصة).
السيدة صفاء)الطهيري):))))حصة)

بقيمة)10.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وحيد بن عزوز عنوانه)ا))
 56 تجزئة) (، ((6 عمارة) (، (15 شقة)
البيضاء) الدار  (20220 أولفا) األزهر 

املغرب.
السيدة صفاء)الطهيري عنوانه)ا))
 56 تجزئة) (، ((6 عمارة) (، (15 شقة)
البيضاء) الدار  (20220 أولفا) األزهر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وحيد بن عزوز عنوانه)ا))
 56 تجزئة) (، ((6 عمارة) (، (15 شقة)
البيضاء) الدار  (20220 أولفا) األزهر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2019)تحت رقم)21108.

823I

FIDUCIA-MID

 TAPIS ARRIADA AL
AMAZIRIA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا4 
ميمالل ميدلت ، 350)5، ميدلت 

ميدلت
 TAPIS ARRIADA AL AMAZIRIA
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 18 
مكرر زنقة لال عائشة  - 350)5 

ميدلت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1101

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2020 يناير) (1( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 TAPIS ARRIADA الوحيد) الشريك 
مبلغ) ( ( (AL AMAZIRIA SARL AU
وعنوان) درهم  (50.000 رأسمالها)
18)مكرر زنقة) مقرها اإلرتماعي رقم)
350)5)ميدلت املغرب) (- ( لال عائشة)
الوحيد) الشريك  لقرار  (: ل) نتيجة 

للشركة.
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5(350 (- ( 18)مكرر زنقة لال عائشة)

ميدلت املغرب.)
و عين:

الطالبي) ( الحق) عبد  السيد)ة))
حسين)) طه  زنقة  (15 عنوانه)ا)) و 
)ة)) ميدلت املغرب كمصفي) (5(350

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2020)تحت رقم)20.
82(I

FIDUCOGEM

LOULIJI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOGEM

رقم 5 عمارة 52 مكات  اشرف شارع 

 FES ،30000 ، 4محمد الساد4 فا

MAROC

LOULIJI SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 119 

حي املستقبل املسيرة فا4 - 30000 

فا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62003

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOULIJI SERVICES

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال املختلفة).

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)119 

 30000 (- حي املستقبل املسيرة فا4)

فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الوليجي عبد املالك):))600 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: عتمان) الوليجي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: ابراهيم) الوليجي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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املالك) عبد  الوليجي  السيد 
املستقبل) حي  (119 رقم) عنوانه)ا))

املسيرة)30000)فا4 املغرب.
السيد الوليجي عتمان عنوانه)ا))
املسيرة) املستقبل  حي  (119 رقم)

30000)فا4 املغرب.
السيد الوليجي ابراهيم عنوانه)ا))
املسيرة) املستقبل  حي  (119 رقم)

30000)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املالك) عبد  الوليجي  السيد 
املستقبل) حي  (119 رقم) عنوانه)ا))

املسيرة)30000)فا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)653.
825I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE OUAMOU FUTUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 
الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب
 STE OUAMOU FUTUR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 01  
د18 حي الصناعي  - 5800) تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUAMOU FUTUR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)*)استغالل)

املعادن).
  01 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
تنغير) ((5800 (- ( الصناعي) حي  د18)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( مصطفى) بورخي�سي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مصطفى)) بورخي�سي  السيد 
عنوانه)ا))رقم)8))زنقة امكر حي ايت)

برى))5800))تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى)) بورخي�سي  السيد 
عنوانه)ا))رقم)8))زنقة امكر حي ايت)

برى))5800))تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2020)تحت رقم)-.

826I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE C.C.R SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 
الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب
STE C.C.R SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار ايت 
علي وحسو تزارين  - 47703 زاكورة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3117
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. C.C.R SARL
نقل) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األمتعة غير املصحوبة.
:)دوار ايت) عنوان املقر االرتماعي)
زاكورة) (47703(- ( علي وحسو تزارين)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) ( (: ( السيد اشن لحسن)

بقيمة)100)درهم للحصة).
50)حصة) ( (: ( السيد اشن يوسف)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اشن لحسن))عنوانه)ا)))17 
 RUE( BERLIOZ( 59760( GRANDE

SYNTHE))فرنسا.
عنوانه)ا)) يوسف  اشن  السيد 
دوار ايت علي وحسو تزارين))47703 

زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)))) ( لحسن) اشن  السيد 
 17RUE( BERLIOZ( 59760

GRANDE SYNTHE))فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)-.
827I

s2s(consulting

FARAJ PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s2s(consulting

عمارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 

الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب

FARAJ PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق االول الشقة 169 - 

33200 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

340667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2015 درنبر) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FARAJ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االرتماعي):)75)شارع)

(-(169 11)يناير الطابق االول الشقة)

33200)البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: العدناني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: االدري�سي) الكميل  عبد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد العدناني عنوانه)ا))

96)سيدي) الرقم) (6 حي النور الزنقة)

عثمان)33200)البيضاء)املغرب.
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االدري�سي) الكميل  عبد  السيد 
عنوانه)ا))اقامة فادي الزنقة)9)الرقم)
البيضاء) (33200 عثمان) سيدي  (5

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العدناني عنوانه)ا))
96)سيدي) الرقم) (6 حي النور الزنقة)

عثمان)33200)البيضاء)املغرب
االدري�سي) الكميل  عبد  السيد 
عنوانه)ا))اقامة فادي الزنقة)9)الرقم)
البيضاء) (33200 عثمان) سيدي  (5

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2015)تحت رقم)-.

828I

socogese

»J.L.F IMPORT EXPORT«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

»J.L.F IMPORT EXPORT« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قطعة 
)23-235 تجزئة النماء الحي 

الصناعي بنسودة - 30000 فا4 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62059

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 J.L.F« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.»IMPORT EXPORT

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والخضروات) الفواكه  وتصدير 

نقل البضائع بالسيارة أو) (- بالجملة)

بالبريد.

قطعة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الحي) النماء) تجزئة  (234-235

فا4) (30000 (- بنسودة) الصناعي 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

90.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

300)حصة) ( (: السيد ربار سعيد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

300)حصة) ( (: السيد ربار محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

300)حصة) ( (: السيدة ربار رراء)

بقيمة)100)درهم للحصة).

بقيمة) (300 (: السيد ربار سعيد) (

100)درهم.

بقيمة) (300 (: السيد ربار محمد)

100)درهم.

بقيمة) (300 (: السيدة ربار رراء)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ربار سعيد عنوانه)ا))زنقة)

252)مكرر رقم)22)حي اهل فا4 عين)

قادو4)30000)فا4 املغرب.

ا) (( السيد ربار محمد عنوانه)ا))

3)طريق عين الشقف) تجزئة الزهور)

30000)فا4 املغرب.
السيدة ربار رراء)عنوانه)ا))زنقة)

252)مكرر رقم)22)حي اهل فا4 عين)

قادو4)30000)فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ربار سعيد عنوانه)ا))زنقة)

252)مكرر رقم)22)حي اهل فا4 عين)

قادو4)30000)فا4 املغرب

ا) (( السيد ربار محمد عنوانه)ا))

3)طريق عين الشقف) تجزئة الزهور)

30000)فا4 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (20 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)2020/719.

829I

CABINET CBA SARL

 SOCIETE HYDRO

 AGRICOLE ADDUCTION

ASSAINISSEMENT (SH3A(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE HYDRO

 AGRICOLE ADDUCTION

 (ASSAINISSEMENT (SH3A

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 05  شارع 

ديكسمود الطابق األول شقة اثنين 

بنجدية - 20120 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455709

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 SOCIETE HYDRO (: تسميتها)

 AGRICOLE ADDUCTION

.(ASSAINISSEMENT (SH3A

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تركي  نظام الري،)الصرف الصحي،)

املناطق) رميع  في  املياه  وإمدادات 

الزراعية..

عنوان املقر االرتماعي):)05))شارع)

ديكسمود الطابق األول شقة اثنين)

البيضاء)) الدار  (20120 (- بنجدية)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العالي بنيحيى)):))0)3 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: باحمد) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: النموي) السيدة خديجة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بنيحيى)) العالي  عبد  السيد 

 LOT LA COLLINE 2 NR((عنوانه)ا

الدار) (81 CALIFORNIE   20150

البيضاء)املغرب.

السيد الحسين باحمد عنوانه)ا))

 AIT MELLOUL LOT ARGANA BC

N 88 86150)اكادير املغرب.

السيدة خديجة النموي عنوانه)ا))

 SEC 9 RESD MIMOUZA APT 12

 RUE AL KOSSOUANE HAY RIAD

10100)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بنيحيى)) العالي  عبد  السيد 

 LOT LA COLLINE 2 NR((عنوانه)ا

الدار) (81 CALIFORNIE   20150

البيضاء)املغرب

السيد الحسين باحمد عنوانه)ا))

 AIT MELLOUL LOT ARGANA BC

N 88 86150)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729722.

830I
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El BACHTIRI MOHAMMED

LF SWIMMING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

El BACHTIRI MOHAMMED

 rue(laalouj(lakbira(seffah(fes 20

، 30000، Fes(Maroc

LF SWIMMING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 6 

6ا7--7ا الطابق االر�سي 2-2 و 3-2 
زنقة زالقة املدينة الجديدية املنزه 

مكنا4. - 50000 مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SWIMMING

-)االغالق) (: غرض الشركة بإيجاز)

الجسدي

-)حوض سباحة خارجي

-)أعمال مختلفة.
 6 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 2-3 و) (2-2 6ا7-7-ا الطابق االر�سي)
املنزه) الجديدية  املدينة  زالقة  زنقة 

مكنا4.)-)50000)مكنا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 CITY GROUP :  100 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 HGS START :  100 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة)CITY GROUP)عنوانه)ا))
تجزئة)63)دوار طاللسة عين الشقف)

30000)فا4 املغرب.
عنوانه)ا))) (HGS START الشركة)
)2)شقة)17)اقامة نسيم حي) البناية)

االمل مكنا4)50000)فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رمال))ذهبي عنوانه)ا))حي)
تازة)) (35000 تازة) (21 املستقبل رقم)

املغرب
عنوانه)ا))) امين  حسن  السيد 
)2)شقة)17)اقامة نسيم حي) البناية)
االمل مكنا4)50000)مكنا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكنا4))بتاريخ)-)تحت رقم)
831I

STE FIDUKARS SARL

شركة إانسيت ترانسبور  
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE(MAROC
شركة إمنسيت ترانسبور  ش.م.م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار  
إمنسيت تازارين زاكورة  47900 

زاكورة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1961
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2015 غشت) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

إمنسيت ترانسبور))ش.م.م.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البصائع لحساب االخرين).

دوار)) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 47900 ( زاكورة) تازارين  إمنسيت 

زاكورة))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ترانسبور) إمنسيت  الشركة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
(: ترانسبور) إمنسيت  الشركة  (

1.000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسيني محمد))عنوانه)ا))
دوار إمنسيت تازارين زاكورة))47900 

زاكورة))املغرب.
السيد بوكريك الحسين))عنوانه)ا))
دوار إمنسيت تازارين زاكورة))47900 

زاكورة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسيني محمد))عنوانه)ا))
دوار إمنسيت تازارين زاكورة))47900 

زاكورة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)غشت) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2015)تحت رقم)162.
832I

Bureau(de(La(competences(consultation

JADI POWER ADVISING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Bureau(de(La(competences
consultation

 Angle(bvd(ALBAAT(ET(BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب
JADI POWER ADVISING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي ملتقى 

شارع البعث وشارع الفرسان وزنقة 
القدر، عمارة البشرى الشقة رقم 

3 الطابق الثاني العيون . - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JADI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POWER ADVISING

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

واصالح) وانجاز  بتهيئة  الخاصة 

الصناعية.) والكهرباء) املنازل  كهرباء)

للشركات) املورهة  والخدمات 

الكهرباء) مجال  في  والخواص 

واالشغال بصفة عامة..

ملتقى) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع البعث وشارع الفرسان وزنقة)

رقم) الشقة  البشرى  عمارة  القدر،)

 70000 (- (. الطابق الثاني العيون) (3

العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (50 ( (: حمادي) كماش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) ((50 ( (: السيد بدر عثمان)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: السيدة كردال4 سعيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) السيد كماش حمادي 
مركز الداورة طرفاية))70000)العيون))

املغرب.
رقم) السيد بدر عثمان عنوانه)ا))
العيون) الوحدة  وتجزئة  بلوك  (786

70000)العيون املغرب.
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سعيدة)) كردال4  السيدة 
عنوانه)ا))رقم)67)حي العودة العيون)

70000)العيون))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السيد كماش حمادي 
مركز الداورة طرفاية))70000)العيون)

املغرب
رقم) السيد بدر عثمان عنوانه)ا))
العيون) الوحدة  وتجزئة  بلوك  (786

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

12)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)361/2020.

833I

AUDILAY CONSULTING

NAMOKA BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC AUDIT

61,  شارع اللة الياقوت زاوية 

مصطفى املعاني, الطابق األول, رقم 

56, مركز رياض، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

NAMOKA BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي )3 ، شارع 

6, ط 4، تجزئة سهام - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAMOKA BUILDING
غرض الشركة بإيجاز):)بناء)املباني

الطرق والشبكات املختلفة.
عنوان املقر االرتماعي):))3)،)شارع)
6,)ط 4،)تجزئة سهام)-)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.500.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 15.000 ( (: قارو) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيد قارو عنوانه)ا))حي)
(،1277 رقم) مار4،) (2 شارع) املسرة،)
البيضاء) الدار  (20000 الشق) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد قارو عنوانه)ا))حي)
(،1277 رقم) مار4،) (2 شارع) املسرة،)
البيضاء) الدار  (20000 الشق) عين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731160.
83(I

Global(Infobel

KARAMASO TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Global(Infobel
 N°95 3 émé(étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc
KARAMASO TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي محل رقم 
)2 قسارية بوطاليبي ايت ملول - 

8000 ايت ملول املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18199

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2020 يناير) (17 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 KARAMASO الوحيد) الشريك 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (TRADE
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي محل)
)2)قسارية بوطاليبي ايت ملول) رقم)
8000)ايت ملول املغرب نتيجة ل):) (-

مغادرة مسير))الشركة ارض الوطن.
و حدد مقر التصفية ب محل رقم)
(- ملول) ايت  بوطاليبي  قسارية  (2(

8000)ايت ملول املغرب.)
و عين:

و) كاراما  ( الكبير) عبد  السيد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة فونتي قطاع ن رقم)
املغرب كمصفي) اكادير  (. اكادير) (38

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)207.
835I

Global(Infobel

CHADOCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Global(Infobel
 N°95 3 émé(étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

CHADOCOM  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي محل رقم 
1 قسارية بوطاليبي ايت ملول محل 
رقم 1 قسارية بوطاليبي ايت ملول 

8000 ايت ملول املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15067

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2019)تقرر حل) 16)درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

   CHADOCOM الوحيد) الشريك 

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلرتماعي محل رقم)

قسارية بوطاليبي ايت ملول محل) (1
ملول) ايت  بوطاليبي  قسارية  (1 رقم)

8000)ايت ملول املغرب نتيجة ل):)..

محل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- 1)قسارية بوطاليبي ايت ملول) رقم)

8000)ايت ملول املغرب.)

و عين:

و) شادية  ( اعراب) السيد)ة))

حي) املومن  عبد  اقامة  ( عنوانه)ا))
ملول) ايت  (. انزكان) (1/2 (4 املر4 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)222.

836I

Global(Infobel

KARAMASO TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Global(Infobel

 N°95 3 émé(étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

KARAMASO TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي محل رقم 

)2 قسارية بوطاليبي ايت ملول - 

8000 ايت ملول املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18199
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2020 يناير) (17 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 KARAMASO الوحيد) الشريك 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (TRADE
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي محل)
رقم))2)قسارية بوطاليبي ايت ملول)-)
8000)ايت ملول املغرب نتيجة ل):)..

و حدد مقر التصفية ب محل رقم)
(. (- ايت ملول) قسارية بوطاليبي  (2(

ايت ملول املغرب.)
و عين:

و) كاراما  ( الكبير) عبد  السيد)ة))
ن) قطاع  فونتي  تجزئة  عنوانه)ا))
املغرب) ملول  ايت  (. اكادير) (38 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2020)تحت رقم)221.

837I

FAIR-COUNT(CONSEIL(Sarl

 SOCIETE AHRAZ NEGOCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FAIR-COUNT(CONSEIL(Sarl
  BD(HASSAN(II(N° 146 3émé   :
 ETAGE, BENI(MELLAL ، 23020،

BENI MELLAL MAROC
 SOCIETE AHRAZ NEGOCE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 CENTRE وعنوان مقرها اإلرتماعي
 BRADIA(FQUIH(BEN(SALAH -
23000 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AHRAZ NEGOCE SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)

رميع املنتجات الغذائية

االشغال املختلفة

االستيراد والتصدير.

 CENTRE(:(عنوان املقر االرتماعي

 BRADIA( FQUIH( BEN( SALAH( -

23000)الفقيه بن صالح املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اسليماني) انس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اسليماني  انس  السيد 

صالح) بن  الفقيه  البرادية  مركز 

23000)الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اسليماني  انس  السيد 

صالح) بن  الفقيه  البرادية  مركز 

23000)الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

)1)فبراير)2020)تحت رقم)8).

838I

شركة ابهوش للخدمات

 STE ASSISTANCE SECOURS
RAPIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم )0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
 STE ASSISTANCE SECOURS
RAPIDE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
الشريف الرا�سي رقم 150 حي 

الوحدة 1 العيون - 70000 العيون 
املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17719
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)29)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
"شارع الشريف الرا�سي رقم)150)حي)
العيون) (70000 (- العيون) (1 الوحدة)
وه ) بن  سلمان  "زنقة  إلى) املغرب")
العيون)) (70000 (- العيون) (03 رقم)

املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)بتاريخ)17)فبراير) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)10/2020).

839I

somadik

MEDNOUR PESCADOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

MEDNOUR PESCADOS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 193 

تجزئة املستقبل  رقم 193 تجزئة 

املستقبل 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDNOUR PESCADOS

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمك بالجملة و التقسيط مرياج.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)193 
تجزئة) (193 رقم) ( املستقبل) تجزئة 

املستقبل)70000)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الليلي) رمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رمال الليلي عنوانه)ا))حي)

االداري زنقة سعيد الجماني رقم)06  

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رمال الليلي عنوانه)ا))حي)

االداري زنقة سعيد الجماني رقم)06  

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)بتاريخ)17)فبراير) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)2020/)0).

8(0I
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somadik

SH2R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

SH2R شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع االمير 
موالي عبد هللا زنقة تيلوم عمارة 03 
الطابق االول شقة رقم 02  70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.SH2R(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)و اشغال عامة.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تيلوم) زنقة  هللا  عبد  موالي  االمير 
عمارة)03)الطابق االول شقة رقم)02  

70000)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

6.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( اقبان) حمو  السيد 
عمارة) (05 حي السعادة بلوك ا رقم)
 70000 اكادير) الدراركة  لهواوي 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( اقبان) حمو  السيد 
عمارة) (05 حي السعادة بلوك ا رقم)
 70000 اكادير) الدراركة  لهواوي 

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (2( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)211/2020.
8(1I

somadik

SCOZMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

SCOZMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع ابو 
العالء رقم 57 حي الحجري 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30705
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCOZMA
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االرتماعي):)شارع ابو)
 70000 حي الحجري) (57 رقم) العالء)

العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: العلوي) محمد  سيدي  السيد 

800)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

سيدي) الشيخ  الغالية  السيدة 

بوبكر):))200)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

(: العلوي) محمد  سيدي  السيد 

800)بقيمة)100)درهم.

سيدي) الشيخ  الغالية  السيدة 

بوبكر):)200)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
العلوي) محمد  سيدي  السيد 

العودة) حي  (857 رقم) عنوانه)ا))

العيون)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي) محمد  سيدي  السيد 

العودة) حي  (857 رقم) عنوانه)ا))

العيون)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

03)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)285/2020.

8(2I

somadik

SOM2R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

SOM2R شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع االمير 

موالي عبد هللا زنقة تيلوم عمارة 03 

الطابق االول شقة رقم 02  70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOM2R

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال عامة.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

تيلوم) زنقة  هللا  عبد  موالي  االمير 

عمارة)03)الطابق االول شقة رقم)02  

70000)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

6.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 60.000 ( (: اوخى) محماد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محماد اوخى عنوانه)ا))دوار)

العيون) (70000 افردو كتاوة زاكورة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محماد اوخى عنوانه)ا))دوار)

العيون) (70000 افردو كتاوة زاكورة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (2( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)210/2020.

8(3I
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FOR NEGOCE

BRIKOLATIKSAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة 1 شارع ام السعد 

الرقم 31 ، 70000، العيون املغرب

BRIKOLATIKSAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك H رقم 
746 العيون. - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRIKOLATIKSAHARA

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التثبيت املختلفة.

السباكة.

الكهرباء..

مدينة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (H الثاني بلوك) الوحدة الشطر 
العيون) (70000 (- العيون.) (746

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد حمدي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبد القادر حمدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حمدي  محمد  السيد 
  H بلوك) (737 رقم) الوحدة  مدينة 

70000)العيون املغرب.
حمدي) القادر  عبد  السيد 
 737 رقم) الوحدة  مدينة  عنوانه)ا))

بلوك)O(7000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمدي  محمد  السيد 
  H بلوك) (737 رقم) الوحدة  مدينة 

70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)83/2020.

8((I

moorishco

TIGHRI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

moorishco
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
TIGHRI DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  3شارع 
إسحاق بن حنين زاوية يعقوب 

املنصور ، الطابق األول شقة رقم1  
- 20330 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3((619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)22)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
زاوية) حنين  بن  إسحاق  3شارع  ("
األول) الطابق  (، املنصور) يعقوب 
الدار البيضاء) (20330 (- ( شقة رقم1)
 01 زنقة) شريفة  "حي  إلى) املغرب")
60)20)الدار) (- 1)1)عين الشق) رقم)

البيضاء))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730050.

8(5I

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

اطبعة ابو آية
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH
 HAY EL AMAL 60(

 KHOURIBGA ، 25000، OUED
ZEM MAROC

مطبعة ابو آية "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االرتماعي: 5 الطابق 

االول تجزئة بني سمير  - 25050 
وادي زم املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.333
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2020 فبراير) (0( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
من) ارتماعية  حصص  بيع  مايلي:)
رقم) ( ( طرف السيد حاكمي شرقاوي)
السيدة)) إلى  ( (Q92309.ب.ت.و

 JK5218.مجدولي سارة رقم ب.ت.و
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رقم) سارة  املجدولي  السيدة  تعيين 
رديدة) كمسيرة  (JK5218.ب.ت.و

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 200000.00 )مجدولي سارة) السيدة)

درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
2000)حصة) )مجدولي سارة) السيدة)

ارتماعية)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم))بتاريخ)17)فبراير)

2020)تحت رقم)11/2020.

8(6I

مكت  املحاسبة الصالحي

 CENTRE ELOUAFAE
 DE FORMATION DES

CONDUCTEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

مكت  املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وردة ، 

60000، وردة ااملغرب
 CENTRE ELOUAFAE

 DE FORMATION DES
CONDUCTEURS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي �سي 
لخضر زنقة ب30 رقم97 الطابق 

األول  - 60000 وردة املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(061

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)18)درنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
رقم97  زنقة ب30) لخضر  �سي  "حي 
وردة) (60000 (- ( األول) الطابق 
كفر) زنقة  القد4  "حي  إلى) املغرب")
(- األر�سي) الطابق  (5 الرقم) قاسم 

60000)وردة))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)609.
847I

ZOHASI SAHARA

TRANSINFRA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ZOHASI SAHARA
193 شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 70000، العيون املغرب
TRANSINFRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
الحجري زنقة الحرمين رقم 76 - 

70000 العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28(25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 فبراير) (1( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"900.000)درهم")أي من)"100.000 
عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
20)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)2020/)6).

8(8I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

FRIGO ZAYD BOUMYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

FRIGO ZAYD BOUMYA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 

الطابق 1 حي فرح بومية  - )15)5 
ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 19 
فبراير 2020

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRIGO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ZAYD BOUMYA

اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة

البارد) التخزين  مشغل  (-

للخضروات والفواكه

شقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 5(15( (- ( حي فرح بومية) (1 الطابق)

ميدلت املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بوطي  عبد هللا)

حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة)

.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوطي  عبد هللا عنوانه)ا))

شارع الجيش امللكي اقامة االمل) (55

 30000  ( الطابق) (8 رقم) شقة  ب 

فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوطي  عبد هللا عنوانه)ا))

شارع الجيش امللكي اقامة االمل) (55

 30000  ( الطابق) (8 رقم) شقة  ب 

فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

19)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بميدلت)

2020)تحت رقم)36/2020.

8(9I

FIDLOUK

 KHORSSI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

 KHORSSI TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

اوالد احليمة الحوافات بلقصيري - 

16150 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

201

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHORSSI TRAVAUX SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX D ASSAINISSEMENT

.AGRICOLE

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- بلقصيري) اوالد احليمة الحوافات 

16150)مشرع بلقصيري املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد الخر�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الخر�سي عنوانه)ا))

الحوافات) احليمة  اوالد  دوار 

مشرع بلقصيري) (16150 ( بلقصيري)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الخر�سي عنوانه)ا))

الحوافات) احليمة  اوالد  دوار 

مشرع بلقصيري) (16150 ( بلقصيري)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

18)فبراير)2020)تحت رقم)106.

850I

NOTAIRE

HANAA TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca(Maroc

HANAA TEXTILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 106 شارع 

الحسن الصغير رقم 9 - ***** 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 

حصة ارتماعية من) (2.000 العلمي)

أصل)6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

شامة العلمي بتاريخ))2)يناير)2020.

عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 

حصة ارتماعية من) (2.000 العلمي)

أصل)6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

كنزة العلمي بتاريخ))2)يناير)2020.
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عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
حصة ارتماعية من) (2.000 العلمي)
أصل)6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
راضية العلمي بتاريخ))2)يناير)2020.
العلمي) هناء) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (166
500)حصة لفائدة))السيد))ة))شامة)

العلمي بتاريخ))2)يناير)2020.
العلمي) هناء) )ة)) السيد) تفويت 
167)حصة ارتماعية من أصل)500 
حصة لفائدة))السيد))ة))كنزة العلمي)

بتاريخ))2)يناير)2020.
العلمي) هناء) )ة)) السيد) تفويت 
167)حصة ارتماعية من أصل)500 
راضية) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العلمي بتاريخ))2)يناير)2020.
تفويت السيد))ة))أمال بناني)333 
 1.333 أصل) من  ارتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))هناء)العلمي)

بتاريخ))2)يناير)2020.
تفويت السيد))ة))أمال بناني))33 
 1.333 أصل) من  ارتماعية  حصة 
شامة) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العلمي بتاريخ))2)يناير)2020.
تفويت السيد))ة))أمال بناني)333 
 1.333 أصل) من  ارتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))كنزة العلمي)

بتاريخ))2)يناير)2020.
تفويت السيد))ة))أمال بناني)333 
 1.333 أصل) من  ارتماعية  حصة 
راضية) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العلمي بتاريخ))2)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729387.
851I

NOTAIRE

FATH ENNOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca(Maroc

FATH ENNOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1) زنقة 
سهيل لحسن - ***** الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
العلمي)855.)2)حصة ارتماعية من)
السيد) ( 20).99)حصة لفائدة) أصل)
يناير) (23 بتاريخ) العلمي  هناء) )ة))

.2020
عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
العلمي)855.)2)حصة ارتماعية من)
السيد) ( 20).99)حصة لفائدة) أصل)
يناير) (23 بتاريخ) العلمي  شامة  )ة))

.2020
عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
العلمي)855.)2)حصة ارتماعية من)
السيد) ( 20).99)حصة لفائدة) أصل)
يناير) (23 بتاريخ) العلمي  كنزة  )ة))

.2020
عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
العلمي)855.)2)حصة ارتماعية من)
السيد) ( 20).99)حصة لفائدة) أصل)
يناير) (23 بتاريخ) العلمي  راضية  )ة))

.2020
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729388.
852I

NOTAIRE

GA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca(Maroc

GA HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 50-

)5 زنقة سهيل لحسن - ****** 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 

العلمي)16.675)حصة ارتماعية من)

السيد) ( أصل)66.700)حصة لفائدة)

يناير) (23 بتاريخ) العلمي  هناء) )ة))

.2020

عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 

العلمي)16.675)حصة ارتماعية من)

السيد) ( أصل)66.700)حصة لفائدة)

يناير) (23 بتاريخ) العلمي  شامة  )ة))

.2020

عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 

العلمي)16.675)حصة ارتماعية من)

السيد) ( أصل)66.700)حصة لفائدة)

يناير) (23 بتاريخ) العلمي  كنزة  )ة))

.2020

عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 

العلمي)16.675)حصة ارتماعية من)

السيد) ( أصل)66.700)حصة لفائدة)
يناير) (23 بتاريخ) العلمي  راضية  )ة))

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729389.

853I

عبد العزيز خرشوف

 BUREAU ETUDES
MINIERES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد العزيز خرشوف

ص ب : 86 ، رقم 168  شارع 

الحسن الثاني امللع  البلدي 

تنجداد الرشيدية ، 52600، تنجداد 

املغرب

 BUREAU ETUDES MINIERES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مكت  
رقم 2,الطابق االول رقم 311 شارع 

محمد الخامس تجزئة ايديس نغير - 

5800)  تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

253

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)22 
تم إعداد القانون) (2019 من يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUREAU ETUDES MINIERES

مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات.

مكت ) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع) (311 2,الطابق االول رقم) رقم)

محمد الخامس تجزئة ايديس نغير)-)

5800)))تنغير املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 900 ( (: السيد احمد ايت توشنت)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

توشنت) ايت  احمد  السيد 

واكليم)) اقيدار  امان  دوار  عنوانه)ا))

5800))تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

توشنت) ايت  احمد  السيد 

واكليم)) اقيدار  امان  دوار  عنوانه)ا))

5800))تنغير املغرب.
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بتاريخ ( ب-) القانوني  اإليداع   تم 
 16)من غشت)2019)تحت رقم)-.

85(I

ACO CONSULTING

RTB MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,70
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
RTB MEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6)، زنقة 
الباطنية - عمارة الروز 3 - املعاريف  

- 20250 الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
457.709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RTB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDIA
إنشاء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تطوير،)إدارة واستغالل موقع انترنت.
عنوان املقر االرتماعي):)6)،)زنقة)
الباطنية)-)عمارة الروز)3)-)املعاريف))-)

20250)الدارالبيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا الرحموني):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحموني) هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا))9،)زنقة ابو الحسن الصغير)

20370)الدارالبيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحموني) هللا  عبد  السيد 
الحسن) ابو  زنقة  (،9 عنوانه)ا))
الصغير)20370)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731801.
855I

SOPAMEX SARL

SOPAMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOPAMEX SARL
تجزئة فاطمة زهراء  تجزئة 321 
شارع فاطمة زهراء رقم 113 ، 

90000، طنجة املغرب
SOPAMEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
فاطمة زهراء  تجزئة 321 شارع 
فاطمة زهراء رقم 113 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28653

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (25 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (SOPAMEX
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلرتماعي تجزئة فاطمة زهراء))تجزئة)
(- (113 رقم) شارع فاطمة زهراء) (321
90000)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

مزاولة املقاولة لنشاطها.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع) (321 تجزئة) ( زهراء) فاطمة 
 90000 (- (113 رقم) زهراء) فاطمة 

طنجة املغرب.)
و عين:

و) الزكور  ( محمد) السيد)ة))
عنوانه)ا))شارع مو�سى ابن نصير رقم)

تطوان املغرب كمصفي) (93000  13
)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1365.
856I

NOTAIRE

JAWHARAT ENNASER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca(Maroc

JAWHARAT ENNASER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
2 املنطقة الصناعية بوسكورة - 

***** الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (333 العلمي)
)ة)) السيد) ( أصل)667)حصة لفائدة)

هناء)العلمي بتاريخ)23)يناير)2020.
عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (167 العلمي)
)ة)) السيد) ( أصل)667)حصة لفائدة)

شامة العلمي بتاريخ)23)يناير)2020.
عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (167 العلمي)
)ة)) السيد) ( أصل)667)حصة لفائدة)

كنزة العلمي بتاريخ)23)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)729391.
857I

SOTRASA SARL

SOTRASA TRANS SARL AU  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SOTRASA SARL

حي بوخالف ، 90000، طنجة 

املغرب

 SOTRASA TRANS SARL AU  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 351 

مجمع العرفان عمارة 36 طابق )0 

رقم 5) - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65771

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يناير) (2( املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 SOTRASA ( ( الوحيد) ذات الشريك 

مبلغ رأسمالها) ( (TRANS SARL AU

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلرتماعي)351)مجمع العرفان عمارة)

36)طابق))0)رقم)5))-)90000)طنجة)

استمرارية) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

النشاط.

 351 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 0( طابق) (36 مجمع العرفان عمارة)

رقم)5))-)90000)طنجة املغرب.)

و عين:

الحسيني) ( العالي) عبد  السيد)ة))

 90000 ( بوخالف) حي  عنوانه)ا)) و 

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم))136.

858I
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fiduciaire(rageca((فيديسيير راريكا

 GROUPE SCOLAIRE AL

BANINE SAHEL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

fiduciaire(rageca  فيديسيير راريكا

26 اقامة املحمدي زنقة رابعة 

العدوية الطابق الرابع رقم )3 

الريروند ، 20500، الدار البيضاء 

املغرب

 GROUPE SCOLAIRE AL BANINE

SAHEL PRIVE   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 GROUPE وعنوان مقرها اإلرتماعي

 17-ATTAKADOUM GR2

 2°ETAGE(SIDI(BERNOUSSI  -

.20610 CASABLANCA(MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.449517

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 فبراير) (07 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"900.000)درهم")أي من)"100.000 

عن) درهم") (1.000.000" إلى) درهم")

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731256.

859I

مينارة فينانس رروب

ا ش 4 ج د ف كونيكت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

مينارة فينانس رروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع رليز مراكش ، 

0000)، مراكش املغرب

ا ش 4 ج د ف كونيكت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي رقم 126 

كولف اطلس شريفية طريق امزميز  

- 0000) مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

44279

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2019 فبراير) (27 املؤرخ في)

د) ج  "ا ش 4  من) الشركة  تسمية 

كونيكت) "ديف  إلى) كونيكت") ف 

ديجيتال").

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)18)112.

860I

مينارة فينانس رروب

ا ش 4 ج د ف كونيكت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مينارة فينانس رروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع رليز مراكش ، 

0000)، مراكش املغرب

ا ش 4 ج د ف كونيكت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 126 

كولف اطلس شريفية طريق امزميز - 

0000) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 فبراير) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ديوا4) ( اريك) )ة)) تفويت السيد)

100)حصة ارتماعية من أصل)100 

حصة لفائدة))السيد))ة))كونزاك هافي)

بتاريخ)27)فبراير)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)18)112.

861I

مينارة فينانس رروب

ا ش 4 ج د ف كونيكت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

مينارة فينانس رروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع رليز مراكش ، 

0000)، مراكش املغرب

ا ش 4 ج د ف كونيكت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي رقم 126 

كولف اطلس شريفية طريق امزميز - 

0000) مراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

44279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تم حذف) املؤرخ في)27)فبراير)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

الخدمات) إدارة  مقاول 

)التنظيف).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)18)112.

862I

مينارة فينانس رروب

ا ش 4 ج د ف كونيكت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

مينارة فينانس رروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع رليز مراكش ، 

0000)، مراكش املغرب

ا ش 4 ج د ف كونيكت  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 126 

كولف اطلس شريفية طريق امزميز - 

0000) مراكش املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2019 فبراير) املؤرخ في)27)

السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

لورانش ديكالوي كونزاك هافي كمسير)

آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)18)112.

863I

CABINET BADREDDINE

SCALIGERA EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

SCALIGERA EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 9 حي بادو 

الشقة رقم 1 الطابق االول العطاوية 

- * قلعة السراغنة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3607

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يناير) (22 املؤرخ في)

ذات) شركة  (SCALIGERA EVENT

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 9 اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق االول) (1 حي بادو الشقة رقم)

-)*)قلعة السراغنة املغرب) العطاوية)

من) (33 و) (32 نتيجة لطبقا للبندين)

القانون االسا�سي.

و عين:

و) بورو  ( الرحيم) عبد  السيد)ة))

)ة)) *)كمصفي) (* (* ايطاليا) عنوانه)ا))

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)22)يناير)2020)وفي)9)حي بادو)

الشقة رقم)1)الطابق االول العطاوية)

-)*)قلعة السراغنة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)19 

فبراير)2020)تحت رقم)1/2020).

86(I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

FUNKY FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

FUNKY FES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 ARSET 60 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 LAMDELSSI(BAB(JDID(FES 60

 ARSET LAMDELSSI BAB JDID

.FES 30000 FES(MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36197

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 مار4) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 AIDA )ة)) السيد) تفويت 

 DOLORES SALES ESPINOSA

 100 حصة ارتماعية من أصل) (20

 MUNTEN((حصة لفائدة))السيد))ة

 20 بتاريخ) (JITSE BART MARIJN

مار4)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (17 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)663/020.

865I

ste(cofiguer(sarl

SALMA MED TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
SALMA MED TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار سفلة 
أوالد رحو  - 35100 ررسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

 EN : رقم التقييد في السجل التجاري
COUR

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2017 شتنبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SALMA MED TRAVAUX
اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة اواشغال البناء
-)االستيراد والتصدير

-)وسيط تجاري..
عنوان املقر االرتماعي):)دوار سفلة)
أوالد رحو))-)35100)ررسيف املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد حيحي حمو)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حيحي حمو عنوانه)ا))دوار)
اوالد قشور هوارة))35100)ررسيف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حيحي حمو عنوانه)ا))دوار)

اوالد قشور هوارة))35100)ررسيف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)26)يناير)

2018)تحت رقم)362/2017.

866I

SOUHAL CONSULTING

STE SPIKE STEEL
إعالن متعدد القرارات

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE SPIKE STEEL  "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: زنقة 

يوغوسالفيا عمارة -82ا الرقم )1 

رليز  - 0000) مراكش املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97839

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2019)تم اتخاذ) 23)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

درعاوي) العزيز  عبد  السيد  تعيين 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشركة) ثاني  مسير  ( (BJ12(132رقم

ملدة)3)سنوات.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

االدري�سي) العزيز  عبد  السيد  تعيين 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الحسني 

)مسير ثالث) (B(88596للتعريف رقم

للشركة ملدة)3)سنوات.))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم))1:)الذي ينص على مايلي:))

الشركة أصبحت تسير وملدة)3)سنوات)

السيد) (: وهم) مسيرين  (3 طرف) من 

عبد العزيز درعاوي الحامل للبطاقة)

(، (BJ12(132للتعريف رقم الوطنية 

السيد عبد العزيز االدري�سي الحسني)

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
رقمB(88596))و السيد احمد احمد)

السفر) لجواز  الحامل  حسن  احمد 
.A18514873(رقم

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

احد) امضاء) على  االعتماد  مايلي:)

احمد) السيد  التاليين  املسيرين 

لجواز) الحامل  حسن  احمد  احمد 

السيد) ( او) (A18514873(السفر رقم

عبد العزيز درعاوي الحامل للبطاقة)

BJ12(132الوطنية للتعريف رقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)19)112.

867I

OUED AMLIL MARGRANITE

 OUED AMLIL

MARGRANITE
تأسيس شركة املساهمة

OUED AMLIL MARGRANITE

دوار القبة غياثة الغربية واد أمليل 

تازة ، 35250، واد امليل املغرب

 OUED AMLIL MARGRANITE

"شركة املساهمة" 

وعنوان مقرها االرتماعي: دوار القبة 

رماعة غياثة الغربية واد أمليل تازة 

-، 35250 واد أمليل املغرب

إعالن عن تأسيس " شركة 

املساهمة"
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (20

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OUED(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AMLIL MARGRANITE

ايراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرخام) وشراء) وبيع  وتصدير 

والديكور) البناء) وحجر  ( والكرانيت)

واالالت املختلفة واألشغال املختلفة)

والتزيين وكل ما له) ( املتعلقة بالرخام)

صلة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض)

أعاله.

عنوان املقر االرتماعي):)دوار القبة)

رماعة غياثة الغربية واد أمليل تازة)-)

35250)واد أمليل املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 100.000 ويبلغ رأسمال الشركة)

درهم،

مقسم كالتالي:

 500 ( (: املطاهري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الحطحاط) السيد رواد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

السيد محمد املطاهري بصفته)ا))

مسير عنوانه)ا))حي بام))واد أمليل تازة)

35250)واد امليل املغرب

مراق  أو مراقبي الحسابات):

السيد محمد املطاهري))ا)بصفته)

مسير عنوانه)ا))حي بام))واد أمليل تازة)

35350)واد أمليل املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

لتكوين) املائة  في  (5 خصم) بعد 

االحتياطي القانوني فإن الباقي يوزع)

املبالغ) إسقاط  بعد  املساهمين  على 

لالدخارات) اقتطاعها  يقرر  التي 

الطارئة العامة والخاصة.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
املطاهري) محمد  السيد  يعين 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين رهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  .تم  (-
فبراير) (10 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2020)تحت رقم)-.
868I

MH CONSEIL

CHOUA'A CALIFORNIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MH CONSEIL
 Lot 65 VIADICCI 1ER(ETAGE

 APP(DROITE(AIN(HARROUDA،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
CHOUA'A CALIFORNIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 LT وعنوان مقرها اإلرتماعي

 VIADICCI IMM RANIA ESC RD
 MAG(N°5 AIN(HARROUDA
 MOHAMMEDIA - 28630

MOHAMMEDIA املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(985
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHOUA'A CALIFORNIA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND  OU DES PIECES

.DETACHEES POUR AUTO
 LT (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 VIADICCI IMM RANIA ESC RD
 MAG N°5 AIN HARROUDA
 MOHAMMEDIA( -( 28630

MOHAMMEDIA)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 KHALID AJROUJ :  500(السيد
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 SOUAD AJROUJ :  500(السيدة
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 KHALID AJROUJ السيد)
 HAY AL QODS GR عنوانه)ا))
 ZNATA ( N1(3 SIDBERNOUSSI

.20600 CASABLANCA MAROC
 SOUAD AJROUJ السيدة)
 GR ZENATA ( NR عنوانه)ا))
 1(3 BERNOUSSI CASA 20600

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 AJROUJ SOUAD السيدة)
 GR ZENATA ( NR عنوانه)ا))
 1(3 BERNOUSSI CASA 20600

CASABLANCA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)15)يناير)

2020)تحت رقم)93.

869I

SOUHAL CONSULTING

STE EL HAFIDI INDUSTRIE
إعالن متعدد القرارات

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

  STE EL HAFIDI INDUSTRIE
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: دوار ابو 
خرباش رماعة السعادة  - 0000) 

مراكش املغرب.
"إعالن متعدد القرارات"

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54775

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2019)تم اتخاذ) 12)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مريم) البزار  السيدة  إقالة  مايلي:)

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
رقم))E587135)من منصبها كمسيرة)

للشركة ملدة غير محدودة.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد ياسر حاف�سي الحامل)

رقم للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

)مسير ثاني للشركة ملدة) (EE721078

غير محدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 

تسير وملدة) ( الشركة اصبحت) مايلي:)

مسيرين) طرف  من  محدودة  غير 

وهما:السيد ابراهيم حاف�سي الحامل)

رقم)) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

حاف�سي) ياسر  السيد  E2(3652و 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
.  EE721078رقم

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

السيد) ( االعتماد على امضاء) مايلي:)

للبطاقة) الحامل  حاف�سي  ابراهيم 

و) (E2(3652 ( الوطنية للتعريف رقم)

امضاء)السيد ياسر حاف�سي الحامل)

رقم للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

EE721078))))امضاء)مشترك)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)2))112.

870I

SAFI CONSULTANT

ESPACE LAGHLIMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SAFI CONSULTANT

عمارة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 6000)، اسفي 

املغرب
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ESPACE LAGHLIMI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي كلم 07 
طريق مراكش خط ازكان اوالد 
الطلحة اسفي - 6000) اسفي 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2019 درنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم") (2.700.000"
 2.800.000" إلى) درهم") (100.000"
درهم")عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأ4 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)116.
871I

NOTAIRE

FATH ENNOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca(Maroc

FATH ENNOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1) زنقة 
سهيل لحسن - *** الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
العلمي)20.231)حصة ارتماعية من)
السيد) ( 50.580)حصة لفائدة) أصل)
فبراير) (0( بتاريخ) املزكلدي  ليلي  )ة))

.2020

خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ارتماعية من) (7.587 العلمي)
السيد) ( 50.580)حصة لفائدة) أصل)
فبراير) (0( عائشة العلمي بتاريخ) )ة))

.2020
خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
العلمي)15.175)حصة ارتماعية من)
السيد) ( 50.580)حصة لفائدة) أصل)
فبراير) (0( بتاريخ) العلمي  محمد  )ة))

.2020
خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ارتماعية من) (7.587 العلمي)
السيد) ( 50.580)حصة لفائدة) أصل)
فبراير) (0( ياسمين العلمي بتاريخ) )ة))

.2020
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730533.
872I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

KAMETRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
KAMETRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  الطابق 

االول عمارة 3  تجزئة بعنان بنسودة 
فا4 30000 فا4  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(611
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 درنبر) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حدفي) ( محمد) )ة)) تفويت السيد)
حصة ارتماعية من أصل) (22.500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (22.500
درنبر) (18 بتاريخ) حجوبي  ( حياة)

.2019

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (30 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)335).

873I

NOTAIRE

GA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca(Maroc

GA HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 50-

)5 زنقة سهيل لحسن - **** 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):

خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

العلمي)13.300)حصة ارتماعية من)

السيد) ( 33.300)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) (0( بتاريخ) املزكلدي  ليلي  )ة))

.2020

خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة ارتماعية من) (5.000 العلمي)

السيد) ( 33.300)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) (0( عائشة العلمي بتاريخ) )ة))

.2020

خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

العلمي)10.000)حصة ارتماعية من)

السيد) ( 33.300)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) (0( بتاريخ) العلمي  محمد  )ة))

.2020

خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة ارتماعية من) (5.000 العلمي)

السيد) ( 33.300)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) (0( ياسمين العلمي بتاريخ) )ة))

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730532.

874I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

KAMETRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

KAMETRAV  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

االول عمارة  3 تجزئة بوعنان 

بنسودة فا4 30000 فا4 املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2019)تم تعيين) 18)درنبر) املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد)ة))حدفي))

محمد كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (18 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)335).

875I

NOTAIRE

JAWHARAT ENNASER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca(Maroc

JAWHARAT ENNASER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة



3977 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 2 
املنطقة الصناعية بوسكورة - *** 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (133 العلمي)
)ة)) السيد) ( 333)حصة لفائدة) أصل)
ليلي املزكلدي بتاريخ))0)فبراير)2020.
خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
العلمي)50)حصة ارتماعية من أصل)
333)حصة لفائدة))السيد))ة))عائشة)

العلمي بتاريخ))0)فبراير)2020.
خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (100 العلمي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (333 أصل)
فبراير) (0( بتاريخ) العلمي  محمد  )ة))

.2020
خالد)) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
العلمي)50)حصة ارتماعية من أصل)
333)حصة لفائدة))السيد))ة))ياسمين)

العلمي بتاريخ))0)فبراير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730534.
876I

NOBLACTION

BOUCHAHINE FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 الطابق األول رقم 15، 0000)، 

مراكش املغرب
BOUCHAHINE FOOD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي امللك املسمى مشرق 
1 و مشرق 2 محل 1و2 رليز مراكش 

- 0000) مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.86457

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2019 درنبر) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):

راغد بوشاهين) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة))رشيد))

مسعاد بتاريخ))2)درنبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)111886.

877I

ADYEL(&(ASSOCIES

LEZAR INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis(Boulevard(Ain (3

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca(maroc

LEZAR INTERNATIONAL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي 61 ، شارع 

الال ياقوت ، زاوية مصطفى املعاني 

، طابق6، رقم 62 ، الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

((0001

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يناير) (02 في) املؤرخ 

 LEZAR" من) الشركة  تسمية 

"DALAYA"(إلى("(INTERNATIONAL

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731474.

878I

CHAOUER CONSEIL

2H ONLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

2H ONLINE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
موالي يوسف إقامة ياسين 2 رقم 
11 - 90000 طنجة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10(1(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 2H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ONLINE
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالتقسیط لتجھيزات منزلیة أخرى في)

متارر متخصصة.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
موالي يوسف إقامة ياسين)2)رقم)11 

-)90000)طنجة اململكة املغربية.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 50 ( (: ( السيد عبد اللطيف حمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: السيد مصطفى الحمزاوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حمي)) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))شارع موالي يوسف إقامة)
 90000 10)رقم69  الطابق) (2 ياسين)

طنجة اململكة املغربية.

حمزاوي)) مصطفى  السيد 
م) ب  (5 رقم) (8 مجموعة) عنوانه)ا))

اململكة) مكنا4  (50000 مكنا4) ع 

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حمي) اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا))شارع موالي يوسف إقامة)
 90000 10)رقم69  الطابق) (2 ياسين)

طنجة اململكة املغربية
الحمزاوي) مصطفى  السيد 

عنوانه)ا))شارع موالي يوسف إقامة)
 50000 10)رقم69  الطابق) (2 ياسين)

مكنا4 اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230577.

879I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

TRY SESTERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

TRY SESTERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 8) تجزئة   
زهرة مداين ) متجر2 30000 فا4 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 أكتوبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SESTERS

-1بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتجزئة) والبيع  الغذائية  املواد 

البقالة) محالت  لجميع  بالتجزئة 

ألخذها وتسليمها

-2البقالة

والشاي) للقهوة  التجزئة  -3بيع 

وأدوات) املشهيات  أو  والشوكوالتة 

املائدة والهدايا وغيرها من املنتجات)

ذات الصلة.

عنوان املقر االرتماعي):)8))تجزئة)))
فا4) (30000 متجر2  (( زهرة مداين)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزالدين صفروي بورمعة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (200   :

للحصة).

 160 ( (: املسعودي) السيدة سناء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد الصديق صفروي بورمعة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (160   :

للحصة).

 160 ( (: السيدة بديعة املسعودي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 160 ( (: السيدة حرية املسعودي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد))محمد صفروي بورمعة):))

160)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزالدين صفروي بورمعة)
كريم) حي  (16 زنقة) (( عنوانه)ا))

فا4) (30000 الدكارات) العمراني 

املغرب.

املسعودي) سناء) السيدة 
كريم) حي  (3( رقم) زنقة  عنوانه)ا))

 30000 فا4) الدكارات  العمراني 

فا4 املغرب.

السيد الصديق صفروي بورمعة)
كريم) حي  (16 زنقة) (( عنوانه)ا))
فا4) ( (30000 الدكارات) العمراني 

املغرب.
السيد بديعة املسعودي عنوانه)ا))
العمراني) كريم  حي  (16 زنقة) ((

الدكارات)30000)فا4 املغرب.
املسعودي) حرية  السيدة 
 3 رقم) (1 زنقة ابن ط) (3( عنوانه)ا))

طنجة)30000)فا4 املغرب.
محمد صفروي بورمعة) ( السيد)
كريم) حي  (16 زنقة) (( عنوانه)ا))
فا4) (30000 الدكارات) العمراني 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزالدين صفروي بورمعة)
كريم) حي  (16 زنقة) (( عنوانه)ا))
فا4) ( (30000 الدكارات) العمراني 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (20 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)3952.

880I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

TRANSPORT OTZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
TRANSPORT OTZ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة  بن مو�سى 
الجواش - الطابق الثاني - فا4 

30000 فا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 مار4) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT OTZ

النقل) (1- (: غرض الشركة بإيجاز)

الشخ�سي للشركات

رميع) استئجار  أو  اقتناء) (2-

املركبات لنقل املوظفين

للبضائع) العام  البري  النقل  (3-

وتأرير املركبات مع سائق.

عنوان املقر االرتماعي):)شارع عبد)

مو�سى) بن  ( عمارة) الخطابي  الكريم 

فا4) (- الثاني) الطابق  (- الجواش)

30000)فا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الزهري) عثمان  عمارة  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الزهري) عثمان  عمارة  السيد 
ب) بلوك  مكرر  (86 رقم) عنوانه)ا))

زواغة العليا))30000)فا4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزهري) عثمان  عمارة  السيد 
ب) بلوك  مكرر  (86 رقم) عنوانه)ا))

زواغة العليا))30000)فا4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار4) (20 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)1128.

881I

orsia audit sarl

 TELQUEL DIGITAL
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البو4 كوتي ، 20060، 

الدار البيضاء املغرب

 TELQUEL DIGITAL SARL AU

"شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: حي بالطو 
زنقة شرم الشيخ )حسن الزياتي 

سابقا) رقم )3 الطابق الخامس  - 

20100 الدار البيضاء املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.147039

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2019)تم اتخاذ) 31)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة را4 املال ب)1.985.000)درهم)

حساب) من  التعويض  طريق  عن 

الرا4) (TELQUEL MEDIA الشريك)

املال سيرتفع من)100.000)درهم))الى)

 19.850 بانشاء) درهم  (2.085.000

درهم) (100 بقيمة) رديدة  حصة 

للحصة الواحدة).

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التي) الجديدة  حصة  (19.850 ال)
اصدرت للزيادة في را4 املال ستحرر)

بعض) تعويض  طريق  عن  ( بالكامل)

الديون السائلة واملستحقة))ا للشركة)

    . TELQUEL MEDIA(عل الشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 31 في) املتراكمة  الخسائر  استيعاب 

بتقليص را4 املال ب) (2018 درنبر)

 10.850 بالغاء) درهم  (1.085.000

20.850)حصة) حصة ارتماعية من)

(، الجديد) املال  الرا4  ( تمثل) التي 

الى) درهم  (2.085.000 من) بتحويله 

1.000.000)درهم).

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
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على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 

مايلي:)تعديل املواد)،6و7)من النظام)

االسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731710.

882I

global(audit(partners

MONA'HOME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

global(audit(partners

 Avenue(Hassan(II(rond(point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

mona'home شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 82 رماعة 

أوالد عزوز املنطقة الصناعية 

النواصر - 28630 الدار البيظاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.312(25

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2020 يناير) (1( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"300.000)درهم")أي من)"500.000 

عن) درهم") (800.000" إلى) درهم")

ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731780.

883I

FOR NEGOCE

ELKASRICOMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي خط الرملة 1 شارع ام السعد 
الرقم 31 ، 70000، العيون املغرب

ELKASRICOMMERCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

الوفاق بلوك 4 رقم )38 العيون - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
305(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELKASRICOMMERCE
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

املنتورات الغدائية بالجملة..
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- العيون) (38( الوفاق بلوك 4 رقم)

70000)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الكسري عبد هللا.):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الكسري عبد هللا عنوانه)ا))
 2(000 الجديدة) (332 زنقة) (13 رقم)

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكسري عبد هللا عنوانه)ا))

 2(000 الجديدة) (332 زنقة) (13 رقم)

الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)153/20.

88(I

monde(servicecompta

IZODAC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

monde(servicecompta

 lot(el(hadj(fatah(oulfa 3 309

 eme(etage(casablanca، 20250،

Casablanca(maroc

IZODAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

27 ازنقة االحد الخليل 2 

القيليت الدارالبيضاء - 20320  

الدارالبيضاء ا ملغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.80385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (31 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 مبلغ رأسمالها) ( (IZODAC

اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

القيليت) (2 الخليل) االحد  ازنقة  (27

الدارالبيضاء)-)20320))الدارالبيضاء)

عن) التوقف  (: ل) نتيجة  ملغرب  ا 

النشاط التجاري للشركة.

 27 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

القيليت) (2 الخليل) االحد  ازنقة 

الدارالبيضاء)-)20320))الدارالبيضاء)

ا ملغرب.)

و عين:

و) ( لشرعي) ا  ( كمال) ( السيد)ة))

مرحل) ابن  مالك  35زنقة  عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ( (27000 املعاريف انفا)

ا ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731266.

885I

FIDUNION-MAROC

COMMERCE PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Commerce Plus شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 119 ، 

شارع عبد املؤمن ، الطابق 3 ، الباب 

22 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.354897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)06)يناير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

"119)،)شارع عبد املؤمن)،)الطابق)3 

الدار البيضاء) (20000 (- (22 الباب) (،

املغرب")إلى)"17)شارع الجيش امللكي،))

20000)الدار) (- (33 9،)الرقم) الطابق)

البيضاء))املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731713.

886I
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FIDUNION-MAROC

COMMERCE PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Commerce Plus شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 17 شارع 
الجيش امللكي،  الطابق 9، الرقم 33 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.354897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فريد االشبيلي) )ة)) تفويت السيد)
 50 أصل) من  ارتماعية  حصة  (50
حصة لفائدة))السيد))ة))مريم بنعالل)

االخضر بتاريخ)06)يناير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731713.
887I

ABDELKRIM-BOBINAGE

ABDELKRIM-BOBINAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDELKRIM-BOBINAGE
 MADINAT ELWIFAQ BLOC B
 NR 397 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
ABDELKRIM-BOBINAGE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 

 MADINAT ELWIFAQ BLOC B
 NR 397 LAAYOUNE - 70000

LAAYOUNE Maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

309(5

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ABDELKRIM-BOBINAGE
 Bobinage;(:(غرض الشركة بإيجاز
 Réparation( mécanique( et

.Electrique
(: االرتماعي) املقر  عنوان 
 MADINAT ELWIFAQ BLOC B
 NR( 397( LAAYOUNE( -( 70000

.LAAYOUNE Maroc
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
قبابي) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))شارع ابو فرا4 الحمداني)
 70000  01 الوحدة) حي  (122 رقم)

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
قبابي) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))شارع ابو فرا4 الحمداني)
 70000   01 الوحدة) حي  (122 رقم)

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
20)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)347.
888I

FINGEST CONSEIL SARL

HR SOURCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
 LOT(LMAAZOUZIA(N°177

 APPT 2 SIDI(GHANEM(MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc

HR SOURCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
رقم )35 الطابق األول طريق أسفي 

املسيرة - 000) مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

102721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOURCE

خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلومات التجارية))مقاول)).

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق األول طريق أسفي) (35( رقم)

املسيرة)-)000))مراكش))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الشهداوي سهام):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سهام) الشهداوي  السيدة 

عملية) امرشيش  م  ح  عنوانه)ا))

 (0000  6 رقم) ب  عمارة  الهدى 

مراكش))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وديع أيت بنهيبة عنوانه)ا))

سبتيين درب الحمام رقم)2) 0000) 

مراكش))املغرب..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112292.

889I

بـيناتـر مـاشين

بـيناتـر اـاشين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بـيناتـر مـاشين

101 مكرر  شارع مزوار حي الفتح ، 

70000، العيون املغرب

بـيناتـر مـاشين  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 101 

مكرر  شارع مزوار حي الفتح  العيون 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بـيناتـر) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

مـاشين).

غرض الشركة بإيجاز):)•)الصيانة)

الطباعة) آالت  تجميع  (- واإلصالح)

امليكانيكا) والنقل.) والتفكيك 

والتفكيك) واإللكترونيات  والكهرباء)

وإعادة تجميع اآلالت،)وملحقاتها.

•)الصيانة الكهربائية واإللكترونية)

الوقائية والعالرية.

•)شراء)وبيع قطع الغيار الجديدة)

واملستعملة،
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الوقائية) والصيانة  التركي   (•
والتصحيحية ملواد ومعدات التصوير)
القل ) ماسحات  (، )األشعة) الطبي)
الطبية) واملعدات  ذلك)) إلى  وما  (،

التقنية.
•)استيراد وتصدير.

 101 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مكرر))شارع مزوار حي الفتح))العيون)

70000)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بن الرحالي)) ( السيد عبد الرحمان)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بن الرحالي)) ( السيد عبد الرحمان)
عمارة) (02 الضحى) تجزئة  عنوانه)ا))
 20(00 ( 07)سيدي مومن) رقم) د10)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بن الرحالي)) ( السيد عبد الرحمان)
عمارة) (02 الضحى) تجزئة  عنوانه)ا))
 20(00 ( 07)سيدي مومن) رقم) د10)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
20)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)12).

890I

aice(compta

PANNA PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
PANNA PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي عين الشق 
203 شارع بانوراميك الطابق ) رقم 

5) - 20470 البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(565(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PANNA PLUS

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإنتاج املنتجات واملواد الخام.

عين) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

203)شارع بانوراميك الطابق) الشق)
))رقم)5))-)20470)البيضاء))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ݣيدر) عبداللطيف  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000

للحصة).

 5.000 ( (: السيد عبدالعزيز ݣيدر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ݣيدر)) عبداللطيف  السيد 

شارع) (203 الشق) عين  عنوانه)ا))
بانوراميك الطابق)))رقم)5) 20470 

البيضاء)املغرب.

السيد عبدالعزيز ݣيدر عنوانه)ا))

بانوراميك) شارع  (203 الشق) عين 
البيضاء) (20470  (5 رقم) (( الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ݣيدر)) عبداللطيف  السيد 

شارع) (203 الشق) عين  عنوانه)ا))
بانوراميك الطابق)))رقم)5) 20470 

البيضاء)املغرب.

السيد عبدالعزيز ݣيدر عنوانه)ا))
بانوراميك) شارع  (203 الشق) عين 
البيضاء) (20470  (5 رقم) (( الطابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.
891I

aice(compta

 FIHI MANAGEMENT
HOTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
 FIHI MANAGEMENT HOTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي بوسكورة 
النواصر 22 تجزئة النصر الطابق 
1 الشقة رقم 3 - 27182 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5(805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIHI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANAGEMENT HOTEL
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمليات الفندقية.
عنوان املقر االرتماعي):)بوسكورة)
الطابق) النصر  تجزئة  (22 النواصر)
البيضاء) (27182 (- (3 الشقة رقم) (1

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد هشام شرقاوي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام شرقاوي))عنوانه)ا))
بوسكورة النواصر)22)تجزئة النصر)
 27182  3 رقم) الشقة  (1 الطابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام شرقاوي))عنوانه)ا))
بوسكورة النواصر)22)تجزئة النصر)
 27182  3 رقم) الشقة  (1 الطابق)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)-.

892I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

ste cafer azour sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING
SARL

 IMM. 57 RUE(IBN(MAJA
 L'HABITAT ، 30000، FES

MAROC
ste(cafer(azour(sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم)11 

بلوك ) حى املسجدرباط الخير 
صفرو - 30000 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2785
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.cafer(azour(sarl
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى).

رقم)11  (: عنوان املقر االرتماعي)
بلوك)))حى املسجدرباط الخير صفرو)

-)30000)صفرو املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((50 ( (: طه) برتال  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد برتال عصام):))50))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
دوار) برتال طه عنوانه)ا)) السيد 
الراوىة عىن تمنكناى صفرو)30000 

صفرو املغرب.
عنوانه)ا)) عصام  برتال  السيد 
رقم))13)حى اال دارسة فا4)30000 

فا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) برتال طه عنوانه)ا)) السيد 
الراوىة عىن تمنكناى صفرو)30000 

صفرو املغرب
عنوانه)ا)) عصام  برتال  السيد 
رقم))13)حى اال دارسة فا4)30000 

فا4 ملغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)127/2020.
893I

CABINET BADREDDINE

اسماك الطاهري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يورد)

مقرها االرتماعي باملغرب

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

اسماك الطاهري "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: 136 تاركة 
سيدي املبارك - 0)00) مراكش 

املغرب.
"إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يورد مقرها االرتماعي باملغرب"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24137
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)فبراير)2020)تقرر إغالق)
الطاهري) اسماك  لشركة  تابع  فرع 
والكائن) الطاهري  اسماك  تسميته 
288تجزئة تاركة سيدي) ( عنوانه في)
(- املبارك) سيدي  و3تجزئة  املبارك 

0)00))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (20 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112479.

89(I

PREMIUM FINANCE

 AMENAGEMENTS ET
 TERRASSEMENTS DU

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 AMENAGEMENTS ET

  TERRASSEMENTS DU MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 10 
دوار اخليج تنين اوريكا رماعة 
اوريكا عمالة الحوز - 52)2) 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58(21

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ايت) لحسن  )ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (1.000 ايشو)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
فبراير) (06 ور�سي بتاريخ) ( صفية) )ة))

.2020
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (20 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))9)112.
895I

PREMIUM FINANCE

 AMENAGEMENTS ET
 TERRASSEMENTS DU

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 AMENAGEMENTS ET

   TERRASSEMENTS DU MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 10 
دوار اخليج تنين اوريكا رماعة 

اوريكا عمالة الحوز - 52)2) مركش 
املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58(21
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 فبراير) (06 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد)ة))ور�سي)

صفية))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (20 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم))9)112.
896I

MOORISH

R & B SOLUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

R & B(SOLUTION(SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.397323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 فبراير) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رارع) ( املهدي) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
عثمان))برادة بتاريخ)11)فبراير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)730997.

897I

Ste(Abdoune(Conseil

EAGLE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

Ste(Abdoune(Conseil
رقم ) إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فا4 ، 
30000، فا4 املغرب

EAGLE PROMO  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي مكت  ) 
عمارة 5 إقامة فاطمة شارع موالي 
رشيد طريق صفرو فا4 - 30000 

فا4 املغرب.
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تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57301

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)درنبر)2019)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

فاطمة) إقامة  (5 عمارة) (( "مكت )

صفرو) طريق  رشيد  موالي  شارع 

إلى) املغرب") فا4  (30000 (- فا4)

"زنقة بوكراع التازي)6)الحي الصناعي)

فا4)) (30000 (- فا4) الدكارات 

املغرب".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (27 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2019)تحت رقم)4277/019.

898I

CHAOUER CONSEIL

WAFA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

WAFA EXPRESS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

موالي يوسف إقامة ياسين 2 رقم 

11 - 90000 طنجة اململكة املغربية.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100525

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 فبراير) (18 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

شخاوي وفاء))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)))2306.

899I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

NEGOCE LA FAYETTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

9) شارع عمر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

 NEGOCE LA FAYETTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 27 زنقة 
محمد عبدو - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5085
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)يناير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 90000 (- عبدو) محمد  زنقة  (27"
طنجة املغرب")إلى)"الطريق الرئيسية)
صندوق البريد) ديور لحساسنة،) (،1
زنقة محمد عبدو) (27 العوامرة) (63

5))3)العرائش))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)20)فبراير)

2020)تحت رقم)79.

900I

MOORISH

GUERNAOUI MONDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
GUERNAOUI MONDE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 32 مكرر  
بن عمران روض لقديم لباهية 
مراكش مراكش 0000) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

102917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GUERNAOUI MONDE

غرض الشركة بإيجاز):)تشغيل دار)

الضيافة أو الرياض.

عنوان املقر االرتماعي):)32)مكرر))

لباهية) لقديم  روض  عمران  بن 

مراكش) ((0000 مراكش) مراكش 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))كرناوي عبد املجيد):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد) عبد  كرناوي  ( السيد)

عمران) بن  ( مكرر) (32 عنوانه)ا))

0000))مراكش) روض لقديم لباهية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد) عبد  كرناوي  ( السيد)

عمران) بن  ( مكرر) (32 عنوانه)ا))

 (0000 روض لقديم لباهية مراكش)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (20 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)69)112.

901I

CABINET RAMI EXPERTISE

CASTLE’S PEARL ASLAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

CASTLE’S PEARL ASLAN  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي )) شارع 

محمد السالوي فا4 - 30000 فا4 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.61(51

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 فبراير) (01 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"200.000)درهم")أي من)"100.000 

عن) درهم") (300.000" إلى) درهم")

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (20 بتاريخ) ( بفا4) التجارية 

2020)تحت رقم)715.

902I

شركة ابهوش للخدمات

 STE OUBOUHOUCH

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم )0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

  STE OUBOUHOUCH SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي ميناء 

العيون - 70002 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (1999 شتنبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUBOUHOUCH SERVICES

:)حسابات) غرض الشركة بإيجاز)

الصيد) الشركات،حسابات 

قانونيةوإدارية،) البحري،خدمات 

التجارة الدولية،)التصدير واالستيراد،)

املالي،التسيير،االستشارات) التمثيل 

التجارية،تمثيل) و  والقانونية  املالية 

رميع) االشهار،) التأمين،) شركات 

دراسة) االلكترونية،) الطباعة 

عامة) بصفة  االستثمارية.) املشاريع 

مختلف العمليات،)التجارية،)املالية،)

املنقولة وغير املنقولة التي) العقارية،)

من شأنها توسيع نشاط الشركة..

ميناء) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

العيون)-)70002)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أبهوش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أبهوش  محمد  السيد 

 06 الصالحي رقم) شارع مكة عمارة 

الحي االداري)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أبهوش  محمد  السيد 
شارع مكة عمارة الصالحي رقم))الحي)

االداري06 70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ))0)أكتوبر)

1999)تحت رقم)0/99)2.
903I

COMPTAMEK

BEN AZIZ AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
BEN AZIZ AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
سكينة رقم 01 الحاج قدور  - 

50102 مكنا4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZIZ AGRI
مسير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال الفالحة
)تارر األسمدة بالتقسيط)

تجارة عامة.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( قدور) الحاج  (01 رقم) سكينة 

50102)مكنا4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عزيز بن الشيخ)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز بن الشيخ عنوانه)ا))
سليمان) محمد سيدي  با  ايت  دوار 
مول الكيفان)50102)مكنا4 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز بن الشيخ عنوانه)ا))
سليمان) محمد سيدي  با  ايت  دوار 
مول الكيفان)50102)مكنا4 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)780.
90(I

THE MEDIA GROWTHERS

 ANFA INTERNATIONAL
PURCHASE CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ANFA INTERNATIONAL
PURCHASE CENTER

 RUE AIT OURIR BD MLY 3
 YOUSSEF 3 RUE(AIT(OURIR
 BD(MLY(YOUSSEF، 20370،

CASABLANCA MAROC
 ANFA INTERNATIONAL

PURCHASE CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3 زنقة 
آيت أورير ، شارع موالي يوسف . 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457153
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANFA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

 INTERNATIONAL PURCHASE

.CENTER

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الجملة والتجزئة

استيراد وتصدير

خدمات تجارية من رميع األنواع:)

وكيل عمولة)،)مزود أعمال)،)إلخ.

املتعلقة) والخدمات  األشغال 

بالكائن أعاله.

الخدمات االستشارية والدعم

الحصول على حصة بكل الوسائل)

وفي رميع أنواع األعمال

التجارة واالستيراد والتصدير

العمليات) رميع  (، عام) وبشكل 

التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)

التي قد ترتبط بشكل مباشر أو غير)

أو) أعاله  املذكورة  باألنشطة  مباشر 

التي قد تعزز تحقيقها وتطويرها.

زنقة) (3 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(. يوسف) موالي  شارع  (، أورير) آيت 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: العسري) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 SEMIH TUNCEL :  250 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

  KORDOVA CENK : السيد)

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسامة العسري عنوانه)ا))

تجزئة املنار زنقة)1)رقم)98)عين الشق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.

 SEMIH TUNCEL السيد)

 Postane( Mahallesi ( عنوانه)ا))

  erdem(sokak(no(6(/Tuzla/İstanb

00)3)اسطنبول))تركيا.
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 KORDOVA CENK السيد)
 Ayazağa( Mh.( Mimar عنوانه)ا))
 Sinan,( Sk.( No:( 21,( Seba
 Boulevard,( A( Blok,( Kat:1,( No:8,
اسطنبول)) (34485,( Sarıyer( 3400

تركيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة العسري عنوانه)ا))
تجزئة املنار زنقة)1)رقم)98)عين الشق)

20000)الدار البيضاء)املغرب
 SEMIH TUNCEL السيد)
 Postane( Mahallesi ( عنوانه)ا))
 erdem(sokak(no(6(/Tuzla/İstanb

00)3 00)3)اسطنبول))تركيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731149.

905I

DR CONSEIL

بج.تيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 1/Melk(Madihi 7
 Berrechid(Boite(Postal(N 173 ،

 26402، Had(Soualem(Berrechid
Maroc

بج.تيم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق التاني رقم 62 الدار البيضاء 

- 02)26 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

456703
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بج.تيم.

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة في مجال البناء

مقاول نجارة

الصباغة

الزخرفة

أعمال البناء

االستيراد و التصدير

التجارة

النقل

التوزيع العام.

61)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني)

62)الدار البيضاء) الطابق التاني رقم)

-)02)26)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الشرقي) سلواني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مساوة محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سلواني الشرقي عنوانه)ا))

برشيد) (26100 ( بلوك ف ح ح) (2(9

املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  مساوة  السيد 

دوار حمداوة الساحل)26100)برشيد)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سلواني الشرقي عنوانه)ا))

برشيد) (26100 ( بلوك ف ح ح) (2(9

املغرب

عنوانه)ا)) محمد  مساوة  السيد 

دوار حمداوة الساحل)26100)برشيد)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)4927.

906I

شركة ابهوش للخدمات

 STE OUBOUHOUCH
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم )0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
 STE OUBOUHOUCH SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي ميناء 
العيون - 70002 العيون املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2251

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))0)يناير)2000)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
العيون) (70002 (- العيون) "ميناء)
عمارة) مكة  "شارع  إلى) املغرب")
 06 رقم) الثاني  الطابق  الصالحي 

العيون)-)70000)العيون))املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2000)تحت رقم)13/2000.
907I

STE REVCOMPTA

FOR YOU SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 08 الطابق االول الشقة 

)0 شارع اكرا املدينة الجديدة 
مكنا4 ، 50000، مكنا4 املغرب
FOR YOU SCHOOL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 9 
عمارة أم الربيع رقم 112 الطابق 
الثالث تجزئة الصحراء 1 شارع 

محمد الساد4 مكنا4 - 50000 
مكنا4 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3151
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (20 املؤرخ في)
 FOR(شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها) مبلغ  ( (YOU SCHOOL
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
الربيع) أم  عمارة  (9 شقة) اإلرتماعي 
تجزئة) الثالث  الطابق  (112 رقم)
الساد4) محمد  شارع  (1 الصحراء)
املغرب) مكنا4  (50000 (- مكنا4)
نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف الذي)

تأسست من أرله الشركة.
 9 و حدد مقر التصفية ب شقة)
الطابق) (112 رقم) الربيع  أم  عمارة 
شارع) (1 الصحراء) تجزئة  الثالث 
 50000 (- مكنا4) الساد4  محمد 

مكنا4))املغرب.)
و عين:

السيد)ة))منى))والخير و عنوانه)ا))
تجزئة الزهور م ج مكنا4) (83 فيال)
50000))مكنا4 املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)325.

908I

cafge

MONDO ZEN  TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 23(
20130، casablanca(maroc

MONDO(ZEN  TRAVEL "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: زنقة 
البنفسج  رقم 15 الطابق  األول  - 

20130 الدار البيضاء املغرب.
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"مالءمة النظام األسا�سي للشركة"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.456479
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)يناير)2020
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
تحويل املكت  الرئي�سي))رقم)))إقامة)
ياسمين))A))تجزئة قابج الوفاق تمارة)
الطابق)) (15 رقم) ( اإلى زنقة البنفسج)

األول الدار البيضاء).
حصص) بيع  على  التصديق  (-
1200)حصة للسيد ياسر بنشقرون)
حنان) السيدة  من  حصة  (900 و)
بنشقرون و)750)حصة من السيدة)
(« شركة) لفائدة  بنشقرون  بوتينا 

MIHANA GO)االيطالية.
بوتينا) السيدة  استقالة  (-
بنشقرون والسيدة حنان بنشقرون)
مشتركين) كمسيرين  مناصبهم  من 

للشركة.
لعتيريس) هيثم  السيد  تعيين 

مسيرا وحيًداغير شريك).
منح سلطة التوقيع فقط للسيد)

ُ
ت

هيثم لعتيريس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2020 فبراير) (17

.3129/730431/731081

909I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

STURNING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

STURNING شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار ايت 
بن  عتو تيكريكرة - 53100 ازرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STURNING

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلف)-)املتاررة).

:)دوار ايت) عنوان املقر االرتماعي)

ازرو) (53100 (- تيكريكرة) عتو  ( بن)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيد عبد الحق عماري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عماري) الحق  عبد  السيد 

اوعال تكريكرة) ( ايت يحيى) عنوانه)ا))

53100)ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عماري) الحق  عبد  السيد 

اوعال تكريكرة) ( ايت يحيى) عنوانه)ا))

53100)ازرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (21 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2020)تحت رقم))5.

910I

fisc(orient

STE DROGUERIE-
PEINTURE-

CONSTRUCTION D-P-C
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

fisc(orient
شارع ادريس االكبر عمارة ملنور 
الطابق االول رقم 1 ، 60000، 

وردة املغرب
STE(DROGUERIE-PEINTURE-

CONSTRUCTION(D-P-C شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 8 شارع 

ادريس االكبر  - 60000 وردة 
املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29177
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)02)نونبر)2017)تم))تحويل))
املقر االرتماعي الحالي للشركة من)"8 
60000)وردة) شارع ادريس االكبر))-)
الفا�سي) عالل  "تجزئة  إلى) املغرب")
وردة)) (60000 (- ظهر ملحلة) (12 رقم)

املغرب".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (10 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2019)تحت رقم)372.
911I

السالوي))حسن

MSE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

السالوي  حسن
115شارع 2 مار4 الدار البيضاء، 

2000، الدار البيضاء املغلرب
MSE NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  ملتقى 
شارع عبد املؤمن وزنقة سمية ، 

إقامة شهرزاد 3 ، الطابق ) الرقم 
20 - 20100 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5(095

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MSE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NEGOCE

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) سواء) القيام،) هو  الشركة  من 

إما لنفسها أو) (، املغرب أو في الخارج)

نيابة عن أطراف ثالثة)،)أو باملشاركة)

مع أطراف ثالثة)،)طبيعية أو قانونية)،)

مؤسسون لشركات خاصة أو مهتمون)

بهذه الشركات في أي شكل كان):

-)بيع اللوازم املدرسية)

-)بيع املعدات واللوازم املكتبية)

-)بيع الكت  والكتيبات والصحف)

واالوراق و الهدايا للعموم واملهنيين.)

-)مبيعات الصحافة)

بالجملة) والبيع  الشراء) (-

استيراد وتصدير رميع) والتقسيط،)

وخاصة) واأللعاب،) اللعبة  اصناف 

البطاقات) الجماعية،) األلعاب 

االستراتيجية.

-)شراء)العقارات)

-)استغالل،)واستئجار،)العقارات)

املذكورة،)مع امكانية إعادة بيعها.

العمليات) رميع  عام،) وبشكل 

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

بشكل) املرتبطة  واملالية  والعقارية 

باألنشطة) مباشر  غير  أو  مباشر 

أو من املحتمل أن) (، املذكورة أعاله)

تعزز تحقيقها وتنميتها وأي مشاركة)

شكل) بأي  مباشرة،) غير  أو  مباشرة 

من األشكال،)في الشركات التي تسعى)

لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة.
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ملتقى) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(، سمية) وزنقة  املؤمن  عبد  شارع 
الرقم) (( الطابق) (، (3 إقامة شهرزاد)

20)-)20100)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 10 ( (: انوار) القادر  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (90 ( (: السيد محمد انوار)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد القادر انوار عنوانه)ا))
كاليفورنيا)) (8200 كلم) مكة  طريق 

20100)الدار البيضاء))املغرب.
عنوانه)ا)) انوار  محمد  السيد 
تجزئة كينمير زاوية)01)و)02)الوازيس)

20100)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادر انوار عنوانه)ا))
كاليفورنيا) (8200 كلم) مكة  طريق 

20100)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728094.

912I

BUSINESS AUDITAX

SOGEVA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

SOGEVA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
االندلس اقامة السعادة الطابق 
االول - 90000 بطنجة اململكة 

املغربية.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67597
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم)) (2019 درنبر) (05 في) املؤرخ 
الحالي) االرتماعي  املقر  ( تحويل)
اقامة) االندلس  "شارع  من) للشركة 
 90000 (- االول) الطابق  السعادة 
بطنجة اململكة املغربية")إلى)"1)شارع)
تشيكوفسكي إقامة روبا ب الطابق)
 90000 (- (. (17/142 رقم) الساد4،)

طنجة))اململكة املغربية".
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)230655.
913I

FIDUCIARE ECF

ARDON AGRICRATS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 1(6

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

ARDON AGRICRATS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6) شارع 
الزؤقطونى الطابق الثانى رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.390547

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) )1)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (ARDON AGRICRATS
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
شارع) ((6 اإلرتماعي) مقرها 
(- (6 رقم) الثانى  الطابق  الزؤقطونى 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)تصفية مسبقة.
و حدد مقر التصفية ب)6))شارع)
(- (6 رقم) الثانى  الطابق  الزؤقطونى 

20000)الدار البيصاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة))وليد))مكافح و عنوانه)ا))

الجديدة) (20000 مبروكة) أقامة  (2

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)6))شارع)

الزؤقطونى الطابق الثانى رقم)6

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731704.

91(I

FIDUORGA

OZONE BNI DRAR SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUORGA

 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca(MAROC

OZONE BNI DRAR SARL "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االرتماعي: محج 

محمد ٧ عمارة الرقم 1 الطابق 1 

الشقة رقم 3 .  بني درار 7 إقامة رامي 
زنقة سبتة الطابق الثاني مكت  8. 

الدار البيضاء. 0  وردة املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33721

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 يناير) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

االرتماعي) الرأسمال  في  -تخفيض 

 61(.000,00 بتخفيض) دلك  و 

دلك) و  الشركة  رأسمال  من  درهم 

إلى) درهم  (1.189.000,00 من)

575.000,00)درهم)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تكوين هيئة إدارة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
الرأسمال) في  -تخفيض  مايلي:)
بتخفيض) دلك  و  االرتماعي 
رأسمال) من  درهم  (61(.000,00
 1.189.000,00 من) دلك  و  الشركة 
و) درهم  (575.000,00 إلى) درهم 
املذكور)) التخفيض  على  املصادقة 
النظام) من  و7) (6 الفصل) تعديل 
)رديد:) توزيع الصالحيات) ( األسا�سي)
(– االرتماعي) الرأسمال  (7 الفصل)
الرأسمال) االرتماعية  الحصص 
درهم) (575.000,00 مبلغ) في  حدد 
مقسمة على)5750)حصة ارتماعية)
محررة) درهم للواحد.) (100 من فئة)
في حدود الثلث وموزعة على الشركاء)
كل حس  حصته كالتالي:)السيد عزيز)
حصة ارتماعية) ( (575 ( ( البدراوي:)
والخدمات:)) للبيئة  أوزون  شركة 

5175)حصة ارتماعية)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)
بتاريخ) ( ( إدارة) هيئة  تكوين  (-
(: التالي) النحو  على  (2019/10/22
السيد يونس فيرادي،)حامل للبطاقة)
السيد) (TA99767 رقم) الوطنية،)
موالي عبد هللا سيدي حيدا،)حامل)
  E35((93 رقم) الوطنية،) للبطاقة 
حاملة) بنعمرو،) حنان  السيدة 
 A609925 رقم) الوطنية،) للبطاقة 

الصالحية والتوقيع
الصالحيات) كامل  تخول  (-
في الفصل)15)من القانون األسا�سي،)
للسيد عزيز البدراوي،)تحت توقيعه)
الوحيد ويقرر وفقا للصالحيات التي)
ليمار4 بشكل) تمنحها القوانين له،)
على) اإلدارة  هيئة  قبل  من  مشترك 
السيد موالي عبد هللا) النحو التالي:)
سيدي حيدا)+)السيدة حنان بنعمرو)
السيدة) (+ فيرادي) يونس  السيد  أو 
حنان بنعمرو أو السيد موالي عبد)
هللا حيدا)+)السيد يونس فيرادي تم)
اإليداع القانوني بكتابة الضبط لدى)
بتواريخ) ( بوردة) االبتدائية  املحكمة 
22/11/2019)تحت عدد))5)3)و)1  

فبراير)2020)))تحت عدد)632   .
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (1( بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)632.

915I

amina(zouheir

ارز جيني سيفل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

amina(zouheir

 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،

30000، fes(maroc

ارز ريني سيفل  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االرتماعي تجزئة 

القصبة رقم 19 شقة رقم 8 الطابق 

الرابع شارع محمد الخامس - 

12000 تمارة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)

"شركة) الشكل القانوني للشركة من)

ذات املسؤولية املحدودة")إلى)"شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد".

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)611/2020.

916I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE ASSANF BADOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI

 RUE(KENITRA(IMM 12 APPT 14

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE ASSANF BADOU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي النعيم 5 

رقم 55 - 50000 مكنا4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ASSANF BADOU

*أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء.

*املتاررة.

 5 عنوان املقر االرتماعي):)النعيم)

رقم)55)-)50000)مكنا4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بدر الدين ايشو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بدر الدين ايشو عنوانه)ا))

تازة) (35000 امليل) واد  النخيل  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدر الدين))ايشو عنوانه)ا))

تازة) (35000 امليل) واد  النخيل  حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)665.

917I

ديوان الخدمات

STE GRAIN EL KOUNNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم )9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

STE GRAIN EL KOUNNA  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الصناعي رقم 2)1 مكرر سيدي 
قاسم  - 16000 سيدي قاسم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28335

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GRAIN EL KOUNNA
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

بيع الحبوب بالتقسيط.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) مكرر  (1(2 رقم) الصناعي 
قاسم) سيدي  (16000 (- ( قاسم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: القونة) نعيمة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) القونة  نعيمة  السيد 

الحي الصناعي رقم)2)1)مكرر سيدي)

قاسم))16000)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) القونة  نعيمة  السيد 

الحي الصناعي رقم)2)1)مكرر سيدي)

قاسم))16000)سيدي قاسم))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)27  ( االبتدائية بسيدي قاسم)

يناير)2020)تحت رقم)60.

918I

BETA FIDUCIAIRE

CLINIQUE PASTEUR
شركة املحاصة
تفويت حصص

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

CLINIQUE PASTEUR شركة 

املحاصة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 52 

موقع عمارة القد4 تجزئة 52 موقع 

عمارة القد4 60000 وردة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31201

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 درنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

لعريبي) يحيى  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (1(3

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1(.300

هند عبو بتاريخ)16)درنبر)2019.

تفويت السيد))ة))مصطفى لعريبي)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (1(3

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1(.300

هند عبو بتاريخ)16)درنبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (13 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)581.

919I
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ائتمانية الوفاء

بمام بلو4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الوفاء

79 شارع عالل الفا�سي سطات ، 

26000، سطات املغرب

بمام بلو4 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 

92 شارع الرياض الكمال 2 بلوك ا 

سطات - 26000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بمام) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بلو4.

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال و منعش عقاري.

الرقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

بلوك ا) (2 شارع الرياض الكمال) (92

سطات)-)26000)سطات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: السيد بهيج عبد الغني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مناف محمد امين):))5.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بهيج عبد الغني عنوانه)ا))

حي القسم شارع فلسطين الرقم)131 

26000)سطات املغرب.

امين) محمد  مناف  السيد 

الرقم) ا  الزنقة  ليراك  حي  عنوانه)ا))

)10 26000)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بهيج عبد الغني عنوانه)ا))

حي القسم شارع فلسطين الرقم)131 

26000)سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

12)فبراير) االبتدائية بسطات))بتاريخ)

2020)تحت رقم)107/20.

920I

amina(zouheir

ارز جيني سيفيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

amina(zouheir

 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،

30000، fes(maroc

ارز ريني سيفيل شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

القصبة رقم 19 شقة رقم 8 الطابق 

الرابع شارع محمد الخامس  - 

12000 تمارة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

السايح) ( )ة))زكرياء) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  ((50

50))حصة لفائدة))السيد))ة))شوقي))

الحجام بتاريخ)13)يناير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)611/2020.

921I

BETA FIDUCIAIRE

 CIVILE IMMOBILIERE
PASTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

 CIVILE IMMOBILIERE PASTEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 52 
موقع عمارة القد4 تجزئة 52 موقع 
عمارة القد4 60000 وردة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24715
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2019 نونبر) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لعريبي) يحيى  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ارتماعية من أصل) (33.833
)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (676.660

هند عبو بتاريخ)21)نونبر)2019.
تفويت السيد))ة))مصطفى لعريبي)
حصة ارتماعية من أصل) (33.833
)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (676.660

هند عبو بتاريخ)21)فبراير)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (11 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2020)تحت رقم)608.

922I

amina(zouheir

ارز جيني سيفيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

amina(zouheir
 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،
30000، fes(maroc

ارز ريني سيفيل  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
القصبة رقم 19 شقة رقم 8 الطابق 

الرابع شارع محمد الخامس  - 
12000 تمارة املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2020 يناير) (13 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  رديد  مسير 

الحجام شوقي))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمكنا4)

2020)تحت رقم)611/2020.

923I

إئتمانيات الدريوش

TECHNOGOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8) ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
TECHNOGOLD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 
ابن طي  العلمي رقم 12 - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECHNOGOLD
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غرض الشركة بإيجاز):)بيع الحلي)

و املجوهرات.
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 92000 (- (12 ابن طي  العلمي رقم)

العرائش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: عزيز) رندول  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عزيز  رندول  السيد 
 12 رقم) العلمي  طي   ابن  زنقة 

92000)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عزيز  رندول  السيد 
 12 رقم) العلمي  طي   ابن  زنقة 

92000)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)27)نونبر)

2019)تحت رقم)833.

92(I

expert(comptable

IHJAMEN DU TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

expert(comptable

nador ، 62000، nador(maroc

IHJAMEN DU TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي دوار 
احجامن - اكسان  - 62000 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.193(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (1( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

املوا�سي)) وتسويق  تربية  (-

والدوارن.

-)بيع األعالف.

الثروة) وتصدير  استيراد  (-

الحيوانية واألعالف..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)فبراير)

2020)تحت رقم)253.

925I

إئتمانيات الدريوش

CHB GARDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 8) ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

CHB GARDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 MARBAH وعنوان مقرها اإلرتماعي

 BUSNESS(CENTER - 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARDE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.GARIENNAGE

(: االرتماعي) املقر  عنوان 

 MARBAH( BUSNESS( CENTER( -

90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: رضوان) بوزيدي  السيد 
بقيمة)100)درهم.

(: الهادي محمد) السيد الشرادي 
500)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوزيدي رضوان عنوانه)ا))
 92000 الساحل) النكاررة  مدشر 

العرائش املغرب.
محمد) الهادي  الشرادي  السيد 
مسنانة زنقة االتريك رقم) عنوانه)ا))

10 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوزيدي رضوان عنوانه)ا))
 92000 الساحل) النكاررة  مدشر 

العرائش املغرب
محمد) الهادي  الشرادي  السيد 
مسنانة زنقة االتريك رقم) عنوانه)ا))

10 90000)طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)22)1.

926I

إئتمانيات الدريوش

REDA ERRAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8) ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب

REDA ERRAIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
الوفاء رقم 108 - 92000 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5083
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 REDA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ERRAIS

مطعم و) (: غرض الشركة بإيجاز)

فندق,

ممون الحفالت,)

تنظيم الحفالت,

رميع الخدمات.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

العرائش) (92000 (- (108 رقم) الوفاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(-

بقيمة) (750 (: السيد الريس عمر)

100)درهم.

السيدة الرايس نجاة):)250)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عمر  الريس  السيد 

 92000  108 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب.

عنوانه)ا)) نجاة  الرايس  السيدة 

 92000  108 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عمر  الريس  السيد 

 92000  108 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)20)فبراير)

2020)تحت رقم)131.

927I
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مكت  محاسبة

 STE SUN RISE PALACE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت  محاسبة
عمارة 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، )5200، 

الرشيدية املغرب
   STE SUN RISE PALACE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر را4 
الرمل مرزوكة الطاو4 - 52000 

الطاو4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2020/13607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  SUN RISE PALACE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)-فندق)

-كراء)الخيام املتنقلة
-تنظيم الرحالت السياحية).

عنوان املقر االرتماعي):)قصر را4)
 52000 (- الطاو4) مرزوكة  الرمل 

الطاو4 املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: يوسف) اوبزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوسف  اوبزة  السيد 

برج منارة بلوك) (9 اسكجور محاميد)

محاميد) ( (52000   12 عمارة) ب 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يوسف  اوبزة  السيد 

برج منارة بلوك) (9 اسكجور محاميد)

ب عمارة)12  52000))محاميد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)215.

928I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE » BABA HAMMOU «

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد4 

الطابق االول ورزازات، 5000)، 

ورزازات املغرب

 STE » BABA(HAMMOU « SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي ايت اوفي 

ايت سدرات الجبل السفلى بومالن 

داد4  - 5150) تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 (89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE » (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BABA(HAMMOU(«(SARL(AU
فندق) (* (: بإيجاز) غرض الشركة 

ومطعم.
عنوان املقر االرتماعي):)ايت اوفي)
ايت سدرات الجبل السفلى بومالن)

داد4))-)5150))تنغير املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: صحبي) حمو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صحبي  حمو  السيد 
ايت اوفي ايت سدرات الجبل السفلى)
بومالن داد4))5150))تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) صحبي  حمو  السيد 
ايت اوفي ايت سدرات الجبل السفلى)

بومالن داد4))5150))تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (1( بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2020)تحت رقم)-.
929I

FCCA ATLAS

NEWREI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89 APPT 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

Newrei شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 AV ALLAL وعنوان مقرها اإلرتماعي
 EL(FASSI(LOT(RATMA(IMM 89
 ,1ER(ETAGE(APPT(NR 5 - 40000

MARRAKECH MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

102791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Newrei

بإيجاز) الشركة  غرض 

 INFORMATIQUE  :

 (PROGRAMMEUR ANALYSTE

(CONCEPTION

 ENTREPRENEUR DES

ÉVÉNEMENTS

 I N F O R M A T I Q U E

.((MARCHAND DE MATERIEL

 AV (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 ALLAL EL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 ,1ER ETAGE APPT NR 5

.-(40000(MARRAKECH(MAROC

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 FETTOUH السيد)

حصة) (MOHAMMED :  1.000

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 FETTOUH السيد)

 5RUE عنوانه)ا)) (MOHAMMED

 ( LOTS LAAYOUN AZIB DERAI

.SAFI (6010 SAFI MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 FETTOUH السيد)

 5RUE عنوانه)ا)) (MOHAMMED

 ( LOTS LAAYOUN AZIB DERAI

.SAFI (6010 SAFI MAROC
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112358.

930I

FIDLOUK

HAOUAFAT CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
HAOUAFAT CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

البلغيتين ،قيادة الحوافات، مشرع 
بلقصيري - 16150 مشرع بلقصيري 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

203
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAOUAFAT CASH
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال.
دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مشرع) الحوافات،) ،قيادة  البلغيتين)
16150)مشرع بلقصيري) (- بلقصيري)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: القادري) السيدة فاطمة الزهراء)
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

 250 ( (: السيدة حنان الخري�سي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

القادري) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 126 رقم) بيطات  حي  عنوانه)ا))

16150)مشرع بلقصيري املغرب.
السيدة حنان الخري�سي عنوانه)ا)))
مشرع) ( (16150 حي النسيم رقم2)  

بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القادري) الزهراء) فاطمة  السيدة 
  126 رقم) بيطات  حي  عنوانه)ا))

16150)مشرع بلقصيري املغرب
السيدة حنان الخري�سي عنوانه)ا))
2)  16150)مشرع) ( حي النسيم رقم)

بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

18)فبراير)2020)تحت رقم)107.

931I

FIDLOUK

NIZAMI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
NIZAMI AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار اوالد 
حماد،قيادة موالي عبد القادر  
ررف امللحة  - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NIZAMI AGRI
أشغال و) (: غرض الشركة بإيجاز)

خدمات فالحية.
عنوان املقر االرتماعي):)دوار اوالد)
حماد،قيادة موالي عبد القادر))ررف)
بلقصيري) مشرع  (16150 (- ( امللحة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 900 ( (: لعوج) هللا  مديح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مديح هللا لعوج عنوانه)ا))
قيادة موالي عبد) (، دوار اوالد حماد)
16150)مشرع) القادر)،)ررف امللحة)

بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مديح هللا لعوج))عنوانه)ا))
عبد) موالي  حماد،قيادة  اوالد  دوار 
مشرع) (16150 امللحة) القادر،ررف 

بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

18)فبراير)2020)تحت رقم)105.
932I

BARHICH ABDERRAHIM  

TITAN VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PARAMAD SARL AU
26, محج مر4 السلطان الطابق 
1 الشقة رقم 3  الدار البيضاء 

 CASABLANCA ،20230 ، املغرب
MAROC

TITAN VISION  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 ، محج 

مر4 السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 . - 20370 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TITAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. VISION

تارر,) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستورد,)البيع بالجملة,)تفاوض.

عنوان املقر االرتماعي):)26)،)محج)

مر4 السلطان الطابق)1)الشقة رقم)

3).)-)20370)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الحسين) بداني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد انكاش احمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الحسين  بداني  السيد 

 15 األلفة،) حدائق  اقامة  لساسفة 

الدار) (2 طابق) (10 شقة) (( عمارة)

البيضاء) الدار  (20190 البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) احمد  انكاش  السيد 

101,الدار) الرقم) (88 حي الفرح زنقة)

البيضاء) الدار  (20552 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) الحسين  بداني  السيد 
 15 األلفة،) حدائق  اقامة  لساسفة 
الدار) (2 طابق) (10 شقة) (( عمارة)
البيضاء) الدار  (20190 البيضاء)

املغرب
عنوانه)ا)) احمد  انكاش  السيد 
101,الدار) الرقم) (88 حي الفرح زنقة)
البيضاء) الدار  (20552 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)-.
933I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE  HOUDA CONFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE  HOUDA(CONFECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

أحريق الخروبــة تطـــوان. - 93020 
تطــوان املغـــرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17785
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2020 يناير) (31 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE  HOUDA الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مبلغ  ( (CONFECTION
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
الخروبــة) أحريق  دوار  اإلرتماعي 
املغـــرب) تطــوان  (93020 (- تطـــوان.)
هدا) في  للمنافسة  نضرا  (: ل) نتيجة 
وأن) (، االقتصادية) األزمــة  و  املجال 
الشركــة لم تقتم بأي عمليــة تجاريـــة)

مند نشأتها..

دوار) ب  التصفية  مقر  وحدد 

 93020 (- تطـــوان.) الخروبــة  أحريق 

تطـــوان املغـــــرب.)

و عين:

السيد)ة))هــدى))البــالــي و عنوانه)ا))

القروية) رماعة  طوريطة  دوار 

تطوان.) بنقريش  قيادة  الزيتون 

)ة)) تطوان املغرب كمصفي) (93020

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)3)5.

93(I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

 BTP GENERALE BUILDING

AND SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

 BTP GENERALE BUILDING AND

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

الوكالة  حي ه رقم 602 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BTP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GENERALE BUILDING AND

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)االشغال و)

الخدمات املختلفة

االستراد) العامة  التجارة 

والتصدير.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 70000 (- (602 رقم) ه  حي  ( الوكالة)

العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اشرف ودعي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد ودعي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ودعي  اشرف  السيد 

تجزئة الوكالة))حي ه رقم)602 70000 

العيون املغرب.

عنوانه)ا)) ودعي  محمد  السيد 

تجزئة الوكالة))حي ه رقم)602 70000 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ودعي  اشرف  السيد 

تجزئة الوكالة))حي ه رقم)602 70000 

العيون املغرب

عنوانه)ا)) ودعي  محمد  السيد 

تجزئة الوكالة))حي ه رقم)602 70000 

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

20)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)23/20).

935I

مكت  محاسبة

LASER CREATIVITE
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت  محاسبة
عمارة 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، )5200، 

الرشيدية املغرب
  LASER CREATIVITE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 5)1 
تجزئة البلدية الرشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 غشت) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LASER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CREATIVITE SARL AU
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة
الحدادة.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)5)1 
 52000 (- ( تجزئة البلدية الرشيدية)

الرشيدية املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد مصطفى مكاوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد مصطفى))مكاوي عنوانه)ا))

فيال رقم)15)تجزئة البلدية الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى))مكاوي عنوانه)ا))

فيال رقم)15)تجزئة البلدية الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

درنبر)2019)تحت رقم)1067.

936I

BOUCHAHMA HICHAM

SESPO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

SESPO TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

االول حي الفرح - 0000) شيشاوة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SESPO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS

الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شيشاوة) ((0000 (- الفرح) حي  االول 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوح محمد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوح محمد عنوانه)ا))دوار)

تكموت اكنيون))0000))تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوح محمد عنوانه)ا))دوار)

تكموت اكنيون))0000))تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2020)تحت رقم)76/2020.

937I

مكت  محاسبة

HASSANE SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  محاسبة

عمارة 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، )5200، 

الرشيدية املغرب

 HASSANE SHOP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر را4 

الرمل مرزوكة الطاو4 - 52000 

الطاو4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HASSANE SHOP SARL AU

التغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة)

مطعم.

عنوان املقر االرتماعي):)قصر را4)

 52000 (- الطاو4) مرزوكة  الرمل 

الطاو4 املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ايت حدو حسن)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت حدو حسن))عنوانه)ا))

 52200 الريصاني) إمرزان  قصر 

الطاو4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت حدو حسن))عنوانه)ا))

 52200 الريصاني) إمرزان  قصر 

الطاو4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

درنبر)2020)تحت رقم)1206.

938I

THE MEDIA GROWTHERS

THE MEDIA GROWTHERS
إعالن متعدد القرارات

THE MEDIA GROWTHERS

 RUE AIT OURIR BD MLY 3

 YOUSSEF 3 RUE(AIT(OURIR

 BD(MLY(YOUSSEF، 20370،

CASABLANCA MAROC

 THE MEDIA GROWTHERS

"شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االرتماعي: 3 زنقة 

ايت اورير شارع موالي يوسف 3 
زنقة ايت اورير شارع موالي يوسف 

20370 الدار البيضاء املغرب.

"إعالن متعدد القرارات"
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.306167

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 يناير) (06 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ابتسام) السيدة  من  األسهم  نقل 

خطي  الى السيد معاد العيا�سي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

السيدة) (: الحالية) اإلدارة  استقالة 

ابتسام خطي 

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

معاد) السيد  (: رديدة) إدارة  تعيين 

العيا�سي

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

 ASTEN من) الشركة:) اسم  تغيير 

 THE MEDIAإلى (PARTNERS

GROWTHERS

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

الغرض) تغيير غرض الشركة:) مايلي:)

والخارج:) املغرب  في  الشركة  من 

؛) واإلعالن) التسويق  استشارات 

االرتماعي:) التواصل  وسائل  إدارة 

(... االرتماعي) التواصل  استراتيجية 

التجارة اإللكترونية.)شراء)مساحات)

الناشرين) بين  وسيط  (، إعالنية)

واملعلنين في املغرب والخارج.)التدري 
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)وإرراء)الندوات)؛)تصميم الجرافيك)

املحتوى) وإنتاج  الفيديو  وإنتاج 

تجارية) مواقع  وتطوير  إنشاء) ؛)

"إلكترونية للتجارة")ومنصات تدري )

رقمية)؛)التجارة اإللكترونية استيراد)

وتصدير) وتسويق  تحقيق  وتصدير 

رميع التطبيقات والدراسات وبرامج)

املجلس) (، الدراسة) ؛) الكمبيوتر)

املتعاقدة) السلطة  مساعدة  (،

(AMOA(

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�سي) للنظام  املترابط  التعديل 

وفقا للقرارات املتخذة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

مايلي:)الغرض من الشركة في املغرب)

التسويق) استشارات  والخارج:)

التواصل) وسائل  إدارة  ؛) واإلعالن)

التواصل) استراتيجية  االرتماعي:)

اإللكترونية.) التجارة  (... االرتماعي)

وسيط) (، إعالنية) مساحات  شراء)

املغرب) في  واملعلنين  الناشرين  بين 

الندوات) وإرراء) التدري   والخارج.)

تصميم الجرافيك وإنتاج الفيديو) ؛)

وتطوير) إنشاء) ؛) املحتوى) وإنتاج 

للتجارة") "إلكترونية  تجارية) مواقع 

التجارة) ؛) رقمية) تدري   ومنصات 

اإللكترونية استيراد وتصدير تحقيق)

التطبيقات) رميع  وتصدير  وتسويق 

؛) الكمبيوتر) وبرامج  والدراسات 

مساعدة) (، املجلس) (، الدراسة)

(AMOA((السلطة املتعاقدة

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 The( Media" هو:) الشركة  اسم 

"Growthers

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

معاد) السيد  الوحيد  الشريك  يزود 

العيا�سي الشركة بمبلغ نقدي قدره)

 60،000.00( درهم) ألف  ستين 

درهم).

بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

ألف) ستين  الشركة  مال  رأ4  يبلغ 

مقسمة) وهي  (.(60،000.00( درهم)

بقيمة) (، سهم) ((600( ستمائة) إلى 

تم) (، للسهم) ((100.00( درهم) مائة 

مدفوعة) (، بالكامل) فيها  االكتتاب 

معاد) للسيد  ومخصصة  (، بالكامل)

العيا�سي.

على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 

مايلي:)تم تعيين السيد معاذ العيا�سي)

غير) لفترة  للشركة  وحيد  كمدير 

محددة.)تلتزم الشركة بالتوقيع املفرد)

للمدير املذكور.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2020)تحت رقم)731274.

939I

MCG

اارابالم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

مارابالم  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة رقم 12 

الشقة رقم 5 ، تجزئة سين - 0000) 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (201( يونيو) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مارابالم
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشقق املفروشة و استغالل منازل)

اإليواء).
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 12 رقم) العمارة  الفا�سي،) عالل 
الشقة رقم)5)،)تجزئة سين)-)0000) 

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشركة ويندي هولدينغ)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
هولدينغ)) ويندي  الشركة 
 5( )5،)إست) عنوانه)ا))ماربيال كول)

باناما باناما.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمادي راشدي اليعقوبي))
تجزئة) بدر،) شارع  (251 عنوانه)ا))

الفردو4)0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

)201)تحت رقم)68330.
9(0I

MCG

ااسايبالم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ماسايبالم  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عالل 

الفا�سي، العمارة رقم 12 الشقة رقم 
5 ، تجزئة سين،  - 0000) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63359

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)16 
يونيو))201)تم إعداد القانون)
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد)

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ماسايبالم).
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشقق املفروشة و استغالل منازل)

اإليواء).
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عالل الفا�سي،)العمارة رقم)12)الشقة)
 (0000 (- ( سين،) تجزئة  (، (5 رقم)

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( مانارمنت) أكاسيا  الشركة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مانارمنت) أكاسيا  الشركة 
باناما) (5( كول) ماربيال  عنوانه)ا))

باناما.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمادي راشدي اليعقوبي))
تجزئة) بدر،) شارع  (251 عنوانه)ا))

الفردو4))0000))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

)201)تحت رقم)68332.
9(1I
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املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة صعوبة املقاولة

ملف تصفية قضائية لشركة

طيرموداريا4

ملف رقم : 2020/1

حساب رقم : 297

إشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

6)فبراير)2020)في امللف التجاري رقم)

 2020/6 حكم) (2018/8308/31

بالرباط) التجارية  املحكمة  قضت 
بفسخ مخطط االستمرارية املحصور)

والحكم) طيرموداريا4  لشركة 

بالتصفية القضائية لهذه املقاولة.

وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع)

هو التاريخ املحدد في الحكم القا�سي)

القضائية) التسوية  مسطرة  بفتح 

امللف في  الصادر  املقاولة   لهذه 
)رقم)53/8302/2015.

رميلة) األستاذة  على  باإلبقاء)

وبتعيين) منتدبة  قاضية  السعدي 

منتدبة) قاضية  عبو  ليلى  السيدة 

بالنيابة.

محمد) السنديك  على   وباإلبقاء)

املسطرة) هذه  في  برادة  الدين  عز 

لتسيير عملياتها.
ونصرح بكون هذا الحكم مشمول)

بالنفاد املعجل بقوة القانون.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

أرل شهرين ابتداء)من تاريخ نشر هذا)

اإلشعار بالجريدة الرسمية مع تمديد)

هذا األرل بشهرين بالنسبة للدائنين)

املغربية) اململكة  خارج  القاطنين 

من مدونة) (720 و) (58( طبقا للمواد)

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

4

املحكمة التجارية بالرباط

شعبة معالجة صعوبة املقاولة

ملف مسطرة اإلنقاذ لشركة ديواني 

أليمنيوم

ملف رقم : 2020/2

حساب رقم : 47

إشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

6)فبراير)2020)في امللف التجاري رقم)

2019/8302/79)حكم عدد)2020/5 

بالرباط) التجارية  املحكمة  قضت 

بفتح مسطرة اإلنقاذ لشركة ديواني)

االرتماعي) مقرها  الكائن  أليمنيوم 

بير) الصناعية  املنطقة  (118 برقم)
التجاري) بالسجل  املسجلة  الرامي 

بالقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)29869.

السعدي) السيدة رميلة  وتعيين 

عبو) ليلى  والسيدة  منتدبة  قاضية 

قاضية منتدبة بالنيابة.

بوضهر) نجوى  السيد  والخبيرة 

سنديكا.
ونصرح بأن هذا الحكم مشمول)

بالنفاد املعجل بقوة القانون.

وباإلشهاد على إيداع الطالبة ملبلغ)

مصاريف) قبل  من  درهم  (10.000

املحكمة) هذه  صندوق  في  املسطرة 

بالحساب رقم)47.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

أرل شهرين ابتداء)من تاريخ نشر هذا)

اإلشعار بالجريدة الرسمية مع تمديد)

هذا األرل بشهرين بالنسبة للدائنين))

املغربية) اململكة  خارج  القاطنين 

من مدونة) (720 و) (58( طبقا للمواد)

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

5

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/02

حساب رقم : 2223

 MONICA SCOTTI(:(الطرف األول
(،AA5022700 سفر) رواز  رقم 

الجنسية إيطالية.

لشكر،) لحسن  (: الثاني) الطرف 
الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

A(58136،)مغربي الجنسية.

العنوان) مقهى،) (: األصل التجاري)
الرباط،)شارع الكفاح،)بلوك اه،)رقم))،)

رقم السجل التجار)100360.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

االعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

5 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2019/86

حساب رقم : 2120

الطرف األول):
نعيمة أرسالن عوام،)رقم البطاقة)

مغربية) (،B425074 (: الوطنية)

الجنسية.

 PHARMACIE (: الثاني) الطرف 

مسيرها) (،TARIK EL MEHDI

القانوني):)نعيمة أرسالن عوام.

األصل التجاري):)صيدلية.
العنوان):)رقم)16،)امل))،)املسيرة،)

ح ي م،)الرباط.
رقم السجل التجاري):)32326.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

6 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2020/08
حساب رقم : 2278

الطرف األول):
البطاقة) رقم  اوشرع،) حنان 
مغربية) (،JF26189 (: الوطنية)

الجنسية.
 ZAYTI شركة) (: الثاني) الطرف 
SARL AU،)مسيرها القانوني):)حسن)
التعريف) البطاقة  رقم  بنسالمة 
مغربي) (،A335(13 (: الوطنية)

الجنسية.
األصل التجاري):)مقهى ومطعم.

الرباط حسان) (3 رقم) (: العنوان)
زنقة ابي فار4 املريني عمارة رقم)1.

رقم السجل التجاري):)108816.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

55 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

البيع
ملف رقم : 2020/161

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
أنه بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في)31 
باع ورثة املسمى قيد) (،2019 أكتوبر)
حياته السيد عابد ناصر وهم السادة)
 (K93309((والسيدات):)فاطمة حمو
ومريم) ((K(69060( ناصر) وهارر 
ومحمد) ((K387993( ناصر)
ناصر) ( وكوثر) ((K3339(6( ناصر)
ناصر) وأسماء) ((K365(51(
ناصر) وإليا4  ((K(9998((
ناصر) واسماعيل  ((K538572(
بالسجل) واملسجلون  ((K538572(
األرقام) تحت  بطنجة  التجاري 
و) (127966 و) (127958 (: التالية)

 II.  -  إعالنات قضائية
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و) (127960 و) (127968 و) (127962

التجاري) األصل  مجموع  (،127970

املكسيك) شارع  ((3 بطنجة) الكائن 

لفائدة) (،(3 بوتيك رقم) (6 و) (5 رقم)

 RIYANE EXTENSIONS« شركة)

التجاري) بالسجل  املسجل  (»SARL

واملمثلة) (100557 بطنجة تحت رقم)

اخدايدي) امال  السيدة  طرف  من 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

قيمة) وحددت  (،K270692 رقم)

األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ)

إرمالي قدره)2.550.000)درهم.

التعرضات) رميع  فإن  وعليه 

تفدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أرل)

وما) (8( للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

اإلمضاء):)عن رئيس كتابة الضبط

خديجة فراجي

15 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم 2020/162

ملف تفويت نصف أصل تجاري
عن طريق البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

عبد) السيد  باع  (2020 يناير) (27

لبطاقة) الحامل  املعزيزي  السالم 

 K41327 رقم) الوطنية  التعريف 

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 

6)882)مجموع األصل التجاري) رقم)

 21 الكائن بطنجة تجزئة أكادير رقم)

لفائدة) الساعات  املخصص إلصالح 

السيد ياسين البريمي الحامل لبطاقة)

 K385280 رقم) الوطنية  التعريف 

التجاري) األصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إرمالي قدره) البيع  موضوع 

150.000)درهم.

التعرضات) رميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)))
15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أرل)
وما) (8( للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

)عن رئيس كتابة الضبط
خديجة فراجي

16 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم 2020/163

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق الهبة

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 7 أنه بمقت�سى عقد عدلي مؤرخ في)
يناير)2020)وه  السيد عبد القادر)
الحامل لبطاقة التعريف) ( مرزكيوي)
والساكن) (K17939 رقم) الوطنية 
بأصيلة زنقة العشاب رقم)3)واملسجل)
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم)
التجاري) األصل  مجموع  (595(8
الحسن) شارع  بأصيلة  مقره  الكائن 
لفائدة السيد محمد) الثاني رقم75،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  مرزكيوي 
وحددت) (KA61(8( رقم) الوطنية 
قيمة األصل التجاري موضوع الهبة)

في مبلغ إرمالي قدره)10.000)درهم.
التعرضات) رميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)))
15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أرل)
وما) (8( للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

)عن رئيس كتابة الضبط
خديجة فراجي

17 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم 2020/166

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
باعت السيدة زين ) (2020 يناير) (13

زنقة) (8 بطنجة) الساكنة  الرطالي 
لبطاقة) والحاملة  إدريس  موالي 
 K(56226 رقم) الوطنية  التعريف 
بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجلة 
مجموع األصل) (،106748 تحت رقم)
الطابق) بطنجة  الكائن  التجاري 
قاسم) زنقة  اصفهان  إقامة  األر�سي 
كوكالة) املخصص  مرشان  كنون 
السيدة) لفائدة  املناسبات،) لتنظيم 
ليلى ضيفي الحاملة لبطاقة التعريف)
وحددت) (K338238 رقم) الوطنية 
قيمة األصل التجاري موضوع البيع)

في مبلغ إرمالي قدره)0.000))درهم.
التعرضات) رميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)))
من) ابتداء) يوما  (15 أرل) داخل 
 8(  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

)عن رئيس كتابة الضبط
خديجة فراجي

18 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم 2020/177

ملف تقديم أصل تجاري
كحصة في شركة في طور التأسيس

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
2019)قدم السيد كريم) 15)ديسمبر)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الريحاني 
والساكنة) (K161022 رقم) الوطنية 
بطنجة زاوية زنقة فا4 وواد الذه )
رقم) (1 بلوك) (2 رقم) الصفاء) عمارة 
بالسجل) واملسجل  (5 الطابق) (10
(،23300 التجاري بطنجة تحت رقم)
زنقة) بطنجة  الكائن  التجاري  أصله 
الحامل لشعار) (10 أحمد شوقي رقم)
كحصة) (RESTAURANT RAIHANI
مسماة) التأسيس  طور  شركة  في 

. CHEZ RAIHANI SARL AU
وبناء)على تقرير مراق  الحصص)
املؤرخ في)15ديسمبر)2019)تم تقييم)
األصل التجاري املذكور أعاله بقيمة)

2.600.000)درهم.

التعرضات) رميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)))

من) ابتداء) يوما  (15 أرل) داخل 

 8(  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجارة.
)عن رئيس كتابة الضبط

خديجة فراجي

19 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم 2020/196

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ( أنه بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في)

باعت السيدة فطومة) (2020 فبراير)

ابن الطاهر الحاملة لبطاقة التعريف)

والساكنة) (B353379 رقم) الوطنية 

 31 رقم) (2 زنقة) ماالباطا  بطنجة 

بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

األصل) مجموع  (،56724 رقم) تحت 

التجاري الكائن بطنجة)7)زنقة بركان)

امريكا) )شارع  (6 رقم) عايدة  إقامة 

عن) عبارة  وهو  سابقا)) فيسبو�سي 

»صيدلية) لشعار) حاملة  صيدلية 

اكومي) بشار  السيد  لفائدة  عايدة«،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

قيمة) وحددت  (،LA75474 رقم)

األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ)

إرمالي قدره)1.900.000)درهم).

التعرضات) رميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)))

من) ابتداء) يوما  (15 أرل) داخل 

 8(  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة األولى
)عن رئيس كتابة الضبط

خديجة فراجي

67 مكرر
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املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم 2020/213

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
العربي) السيد  باع  (2020 فبراير) ((
لبطاقة) الحامل  الرايس  الهيشو 
 LF19755 عدد) الوطنية  التعريف 
املر�سى) واد  دوار  بطنجة  والساكن 
واملسجل) انجرة  فحص  تغرامت 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم)
الثانوي) التجاري  األصل  (،89866
قدور) حاج  لعزي   بطنجة  الكائن 
وهو عبارة) (02 تجزئة النخلة فضيلة)
لفائدة السيد علي برملاج) عن مقهى،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)H218809)وحددت قيمة االصل)
التجاري موضوع البيع في مبلغ إرمالي)

قدره)250.000)درهم.
التعرضات) رميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
من) ابتداء) يوما  (15 أرل) داخل 
 8(  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

)عن رئيس كتابة الضبط
خديجة فراجي

68 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

التنازل
ملف رقم : 2020/93

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
أنه) بطنجة  التجارية  باملحكمة 
فاتح) في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
احمد) السيد  تنازل  (،2019 ديسمبر)
التعريف) لبطاقة  الحامل  اكريروت،)
والساكن) (K3(5160 رقم) الوطنية 
بطنجة حي الجيراري)3،)شارع عائشة)
بالسجل) واملسجل  (39 رقم) املسافر 
التجاري بطنجة تحت رقم)57566)عن)
مجموع األصل التجاري الكائن بطنجة)
شارع موالي سليمان،)قيسارية االزهر)

رقم)206)لفائدة زورته السيدة ايمان)

الحاملة لبطاقة التعريف) البشتاوي،)

وحددت) (KB87773 رقم) الوطنية 
قيمة األصل التجاري موضوع التنازل)

في مبلغ إرمالي قدره)0.000))درهم.

وعليه فإن رميع التعرضات تقدم)

بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل)

يوما ابتداء) ((15( أرل خمسة عشر)

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

)8)وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : )2020/11

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

رالل) السيد  باع  (،2020 يناير) (20

التعريف) لبطاقة  الحامل  ابويين 

والساكن) (K196801 رقم) الوطنية 

بطنجة زنقة أبو العالء)املعري عمارة)

روليانا شقة)123)واملسجل بالسجل)

التجاري بطنجة تحت رقم)110336،)

الكائن) التجاري  األصل  مجموع 

بطنجة البالية تجزئة البحر األبيض)

15)وهو عبارة عن) املتوسط القطعة)

لفائدة السيد محمد علي) صيدلية،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الكراتي 

وحددت) (،A690744 رقم) الوطنية 

قيمة األصل التجاري الواقع موضوع)

 500.000 البيع في مبلغ إرمالي قدره)

درهم.
التعرضات) رميع  فإن  وعليه 
تفدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أرل)
وما) (8( للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

خديجة فراجي

56 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2020/128

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
أنه بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)31 
 COLL السيد) باع  (،2019 ديسمبر)
NOBERT)الفرن�سي الجنسية الحامل)
 1(AA392(1 رقم) السفر  لجواز 
والسيدة)MORA MURIEL)الفرنسية)
الجنسية الحاملة لجواز السفر رقم)
بالسجل) واملسجالن  (19DD89918
 91(26 التجاري بطنجة تحت رقمي)
مجموع) ( التوالي،) على  (91(28 و)
بطنجة) الكائن  التجاري  األصل 
والحامل) انجرة  فحص  املجاز  قصر 
 »VILLA MARINA«(للشعار التجاري
لفائدة) الضيافة،) لدار  واملخصص 
املسجلة) (C(M( E(M«( SARL« شركة)
باملحكمة االبتدائية بالصويرة تحت)
951))واملمثلة من طرف السيد) رقم)
 CAMMARATA CALOGERO
رقم) البلجيكي  السفر  لجواز  الحامل 
 DAPVRIL والسيدة) (EN668908
السفر) لجوز  والحاملة  (MARYSE
الفرن�سي رقم)16CY20479،)وحددت)
قيمة األصل التجاري موضوع البيع)
في مبلغ إرمالي قدره)531.000)درهم.
التعرضات) رميع  فإن  وعليه 
تفدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أرل)
وما) (8( للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

خديجة فراجي

57 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129562
حساب رقم : 8091

تفويت الحق في اإليجار
باع):

الحامل) بكا4  الفاضيل  السيد 
.B605857(للبطاقة الوطنية

لفائدة):
الحامل) حمومان  علي  السيد 

.BJ1(3259(للبطاقة الوطنية

الحامل) احمومن  محمد  السيد 

.BJ208023(للبطاقة الوطنية

على) املنص   االكراء) في  الحق 

املحل التجاري الكائن بالدار البيضاء)

زنقة ريل سيزار) السوداء) الصخور 
61،)واملسجل بالسجل التجاري) رقم)

تحت رقم))16111.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  

بالدار) التجاري  السجل  مكت  

عشر) خمسة  أرل  داخل  البيضاء)

األولى) للنشرة  املوالي  ( يوما) ((15(

والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : )12956

حساب رقم : 8087

بيع حقوق مشاعة في األصل 
التجاري

باع):

الحامل) تاني  حسن  السيد 

.B709853(للبطاقة الوطنية

لفائدة):

الحاملة) تاني  فاطمة  السيدة 

.B28028((للبطاقة الوطنية

املشاعة) الحقوق  رميع 
التجاري) األصل  في  (7680/1360

الكائن)30)زنقة)7)تجزئة سمارة بالدار)

تعليمية،) ملؤسسة  واملعد  البيضاء)

رقم) ( التجاري) بالسجل  واملسجل 

.(0(022

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  

بالدار) التجاري  السجل  مكت  

عشر) خمسة  أرل  داخل  البيضاء)

األولى) للنشرة  ( املوالي) يوما  ((15(

والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر



3999 الجريدة الرسميةعدد)5601 - 9)رر )1))1 )))مار4)2020) 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129600
حساب رقم : 8291

تفويت الحق في الكراء
فوت):

الحامل) سمالني،) صالح  السيد 
للبطاقة الوطنية)B5(2050)؛

الحامل) سمالني،) احمد  السيد 
للبطاقة الوطنية)BE508599)؛

السيدة فاضمة سمالني،)الحاملة)
للبطاقة الوطنية)BE656259)؛

السيدة فاطمة سمالني،)الحاملة)
للبطاقة الوطنية)BE581757)؛

الحاملة) سمالني،) زينة  السيدة 
.JE88101(للبطاقة الوطنية

لفائدة):
حواصلي،) الرحيم  عبد  السيد 
 C778632(الحامل للبطاقة الوطنية
في املتجر الكائن) بتفويت حق الكراء)
بالدار البيضاء،)قيسارية الحاميدية،)
رقم)153)واملسجل بالسجل التجاري)

تحت رقم)1202)1.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  
مكت  السجل التجاري بالدار البيضاء)
يوما) ((15( داخل أرل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129618
حساب رقم : 8319

بيع أصل تجاري
باع):

السيد مصطفى امكيوض،)الحامل)
.BH120772(للبطاقة الوطنية

لفائدة):
السيد عبد االله بلحسن،)الحامل)

للبطاقة الوطنية)LG18927)؛
الحامل) بلحسن،) سعيد  السيد 

للبطاقة الوطنية)LG1(880)؛
الحامل) بلحسن،) يوسف  السيد 

:LG218(5(للبطاقة الوطنية

األصل التجاري الذي هو مخصص)

الكائن بالدار) لبيع املالبس الجاهزة،)

بايلي) )هوت  الزيتون) زنقة  البيضاء)

بالسجل) واملسجل  (31 رقم) سابقا))

التجاري تحت رقم)698)32.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  

مكت  السجل التجاري بالدار البيضاء)

يوما) ((15( داخل أرل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129620

حساب رقم : 8312

تفويت األصل التجاري
فوت):

 AMICIZIA املسماة) الشركة 

ش.م.م يسيرها)؛

الحامل) يوماني،) هشام  السيد 

للبطاقة الوطنية)BK150030)؛

الحامل) السيد نور الدين واتيت،)

.BH219665(للبطاقة الوطنية

لفائدة):

الحامل) غيات،) رشيد  السيد 

للبطاقة الوطنية)BH(22228)األصل)

حي) البيضاء،) بالدار  الكائن  التجاري 

الدار) عثمان،) سيدي  رشيد،) موالي 

البيضاء)2)املجموعة السكنية)97)متجر)

واملسجل) ملقهى  واملخصص  (10 قم)

بالسجل التجاري تحت رقم)286223.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  

مكت  السجل التجاري بالدار البيضاء)

يوما) ((15( داخل أرل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : )12965

حساب رقم : 66)8

تفويت أصل تجاري
فوتت):

 MAROC ايتيليتز) ماروك  شركة 

.UTILITIES

لفائدة):

 ESPACE يانو4) ايسبا4  شركة 

املعد) التجاري  األصل  (YANOUSS

لصانع البالط الكائن بالدار البيضاء،)

الكبير) الحزام  ميزوتيس شارع  زنقة 

الحي املحمدي واملسجل) (167 الرقم)

بالسجل التجاري تحت رقم)286615.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  

مكت  السجل التجاري بالدار البيضاء)

يوما) ((15( داخل أرل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129702

حساب رقم : 8630

تفويت أصل تجاري
ابزي،) املحفوظ  السيد  باع 

 BL20558(:(الحامل للبطاقة الوطنية

لفائدة شركة)»الترا ا.4.4«)ش.م.م)

شريك وحيد مقرها االرتماعي بالدار)

 74 عمارة) معروف  سيدي  البيضاء)

للبيع) واملعد  (6 شقة) األول  الطابق 

واملسجلة) البالستيكية،) األدوات 

رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

.396961

خالد) السيد  طرف  من  واملمثل 

ايت عبد السالم.

بالدار) الكائن  التجاري  املحل 

واملسجل) تادلة،) زنقة  (78 البيضاء)

رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

.390828

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  

بالدار) التجاري  السجل  مكت  

يوما) عشر  خمسة  داخل  البيضاء)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129722

حساب رقم : 8729

عقد تقدمة

كب�سي) بناني  العالي  عبد  السيد 

الطبيعي) للشخص  ممثال  بصفته 

التجاري) بالسجل  واملسجل 

شريك) وبصفته  (3213(( رقم)

التكوين) طور  في  شركة  في  وحيد 

 PHARMACIE EMILE ZOLA«

CASA SARL AU«)خصائصها التالي):

تم التصريح على ما يلي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

 PHARMACIE EMILE« ( لشركة)

شركة) (»ZOLA CASA SARL AU

مقرها) املحدودة،) املسؤولية  ذات 

زوال،) إميل  شارع  (،221 االرتماعي)

الدار البيضاء)تم املساهمة في الشركة)

املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول)

للشخص) التجاري  األصل  وخصوم 

مالكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم) للعناصر املساهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)

اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 

األصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهائي 

إميل) شارع  (،221 الكائن) التجاري 

واملسجل) البيضاء،) الدار  زوال،)

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالدار البيضاء)تحت رقم)))3213.
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تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  

مكت  السجل التجاري.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 128570

حساب رقم 015)

تفويت الحق في الكراء
 OUCHAKAR الشركة) فوتت 

 ACCESSOIRES AUTO SARL

السيد) يمثلها  (ASSOCIE UNIQUE

محمد أوشفري الحامل للبطاقة رقم)

أحمد) السيد  لفائدة  (BE( 594743

 BL(96137أكوز الحامل للبطاقة رقم

للمحل الكائن بالدار) حق في الكراء)

العرو�سي) زنقة محمد  (13 البيضاء،)

بالسجل) ( واملسجل) (7 متجر) (5 سارة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.152299

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت  

بالدار) التجاري  السجل  مكت  

داخل أرل أقصاه خمسة) ( البيضاء)

األولى) للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكنا4
بيان أمر التوزيع 

حيدة) كمال  األستاذ  أصدر 

التصفية) ملهام  املنتدب  القا�سي 

بوسعيد،) محمد  ملقاولة  القضائية 

 2020 فبراير) (12 بتاريخ) (7 األمر رقم)

اآلتي نصه):

النهائي) الثمن  بأن  »بالتصريح 

 265.000 وقدره) التجاري  لألصل 

درهم يوزع كالتالي):

 1000 (: وار  الخبرة وقدره) (- (1

درهم للخبير محمد سعيد بنعشور.

يخصص) درهم  (1000 مبلغ) (- (2

ملصاريف االشهار عند قفل املسطرة.

عبد) بن  الودغيري  ورثة  (- (3

الرحمان مبلغ)9600)درهم عن وار )

املالح) بشارع  عنوانهم  الكائن  كراء،)

القديم الرقم)8)1)مكنا4.

املغربية) العامة  الشركة  (- ((

عالل) األستاذ  عنها  )ينوب  لألبناك)

مبلغ) الناعم املحامي بهيئة مكنا4))

150.000)درهم.

عنها) )ينوب  الشعبي) البنك  (- (5

األستاذ عادل الفيحي املحامي بهيئة)

مكنا4))مبلغ)00).103)درهم.

الضبط) كتابة  رئيس  ويشعر 

رميع) بمكنا4  التجارية  باملحكمة 

مودع) بالتوزيع  األمر  بأن  الدائنين 

األطراف) حق  ومن  الضبط،) بكتابة 

الطعن فيه باالستئناف داخل أرل)

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

14

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

 LES GRANDS شركة

POULAILLERS DU SUD

ملف رقم 2019/8315/93

إشعار
 11 رقم) الحكم  بمقت�سى 

 2020 يناير) (28 بتاريخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2019/8315/93

التجارية بأكادير):

حق) في  اإلنقاد  مسطرة  بفتح 

 LES  شركة لي كراند بوليير دي سود

 GRANDS POULAILLERS DU

القانوني  ممثلها  شخص  في   SUD

 10 بكلم  االرتماعي  مقرها  الكائن 

رماعة  ازدار  أكادير  بولوز  ضيعة 

بونعمان تيزنيت، املسجلة في السجل 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

تحت رقم 9)16. 

بتعيين السيد عمر را�سي قاضيا 

نائبا  العظيمي  منتدبا والسيد خالد 

له.

ادحلي  الحسين  السيد  بتعيين 

تقرير  بإعداد  تكليفه  مع  سنديكا 

املالية  املوازنة  حول  مفصل 

للمقاولة  واالرتماعية  واالقتصادية 

لوضعيتها  املناس   الحل  واقتراح 

داخل أرل ) أشهر من تاريخ صدور 

هذا الحكم.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

اآلتي : الحسين ادحلي، شارع موالي)

الطابق) عمارة دار ايليغ،) اسماعيل،)

أكاديـر؛)ضمن) (– ( (31( رقم) الثالث،)

قائمة تتضمن املبالغ املطلوبة مرفقة)

شهرين) أرل  داخل  وذلك  بالوثائق 

من تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريدة)

(،58( (،563 للمواد) طبقا  الرسمية 

719،)720،)721)من مدونة التجارة.

بشهرين  األرل  هذا  ويمدد 

خارج  القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بوزنداك

منتدب قضائي
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املحكمة التجارية بأكادير

ملف معالجة صعوبات املقاولة

شركة البناء واألشغال العامة

ملف رقم 2017/8303/74 ابتدائي

ملف رقم 2018/8303/1282 

استئنافي

إشعار
 2170 رقم) القرار  بمقت�سى 

الصادر بتاريخ)25)ديسمبر)2019)عن)

محكمة االستئناف التجارية بمراكش)

 2018/8303/1282 رقم) امللف  في 

القا�سي بـ):

والحكم) املستأنف  الحكم  إلغاء)

من رديد بـ):

فتح مسطرة التصفية القضائية)

واألشغال) البناء) شركة  موارهة  في 

العامة الكائن مقرها بشارع الحسن)

الثاني عمارة ارالن أكادير.

تحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

السابقة  شهر   18 في  مؤقتة  بصفة 

عن تاريخ هذا القرار.

تعيين األستاذ عمر را�سي قاضيا 

منتدبا ينوب عنه األستاذ العبدوني.

تعيين السيد السعداوي سنديكا 

في  مهامه  وتحدد  املسطرة  هذه  في 

إرراء عمليات التصفية القضائية.

تحديد مصاريف املسطرة مبدئيا 

في 20.000 درهم.

بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

 19 بـ) اآلتي : علي السعداوي الكائن 

(– السالم) حي  الفا�سي  محمد  شارع 

أكاديـر؛)ضمن قائمة موقعة تتضمن)

املبالغ املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك)

نشر) تاريخ  من  شهرين  أرل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا)

من) (721 (،720 (،719 (،58( للمواد)

مدونة التجارة.

بشهرين  األرل  هذا  ويمدد 

خارج  القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

اململكة املغربية.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بوزنداك

منتدب قضائي

21
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املحكمة التجارية بأكادير

ملف معالجة صعوبات املقاولة

LEVELEC شركة

ملف رقم 2017/8303/73 ابتدائي

ملف رقم 2018/8303/1299 

استئنافي

إشعار
 2171 رقم) الحكم  بمقت�سى 

الصادر بتاريخ)25)ديسمبر)2019)عن)

محكمة االستئناف التجارية بمراكش)

 2018/8303/1299 رقم) امللف  في 

القا�سي بـ):

والحكم) املستأنف  الحكم  إلغاء)

من رديد بـ):

فتح مسطرة التصفية القضائية)

شركة) ليفيليك  شركة  موارهة  في 

بعمارة) مقرها  الكائن  مساهمة 

ارسالن شارع الحسن الثاني أكادير.

تحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

السابقة  شهر   18 في  مؤقتة  بصفة 

عن تاريخ هذا القرار.

قاضيا  را�سي  عمر  السيد  تعيين 

أحمد  األستاذ  وتعيين  منتدبا 

العبدوني نائبا.

السعداوي  علي  السيد  تعيين 

إنجاز  في  مهامه  وتحدد  سنديكا 

إلى  بدايتها  من  التصفية  إرراءات 

نهايتها.

تحديد مصاريف املسطرة بصفة 

مؤقتة في مبلغ 20.000 درهم.

بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

 19 بـ) اآلتي : علي السعداوي الكائن 

(– السالم) حي  الفا�سي  محمد  شارع 

أكاديـر؛)ضمن قائمة تتضمن املبالغ)

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أرل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا)

من) (721 (،720 (،719 (،58( للمواد)

مدونة التجارة.

بشهرين  األرل  هذا  ويمدد 

خارج  القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بوزنداك

منتدب قضائي

22

املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد هبة نصف 

أصل تجاري

ملف هبة رقم : 2020/109

حساب رقم : 1092

حرره) رسمي  عقد  بمقت�سى 

 17 بتاريخ) بالوالي  لحبي   األستاذ 

بتاريخ) بوردة  مسجل  (،2013 ماي)

21)ماي)2013،)سجل اإليداع)2603 

السيد) وه   (،2373 بالقبض) أمر 

عبد القادر اليماني،)الساكن بوردة،)

للسيد) زنقة ماي موزـ) حي املعمورة،)

بوردة،) الساكن  اليماني،) الحسن 

زنقة الفلين رقم)12)حي املعمورة.

الكائن) التجاري  األصل  نصف 

رقم) الصابوني  حمام  زنقة  بوردة،)

1،)املقيد بالسجل التجاري بتاريخ)12 

 (1812 تحت رقم) (1999 أغسطس)

املالبس) لبيع  واملخصص  تحليلي،)

قيم) وقد  بالتقسيط،) الجاهزة 

املوهوب به بمبلغ)100.000)درهم.

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوردة داخل أرل أقصاه)

للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية)-)تطبيقا للمادة))8)من مدونة)

التجارة.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)منصور محمد

23 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

مكت  صعوبات املقاولة

ملف رقم : 2019/8310/92

حساب رقم : 5)2017/8302/1

اشعار

 2020/12 بمقت�ســى الحكــم رقــم)

 2020 فبرايــر) (11 بتاريــخ) الصــادر 

رقــم) املقاولــة  صعوبــات  ملــف  فــي 

رقــم) أصلــي  ملــف  (2019/8310/92

املحكمــة) قضــت  (2017/8302/145

: بمراكــش) التجاريــة 

التســوية) مســطرة  بتمديــد 

موارهــة) فــي  املفتوحــة  القضائيــة 

مــن مســيرها) الــى كل  برومالــي  شــركة 

الســيد محســن بــرادة العزيــزي،)شــركة)

افيــادAVIADIS(4)املســجلة بالســجل)

التجاريــة) املحكمــة  لــدى  التجــاري 

شــركة) بمراكــش تحــت رقــم)63754،)

بالســجل) املســجلة  (LOTIS لوتيــس)

التجاريــة) املحكمــة  لــدى  التجــاري 

شــركة) رقــم55137،) تحــت  بمراكــش 

SUDAVI)املســجلة بالســجل) ســودافي)

التجاريــة) املحكمــة  لــدى  التجــاري 

شــركة) (،103(3 بمراكــش تحــت رقــم)

املســجلة) (VOLASUD فوالســود)

املحكمــة) لــدى  التجــاري  بالســجل 

التجاريــة بمراكــش تحــت رقــم)36025.

وتحديــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع)

في نفس املدة املحددة ســابقا بمور )

حكم فتح مسطرة التسوية القضائية)

في حق شــركة برومالي.

الرحيــم) عبــد  (: الســيد) وعينــت 

منتدبــا. قاضيــا  اســميح 

بنســينان) الواحــد  عبــد  والســيد 

محمــد) شــارع  (: ب) والكائــن  ســنديكا 

 13 حبــو4 ش) ابــن  زنقــة  الخامــس 

كــش. مرا

الدائنيــن) مــن  فاملطلــوب  عليــه 
املعيــن) للســنديك  التصريــح بديونهــم 
ضمــن قائمــة موقعــة تتضمــن املبالــغ)
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
شــهرين مــن تاريــخ نشــر هــذا االشــعار)
بالجريــدة الرســمية طبقــا ملقتضيــات)
مــن مدونــة) و687) و686) (569 املــواد)

التجــارة.
عن رئيس كتابة الضبط

66

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد : 2020/39
حساب رقم : 1807

معاوضة أصل تجاري
مصحــح) عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
 2019 أكتوبــر) (9 بتاريــخ) اإلمضــاء)
الحامــل) عمــر  الــوردي  الســيد  قبــل 
والســاكن) رقــم.....) الوطنيــة  للبطاقــة 
......ان يتبــادل ويســلم بمقت�ســى هــذا)
النصــف) فــي  املحــدد  نصيبــه  العقــد 
باملشــاركة الفعليــة فــي األصــل التجــاري)
للــدكان الكائــن بزنقــة بنــي مريــن رقــم)
املســجل) مراكــش  الزبيــري  عمــارة  (2
بالســجل التجــاري تحــت عــدد)08)33 
باملحكمــة التجاريــة بمراكــش وقــدرت)
رميع عناصره املادية واملعنوية بمبلغ)

درهــم. ((0000
وباملقابــل تبــادل وســلم بمقت�ســى)
لحســن) الــوردي  الســيد  العقــد  هــذا 
(.... رقــم) الوطنيــة  للبطاقــة  الحامــل 
نصيبــه فــي النصــف) (.... والســاكن ب)
األصــل) فــي  الفعليــة  باملمشــاركة 
بطريــق) الكائــن  للمحــل  التجــاري 
املســجل) مراكــش  (36 رقــم) الكتبيــة 
بالســجل التجــاري تحــت عــدد)10)33 
باملحكمــة التجاريــة بمراكــش وقــدرت)
رميع عناصره املادية واملعنوية بمبلغ)

درهــم. ((0000
وبعــد هاتــه املخاررــة أصبــح الســيد)
األصــل) لكامــل  مالــكا  عمــر  الــوردي 
بطريــق) الكائــن  للمحــل  التجــاري 
الكتبيــة رقــم)36)مراكــش املحــدد رقــم)

.33(08 فــي) التجــاري  ســجله 
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)وفــي املقابــل أصبــح الســيد لحســن)

الــوردي مالــكا لكامــل األصــل التجــاري)

بطريــق بنــي) (2 للمحــل التجــاري رقــم)

مريــن عمــارة الزبيــري مراكــش املحــدد)

.33(10 رقــم ســجله التجــاري فــي)

فعلــى دائنــي البائــع املذكــورة أعــاله)

قســم) إلــى  بتعرضاتهــم  يتقدمــوا  أن 

الســجل التجــاري باملحكمــة التجاريــة)

مــن) يبتــدئ  أرــل  داخــل  بمراكــش 

تاريــخ اإلعــالن أالول وينتهــي فــي اليــوم)

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف عدد : 0)/2020

حساب رقم : 1818

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 

بمراكــش) ومســجل  (2020 ينايــر) (13

قــدم الســيد) (2020 ينايــر) (23 بتاريــخ)

يونــس عزيــز الحامــل لبطاقــة التعريــف)

.Y202577 رقــم) الوطنيــة 

 CENTRE 3R ORTHO لشــركة)

مقرهــا) الكائــن  (VISUEL SARL AU

الطابــق) (1 رقــم) بمكتــ   اإلرتماعــي 

األول عمــارة رقــم)11)مكــرر زنقــة رحــال)

ابــن احمــد رليــز مراكــش.

الكائــن) التجــاري  األصــل  رميــع 

الطابــق األول عمــارة) (1 بمكتــ  رقــم)

رقــم)11)مكــرر زنقــة رحــال ابــن احمــد)

مقــوم) ملكتــ   واملعــد  مراكــش  رليــز 

التجــاري) بالســجل  واملســجل  البصــر 

تحــت رقــم)90)118)بجميــع عناصــره)

املاديــة واملعنويــة كحصــة فــي شــركة،)

درهــم. (201.000 بمبلــغ) قــوم 

فعلى دائني املقدم الحصة))املذكور)

إلــى) يتقدمــوا بتصريحاتهــم  أعــاله أن 

باملحكمــة) التجــاري  الســجل  قســم 

التجاريــة بمراكــش داخــل أرــل يبتــدئ)

فــي) وينتهــي  أالول  اإلعــالن  تاريــخ  مــن 

اليــوم الخامــس عشــر مــن نشــر اإلعــالن)

الثانــي.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

 62 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 1/2020)

حساب رقم : 1830

تقديم أصل تجاري حصة في شركة 
صيدلية النهضة املحاميد

ش.م.م.ش.و.
مــؤرخ) عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 

 2020 ينايــر) (2 بتاريــخ) مراكــش  فــي 

ينايــر) (30 يــوم) بمراكــش  واملســجل 

2020)قدمــت الســيدة الســعدي اللــة)

التعريــف) لبطاقــة  الحاملــة  أســماء،)

الســاكنة) (،e526001 رقــم) الوطنيــة 
5)رقــم)479  بالحــي املحمــدي الوحــدة)

الكائــن) التجــاري  االصــل  مراكــش،)

تجزئــة النهضــة املحاميــد) (938 برقــم)

الســجل) فــي  املســجلة  مراكــش،) (1

التجــاري تحــت رقــم)72692)بمراكش،)

طبيعــي) شــكل شــخص  علــى  واملعــدة 

بجميــع عناصرهــا املاديــة واملعنويــة،)

تــم تقويــم الحصــة)1.200.000)درهــم)

مقسمة الى)12.000)حصة ارتماعية)

100)درهم للحصة في شركة صيدلية)

فــي) ش.م.م.ش.و.) املحاميــد  النهضــة 

التاســيس. طــور 

فعلــى دائنــي البائعــة املذكورة أعاله)

قســم) الــى  بتعرضاتهــم  يتقدمــوا  ان 

الســجل التجــاري باملحكمــة التجاريــة)

نشــر) تاريــخ  مــن  يبتــدئ  أرــل  داخــل 

االعــالن االول وينتهــي فــي اليــوم)15)مــن)

نشــر االعــالن الثانــي.
النشرة االولى)

عن رئيس كتابة الضبط

 63 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2)/2020

حساب رقم : 1832

بيع أصل تجاري

فــي) مــؤرخ  موثــق  عقــد  بمقت�ســى 

مســجل) (2020 ( فبرايــر) (3 ينايــرو) (30

باعــت) (،2020 فبرايــر) (6 بمراكــش فــي)

رحيمــي،) الزهــرة  فاطمــة  الســيدة 

الحاملــة للبطاقــة التعريــف الوطنيــة)

الســاكنة بمراكــش،) (،E376049(رقــم

ابــن) عمــارة  مالــك  االمــام  زنقــة  (6/7

ابراهيــم رليــز،)رميــع االصــل التجــاري)

تومــرت«،) ابــن  »صيدليــة  املســمى)

طريــق) بمراكــش  واملســتغل  الكائــن 

تجزئــة) الحســني  الحــي  الصويــرة،)

املشــتمل) (،14-13 رقــم) تومــرت  ابــن 

باملحكمــة) واملســجل  صيدليــة،) علــى 

التجاريــة بمراكــش تحــت رقــم)56286 

من السجل التحليلي وتحت رقم)505 

مــن الســجل الترتيبــي،)بجميــع عناصــره)

شــركة) لفائــدة  واملعنويــة،) املاديــة 

ذات) شــركة  (،APTEKA DOUNIA

مسؤولية املحدودة للشريك الوحيد،)

بمراكش،طريــق) االرتماعــي  مقرهــا 

الحــي الحســني تجزئــة ابــن) الصويــرة،)

تومــرت رقــم)13-14،)ممثلــة بالســيدة)

 (00.000 قــدره) بثمــن  بنانــي،) دنيــا 

درهــم.

فعلى دائني الســيدة فاطمة الزهرة)

أن) أعــاله  املذكــورة  البائعــة  رحيمــي 

يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)

التجــاري باملحكمــة التجاريــة بمراكــش)

نشــر) تاريــخ  مــن  يبتــدئ  أرــل  داخــل 

االعــالن االول وينتهــي فــي اليــوم)15)مــن)

نشــر االعــالن الثانــي.

النشرة االولى 
عن رئيس كتابة الضبط

 64 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 3/2020)
حساب رقم : )183
هبة أصل تجاري 

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
 2020 مــار4) فاتــح  بتاريــخ  مراكــش 
ينايــر) (29 يــوم) بمراكــش  واملســجل 
2020))وهبــت الســيدة لطيفــة االمــور)
الوطنيــة) التعريــف  لبطاقــة  الحاملــة 
بنفــس) الســاكنة  (،E(0210 رقــم)
التجــاري) االصــل  رميــع  العنــوان،)
االرهــزة) لبيــع  واملعــد  (87302 رقــم)
بالســجل) واملســجل  االلكترونيــة 
التجــاري تحــت رقــم بجميــع عناصــره)
 100.000 قــوم) واملعنويــة،) املاديــة 

درهــم.
فعلــى دائنــي البائــع املذكــورة أعــاله)
قســم) الــى  بتعرضاتهــم  يتقدمــوا  ان 
الســجل التجــاري باملحكمــة التجاريــة)
نشــر) تاريــخ  مــن  يبتــدئ  أرــل  داخــل 
االعــالن االول وينتهــي فــي اليــوم)15)مــن)

نشــر االعــالن الثانــي.
النشرة االولى)

عن رئيس كتابة الضبط

 65 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكت  السجل التجاري

بيع أصل تجاري
حساب رقم : 862) م
الرقم التحليلي : 35)

ملف البيع رقم : 2020/10 ب أ ت
نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
بخريبكة،) االبتدائية  باملحكمة 
من) (83 تطبيقا للمقتضيات الفصل)
 15.95 القانون رقم) مدونة التجارة،)

نعلن ما يلي):
بمكت ) موثق  عقد  بمقت�سى 
موثقة) حوزي،) رشيدة  األستاذة 
بخريبكة،)بتاريخ)20)يناير)2020،)باع)
السادة محمد نشيط،)أحمد نشيط)
مسيري) بصفتهم  نشيط  واملختار 
شركة الشاوي مزاب ش.ذ.م.م الكائن)
زنقة) (85/83 مقرها االرتماعي برقم)
خريبكة) الفتح،) حي  ابراهيم  أوالد 
واملسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)
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 (35 رقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

العربي) الحياوي،) محمد  للسادة 

بطائقهم) الحياوي  وعمر  الحياوي 

 U124390، التوالي) على  الوطنية 

C179072)وU159226)رميع األصل)

الشاوية) لشركة  اململوك  التجاري 

مزاب ش.ذ.م.م وهو عبارة عن محل)

الستغالل امتياز الخدمات الهاتفية،)

شارع موالي يوسف،) (35 كائن برقم)

خريبكة.

تسجل) التعرضات  فإن  وعليه 

بمكت  الضبط بهذه املحكمة))مكت )

السجل التجاري))بخريبكة داخل أرل)

يوما بعد) ((15( أقصاه خمسة عشر)

النشر الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

ملف رقم 2020/02

حساب رقم 11750

إعالن عن بيع أصل تجاري
طرف) من  موثق  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ) عقاري  السعدية  املوثقة 

بتاريخ) ومسجل  (2020 يناير) (6 في)

السيد) فوت  (2020 يناير) (10

 HERTZ EZZAHRI MBAREK

 PAR NOUREDDINE EZZAHRI

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

السيد) شركة  إلى  (BK195256 رقم)

ABDELLAH MOUHTARIF)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مجموع األصل التجاري) (BE718722

املسجل تحت رقم)37522)الكائن ب)

 19PLACE HANSSALI, ELJADIDA

 MD DE BAS ET املزاول فيه نشاك)

 BONNETERIE DE QUALITE FINE

OU DE LUXE)وذلك حس  الشروط)

والكيفية املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من) يوما  (15 أرل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل التجاري

16 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني االل

بيع أصل تجاري

ملف رقم 6)2019/3

حساب رقم 22211119031182

بمقت�سى عقد عرفي مصادق عليه)

ومسجل) (2019 سبتمبر) (23 بتاريخ)

 2019 سبتمبر) (30 ببني مالل بتاريخ)

مغربية) الحيان  رقية  السيدة  فإن 

التعريف) لبطاقة  الحامل  راشدة 

الساكنة) (I377984 رقم) الوطنية 

 173 رقم) الخامس  محمد  بشارع 

التجاري) بالسجل  بني مالل مسجل 

قد) (2(2(( بهذه املحكمة تحت رقم)

التجاري) األصل  رميع  عن  تنازلت 

الرشاد) حي  العيون  شارع  والكائن 

52)بني مالل واملستعمل) ))رقم) زنقة)

لفائدة) املنزلية  األثاث  بيع  كمحل 

محسن العلياني مغربي راشد بطاقة)

التعريف الوطنية رقم)I719348)وقد)

حدد ثمن البيع في مبلغ قدره)60.000 

درهم.

تقديم) األخير  هذه  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكت  السجل التجاري)

باملحكمة االبتدائية بني مالل داخل)

املوالية) يوما  (15 يتعدى) ال  أرل 

للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الهادي عبد املجيد

59 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف رقم : 2019/347

حساب رقم : 22211119031180
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

منجز) رسمي  تقرير  بمقت�سى 
 T.H الحيسوبي) الخبير  طرف  من 
CONSULTING)بالدار البيضاء)فقد)
الحامل) العربي  يمول  السيد  قدم 
 A8162 رقم) الوطنية  للبطاقة 
املسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
رقم) تحت  مالل  بني  االبتدائية 
الذي) التجاري  األصل  رميع  (9136
شارع) الكائن  (TOPOGRAPHE هو)
كحصة) مالل  بني  الثاني  الحسن 
 STE TOPO املدعوة) الشركة  في 
TADLA SARL AU)في طور التأسيس)
في شخص ممثلها القانوني رأسمالها)

1.560.600)درهم.
أعاله) الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل) بمكت   تعرضاتهم  وضع 
ببني) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
يتجاوز خمسة) أرل ال  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

60 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف رقم : 2020/05
حساب رقم : 596)

إعالن عن بيع أصل تجاري 
بمقت�سى عقد عرفي مصادق عليه)
2009)ومسجل ببني) 13)يوليو) بتاريخ)
مالل بتاريخ)12)أغسطس)2009)فإن)
مغربي) السالم  عبد  أرسالن  السيد 
التعريف) لبطاقة  الحامل  راشد 
الساكن) (BE59826 رقم) الوطنية 
الدار) فرنسا  الرويح  حمادي  زنقة 
التجاري) بالسجل  مسجل  البيضاء)
قد) (17478 بهذه املحكمة تحت رقم)
باع))رميع نصيبه في األصل التجاري)
بني) الخامس  محمد  بشارع  والكائن 
املسمى) كفندق  واملستعمل  مالل 
HOTEL GHARNATA)لفائدة السيد)
زيتوني عبد الرحمان أرسالن الساكن)
فندق غرناطة شارع محمد الخامس)

التعريف) لبطاقة  الحامل  مالل  بني 

I61509)وقد حدد ثمن البيع في) رقم)

مبلغ قدره)100.000)درهم مائة ألف)

درهم.

تقديم) األخير  هذه  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكت  السجل التجاري)

باملحكمة االبتدائية ببني مالل داخل)

يوما) عشر  خمسة  يتعدى  ال  أرل 

املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بالخميسات

ملف رقم ))/2020

حساب رقم 31)8

بيع أصل تجاري

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

19)فبراير)2020،)باع السيد عبد هللا)

الكش الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

للسيد الحاج الكبراوي) (XA110(61

(،XA31975 الحامل ل ب ت و رقم)

علي) أيت  الكائن  التجاري  األصل 

تيفلت،) الجوهرة  عين  قطبيين 

املسجل تحت رقم)47776)باملحكمة)

بجميع) بالخميسات،) االبتدائية 

بثمن) واملعنوية  املادية  عناصرهما 

قدره)5.000)درهم).

لذلك فإن رميع التعرضات يج )

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

أرل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ) من  يوما  ( ((15( خمسة عشر)

صدور النشرة الثانية.

النشرة األولى
)عن رئيس كتابة الضبط

خديجة فراجي

69 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم : )2020/3
حساب رقم : 8261

بتاريخ) توثيقي  عقد   بمقت�سى 
17)ديسمبر)2019)باع السيد التوفيق)
أنوار،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)
العمراوي،) كريم  للسيد  (X(1259
(،X303200 رقم) ل.ب.ت.و  الحامل 
شارع) (92 الكائن) التجاري  األصل 
الخميسات) الزرقطوني،) محمد 
26838)باملحكمة) املسجل تحت رقم)
بجميع) بالخميسات،) االبتدائية 
بثمن) واملعنوية  املادية  عناصرهما 

قدره)200.000)درهم.
لذلك فإن رميع التعرضات يج )
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أرل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 
تاريخ) من  يوما  ((15( عشر) خمسة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن 
صالح

إعالن عن بيع أصل تجاري 
ملف بيع رقم : 2020/7

األستاذة) حررته  عقد  بمقت�سى 
حنان رياض موثقة بالفقيه بن صالح)
ومسجل) (2019 ديسمبر) (26 بتاريخ)
بإدارة التسجيل والتمبر بتاريخ)9)يناير)
رديو4،) سمير  السيد  باع  (،2020
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
IB47676)الساكن بالفقيه بن صالح)
تجزئة وهرة الرقم)47)نيابة عن شركة)
G.R.S.3 SARL AU)للسيد املصطفى)
الوطنية) لبطاقة  الحامل  الوسقي،)
رقم)IB 95001)والساكن بالفقيه بن)
صالح شارع عالل بن عبد هللا تجزئة)
نفسه) عن  أصالة  (86 الرقم) الفتح 
حسن) السيد  أخيه  عن  وبالنيابة 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الوسقي 
باسبانيا) واملقيم  (IB1139(8 رقم)
ساكن بالفقيه بن صالح شارع عالل)
 86 بن عبد هللا تجزئة الفتح الرقم)

بمور  وكالة توثيقية محررة بتاريخ)
5)ديسمبر)2019)و)26)ديسمبر)2019 
األصل) ( مجموع) بالفقيه بن صالح،)
التجاري املسمى مقهى باريس الكائن)
الحسن) شارع  صالح  بن  بالفقيه 
الكائن) (66 الثاني اقامة رديو4 رقم)
بالسجل) املسجل  األر�سي  بالطابق 
التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه)
بجميع) (2677 رقم) تحت  صالح  بن 
عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره)

250.000)درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
بالفقيه بن صالح داخل أرل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة األولى
الشعبة التجارية

اإلمضاء):)طلحة عبد الغاني

مكرر 24

املحكمة اإلبتدائية بالفقيه بن 
صالح

شعبة السجل التجاري
ملف بيع عدد 2020/15

إعالن عن بيع أصل تجاري
مصــادق) عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
عليــه بتاريــخ)8)أكتوبــر)2019)ومســجل)
نوفمبــر) (7 بتاريــخ) التســجيل  بــإدارة 
تنــازل الســيد عبــد اللطيــف) (،2019
الوطنيــة) للبطاقــة  الحامــل  ابــوزرار 
والســاكن حــي النجــاة) (i107087(رقــم
شــارع بئر انزران ســوق الســبت للســيد)
الحســين) بــن  الصوفــي  املصطفــى 
رقــم) الوطنيــة  للبطاقــة  الحامــل 
I202902)والســاكن بــدوار لعوينــة بنــي)
اعيــاط أزيــالل،)رميــع األصــل التجاري)
الكائــن حــي النجــاة شــارع بئــر انــزران)
العجــالت) لبيــع  املعــد  الســبت  ســوق 
بالســجل) واملســجل  بالتقســيط 
التجاري باملحكمة))اإلبتدائية بالفقيه)
بجميــع) (2128 بــن صالــح تحــت رقــم)
عناصــره املاديــة واملعنويــة وقــد قومــاه)

درهــم. (157.000.00 قــدره) بثمــن 

فعلــى دائنــي البائــع املذكــور أعــاله)

قســم) إلــى  بتعرضاتهــم  يتقدمــوا  أن 

الســجل التجــاري باملحكمــة اإلبتدائيــة)

بالفقيــه بــن صالــح داخــل أرــل يبتــدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

اليــوم الخامــس عشــر مــن نشــر اإلعــالن)

الثانــي.

النشرة األولى
اإلمضاء

طلحة عبد الغاني
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احكمة اإلستئناف بتازة
ملف رنائي ابتدائي

رقم : )13/)201

ملف التحقيق

عدد : 2012/113

ملخص الحكم أو القرار
اإلسم العائلي):)املسكين.

اإلسم الشخ�سي):)عبد القادر.
ابــن أحمــد بــن اســتيتو وأمــه):)رحمــة)

 19(6 بتاريــخ) املولــود  أحمــد  بنــت 

وقيــادة) رماعــة  ازرو  دوار  الســاكن 

كاف الغار حكم عليه بتاريخ)3)نوفمبر)

.2015

بمؤاخــذة املتهــم مــن أرــل مــا نســ )

إليــه وعقابــه عــن ذلــك بخمســة عشــر)

ســنة ســجنا نافــذا مــع الصائــر) ((15(

مجبــرا فــي األدنــى.

بواســطة) والجــرح  الضــرب  ألرــل 

الســالح املف�ســي إلــى املــوت دون نيــة)

إحداثــه.
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احكمة االستئناف بفا4
ملف رنائي رقم 1/193)2019/26

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)سكين.

اإلسم الشخ�سي):)يوسف.

ابن):)ادريس.

وأمه):)يامنة.

املولود بتاريخ))199)بفا4.
11)درب) برقم)17)زنقة) (: الساكن)

بلغازي رنان اليمني فا4.

ديسمبر) (30 بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرفة  طرف  من  (،2019

بفا4.
من أرل رريمتي التغرير بقاصر)
وهتك عرضها بدون عنف نتج عنها)
ذلك) عن  ومعاقبته  افتضاضها،)
بثالث سنوات حبسا نافذا وتحميله)
الصائر وبتحديد مدة اإلربار في الحد)

األدنى.
حرر بفا4 بتاريخ)3)فبراير)2020.

)عن رئيس كتابة الضبط

خديجة فراجي
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محكمة االستئناف بفا4
ملف رنائي رقم : 1/71)2019/26

ملخص الحكم أو القرار
رقم) الفكيري  (: العائلي) االسم 

االعتقال):
االسم الشخ�سي):)املهدي.

فطومة بنت) (: محمد وأمه) (: ابن)
عبد السالم.

 1999 مار4) (15 (: املولود بتاريخ)
بموالي يعقوب.

حي) ((2 زنقة) (15 برقم) (: الساكن)
األمل باب السفير فا4.

أكتوبر) (21 (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرف  طرف  من  (2019

بفا4.
بقاصر) التغرير  رناية  أرل  من 

باستعمال التدليس.
ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين)
الصائر) وتحميله  نافذا  حبسا  ((02(

واإلربار في األدنى.
عن رئيس كتابة الضبط
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محكمة االستئناف بفا4
ملف رنائي رقم : 2019/2611/510

ملخص الحكم أو القرار
مزداد) مستقيم  (: العائلي) االسم 

سنة)1996)بفا4
االسم الشخ�سي):)عزيز.

بنت) فاطمة  (: وأمه) عامر  (: ابن)
مسعود.
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الطابق) (2 الزنقة) (47 (: الساكن)
الرابع رنان التويزي سيدي بوريدة)

فا4.
ديسمبر) (2( (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرف  طرف  من  (2019
انتهائيا) علنيا  بفا4  االستئنافية 

وغيابيا،
من أرل رناية السرقة املوصوفة)

بالتعدد والليل والكسر.
في الشكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)إلغاء)القرار املستأنف)
بهذه) الجنايات  غرفة  عن  الصادر 
 2019 أكتوبر) (2( بتاريخ) املحكمة 
رقم) امللف  في  (691 رقم) تحت 
ق�سى) فيما  (،2019/2609/2(1
املتهمين عزيز مستقيم) براءة  به من 
بن عامر ومحمد داندان بن أحمد،)
والحكم من رديد بإدانتهما من أرل)
ما نس  إليهما والحكم على كل واحد)
سجنا) ((05( سنوات) بخمس  منهما 
تضامنا) الصائر  وتحميلهما  نافذا 

واإلربار في األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.
وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.
الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
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محكمة االستئناف بفا4
ملف رنائي رقم : 2019/2611/512

ملخص الحكم أو القرار
مزداد) حامدو  (: العائلي) االسم 

بتاريخ)30)يناير)1974)بفا4
االسم الشخ�سي):)رشيد.

بنت) عائشة  (: وأمه) أحمد  (: ابن)
عبد الكريم.

 02 زنقة) ((09 الرقم) (: الساكن)
الرياض) حي  امليت  البحر  شارع 

النررس فا4.
ديسمبر) (31 (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرف  طرف  من  (2019
انتهائيا) علنيا  بفا4  االستئنافية 

وغيابيا،
من أرل رناية السرقة املوصوفة)
والليل) التعدد  بظروف  املقترنة 
ناقلة) واستعمال  والتهديد  والعنف 

ذات محرك.
في الشكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأييد القرار املستأنف)
بهذه) الجنايات  غرفة  عن  الصادر 
 2019 أكتوبر) (17 بتاريخ) املحكمة 
رقم) امللف  في  (674 رقم) تحت 
به) ق�سى  فيما  (،2019/2610/352
من مؤاخذة املتهم رشيد حامدو بن)
السرقة) في  املساهمة  بجناية  أحمد 
طبقا)) تشديد  ظروف  من  بأكثر 
القانون) من  (128 و) (509 للفصل)
مقتضيات) استبعاد  مع  الجنائي 
الجنائي،) القانون  من  (507 الفصل)

حبسا) اثنتين  بسنتين  وبمعاقبته 

السيارة) وبمصادرة  التنفيذ  موقوف 

املرقمة) (80 املحجوزة من نوع أودي)

تحت عدد)15)-أ)-)35776،)مع رعل)

العقوبة املحكومة بها على املتهم نافذة)

»سنتين حبسا نافذا«،)وتحميل املتهم)

الصائر واإلربار في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
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محكمة االستئناف بفا4

ملف رنائي رقم : 2019/2611/510

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)داندان مزداد سنة)

1988)بفا4

االسم الشخ�سي):)محمد.

ابن):)أحمد وأمه):)نورة بنت عالل.
رنان) (2 رقم) (2 زنقة) (: الساكن)

التويزي سيدي بوريدة فا4.

ديسمبر) (2( (: بتاريخ) عليه  حكم 

الجنايات) غرف  طرف  من  (2019

انتهائيا) علنيا  بفا4  االستئنافية 

وغيابيا،

من أرل رناية السرقة املوصوفة)

بالتعدد والليل والكسر.

في الشكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)إلغاء)القرار املستأنف)

بهذه) الجنايات  غرفة  عن  الصادر 

 2019 أكتوبر) (2( بتاريخ) املحكمة 

رقم) امللف  في  (691 رقم) تحت 

ق�سى) فيما  (،2019/2609/2(1

املتهمين عزيز مستقيم) براءة  به من 

بن عامر ومحمد داندان بن أحمد،)

والحكم من رديد بإدانتهما من أرل)

ما نس  إليهما والحكم على كل واحد)

سجنا) ((05( سنوات) بخمس  منهما 

تضامنا) الصائر  وتحميلهما  نافذا 

واإلربار في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.

74
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) (10 بتاريخ) ح.ج/2020/2501)
العقار) على  سيجري  الذي  (2020
العقاري) الرسم  ذي  انتصار  املسمى 
ذي عقد كراء)ض) (07/72105 عدد)
بعدد)131ص0)1املتوارد بالجماعة)
دائرة موالي) ( الترابية سبع روا�سي،)
إقليم موالي يعقوب ابتداء) يعقوب،)
إلى غاية) (2020 مار4) (20 من تاريخ)
2020)بحث علني في شأن) مار4) (12
ورل ) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
املاء))منه من أرل سقي مساحة)50,) 
هكتارا لفائدة السيد الناجي بنعي�سى)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D911115
 27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) (11 بتاريخ) ح.ج2019/2508)
العقار) على  سيجري  الذي  (2020
مطل ) ذي  (2 املجيد) عبد  املسمى 
ذي عقد) ( (57/1890 التحفيظ عدد)
و22  (2019 أبريل) (19 بتاريخ) شراء)
بالجماعة) املتوارد  (2019 ماي)
أزرو،) دائرة  ( صميم،) بن  الترابية 
 28 تاريخ) من  ابتداء) إفران  إقليم 
فبراير)2020)إلى غاية)6)مار4)2020 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
بإنجاز ثق  ورل  املاء))منه من أرل)
سقي مساحة)0,2080 هكتارا لفائدة)
الزهراء) فاطمة  بشكارم  السيدة 
الوطنية)) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.DA5(358
28 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  

رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

10)فبراير) بتاريخ) (2020/250( ح.)ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2020

ض) املسمى اما علي ذي عقد شراء)

ذي) وتاحميرت  5)2ص169) بعدد)

 2(9 362ص) بعدد) ض  عقد شراء)

تزكيت،)) الترابية  بالجماعة  املتوارد 

ابتداء) إقليم إفران،) باشوية إفران،)

غاية) إلى  (2020 مار4) (2 تاريخ) من 

2020)بحث علني في شأن) مار4) (12

مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )

 5 منه من أرل سقي مساحة) ( املاء)

سعيد) وعجو  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.DB(562((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (10 بتاريخ) ج/99)2020/2)

2020)سيجري بالعقار املسمى بيزاني)

   F/(989 عدد) العقاري  الرسم  ذي 

سبت) الترابية  بالجماعة  املتوارد 

يعقوب،) موالي  دائرة  ( االوداية،)

إقليم موالي يعقوب ابتداء)من تاريخ)

مار4) (12 غاية) إلى  (2020 مار4) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020

من واد مكس) ( الترخيص رل  املاء)

لفائدة السيد بنعاشور حفيظ.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (10 بتاريخ) ح.ج/2020/2507)

املسمى) العقار  على  سيجري  (2020

الوعزاني أ ذي الرسم العقاري عدد)

بالجماعة) املتوارد  (67/22815

الترابية لقصير،))دائرة عين تاوردات،)

 2 تاريخ) من  ابتداء) الحار   إقليم 

مار4)2020)إلى غاية)12)مار4)2020 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثق  ورل  املاء))منه من أرل)

لفائدة شركة) هكتارا  مساحة  سقي 

في) (STE. LESSILOS DE FES SAISS

شخص ممثلهاالقانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (10 بتاريخ) ح.ج/2020/2506)

العقار) على  سيجري  الذي  (2020

املسمى أرض فالحية موضوع الرسم)

ذي العقاري عدد)38327 / 05)))ذي)

نوفمبر) (2 بتاريخ) محرر  كراء) عقد 

الترابية) بالجماعة  املتوارد  (2019

آيت بوبيدمان،))دائرة عين تاوردات،)

 2 تاريخ) من  ابتداء) الحار   إقليم 

مار4)2020)إلى غاية)12)مار4)2020 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثق  ورل  املاء))منه من أرل)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

الحامل) خليد  الصديقي  السيد 

.U74176(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) (10 بتاريخ) ح.ج/2020/2505)
العقار) على  سيجري  الذي  (2020
املسمى ايت علي بوبكر)325)موضوع)
الرسم العقاري عدد)21)1 /67)))ذي)
 107 5)1ص) بعدد) ( ض) عقد كراء)
بطيط،)) الترابية  بالجماعة  املتوارد 
دائرة عين تاوردات،)إقليم الحار )
إلى) (2020 مار4) (2 من تاريخ) ابتداء)
علني) بحث  (2020 مار4) (12 غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثق  ورل  املاء))منه من أرل سقي)
لفائدة) هكتارات  (3,(920 مساحة)
الدين) وعز  العبا�سي  محمد  السيد 
التعريف) لبطاقة  الحامل  يوب 
ورقم) (GM186376 الوطنية)

.J258222
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 10 بتاريخ) ح.ج/2020/2502)
على) سيجري  الذي  (2020 فبراير)
العقار املسمى الرران ذي رسم كراء)
املتوارد) (378 ص) ((62 بعدد) ض 
باشوية) ( تزكيت،) الترابية  بالجماعة 
إفران،)إقليم إفران،)ابتداء)من تاريخ)
مار4) (12 غاية) إلى  (2020 مار4) (2
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020
املاء)) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 
منه من أرل سقي مساحة)5)هكتارا)
لفائدة السيد اشحشاح عبد املالك)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.R99088
34
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (11 بتاريخ) ح.ج/2020/2508)

العقار) على  سيجري  الذي  (2020

املسمى بالد امزيان ذي شهادة امللكية)

بالجماعة) املتوارد  (K/17484 عدد)

اكوراي)) دائرة  ( يعزم،) آيت  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الحار ،) إقليم 

مار4) (13 غاية) إلى  (2020 مار4) (3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020

منه) ( الترخيص بحفر بئر ورل  املاء)

هكتارات) (5 أرل سقي مساحة) من 

امزيان) بشرى  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D117108
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (11 بتاريخ) ح.ج/2020/2509)

العقار) على  سيجري  الذي  (2020

إدارية) شهادة  ذي  خروبة  املسمى 

بالجماعة) املتوارد  (09/2020 عدد)

الترابية بطيط،))دائرة عين تاوردات)

تاريخ) من  ابتداء) الحار ،) إقليم 

مار4) (13 غاية) إلى  (2020 مار4) (3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020

الترخيص بإنجاز ثق  ورل  املاء))من)

أرل سقي مساحة)5)هكتارات لفائدة)

السيد ررراجي عمر ومحمد ررراجي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D458237(ورقم(D652626
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 

2019/2500)بتاريخ)11)فبراير))2020 

املسمى) العقار  على  ( سيجري) الذي 

»الحسنية)«)ذي الرسم العقاري رقم)

بالجماعة) املتواردة  ( (،67/10787

عين) دائرة  بوبيمان،) ايت  الترابية 

ابتداء) ( الحار ،) اقليم  تاوردات،)

الى غاية) ( (2020 مار4) (03 من تاريخ)

2020)بحث علني في شأن) مار4) (13

ورل ) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

 5 من أرل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتارات لفائدة السيد عمي ادريس)

عبد الحق الحامل لبطاقة التعـــــــــــريف)

.D107236(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

ح.ج))) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 

2020/2510)بتاريخ)11)فبراير))2020 

املسمى) العقار  على  ( سيجري) الذي 

»حرش عين السبع«)ذي شهادة ادارية)

رقم)08/2020،))املتواردة بالجماعة)

الترابية بطيط،)دائرة عين تاوردات،)

تاريخ) من  ابتداء) ( الحار ،) اقليم 

13)مار4) الى غاية) ( (2020 03)مار4)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020

املاء) ورل   ( ثق ) بانجاز  الترخيص 

منه،)من أرل سقي مساحة)3019.) 

هكتارات لفائدة السيد عمر ررراجي)

ومن معه الحامل لبطاقة التعـــــــــــريف)

.D65626(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمور  قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2020/2511 

بتاريخ)11)فبراير))2020)الذي سيجري))

(» نزهة) »بالد  املسمى) العقار  على 

((،67/4029 رقم) امللكية  شهادة  ذي 

ايت) الترابية  بالجماعة  املتواردة 

يعزم،)دائرة أكوراي،)اقليم الحار ،))

ابتداء)من تاريخ)03)مار4)2020))الى)

علني) بحث  (2020 مار4) (13 غاية)

بحفر) الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أرل سقي) منه،) بئر ورل  املاء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (5 مساحة)

الحسين الحمداوي وأحمد ساعيف)

الوطنية) التعـــــــــــريف  لبطاقة  الحامل 

.BH8(030(و رقم(PB17020(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمور  قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2020/2512 

بتاريخ)11)فبراير))2020)الذي سيجري))

على العقار املسمى)»الطبية الكبيرة)«)

((،10/2020 رقم) ادارية  شهادة  ذي 

بطيط،) الترابية  بالجماعة  املتوارد 

دائرة عين تاوردات،)اقليم الحار ،))

ابتداء)من تاريخ)03)مار4)2020))الى)

علني) بحث  (2020 مار4) (13 غاية)

بانجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثق  ورل  املاء)منه،)من أرل سقي)

لفائدة) هكتارات  ((.1662 مساحة)

السيد عمر ررراجي ومحمد ررراجي)

الوطنية) التعـــــــــــريف  لبطاقة  الحامل 

.D458237(رقم(D652626(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمور  قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2020/2519 

الذي) (2020 ( فبراير) (12 بتاريخ)

»ارض) على العقار املسمى) ( سيجري)

التحفيظ) مطل   موضوع  رماعية 

K/106993)«)ذي شهادة ادارية) رقم)

بالجماعة) املتواردة  ( (،1(8 رقم)

الترابية عين كرمة،)دائرة عين عرمة،)

تاريخ) من  ابتداء) ( مكنا4،) ( اقليم)

13)مار4) الى غاية) ( (2020 )0)مار4)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020

الترخيص بانجاز بئر ورل  املاء)منه،)

 0.7514 ( مساحة) سقي  أرل  من 

هكتارا لفائدة السيد شريفي محمد)

لبطاقة التعـــــــــــريف الوطنية) ( الحامل)

.D454017(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمور  قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2020/2516 

الذي) (2020 ( فبراير) (12 بتاريخ)

سيجري))على العقار املسمى)»العزي )

الحفظ) مذكرة  شراء) عقد  ذي  (»

الترابية) بالجماعة  املتواردة  ( (،30

اقليم) املنزل،) دائرة  امكودو،) أوالد 

مار4) (0( من تاريخ) ابتداء) ( صفرو،)

 2020 مار4) (13 غاية) الى  ( (2020

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) ورل   ثق   بانجاز 

هكتارا) (1.7247 أرل سقي مساحة)

لفائدة السيد بنعي�سى سامي))الحامل)

رقم) الوطنية  التعـــــــــــريف  لبطاقة 

.AB501681
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 

2020/2518)بتاريخ)12)فبراير))2020 

بالعقار املتوارد بالجماعة) ( سيجري)

تازة،) دائرة  شريف،) أوالد  الترابية 

))مار4) ابتداء)من تاريخ) اقليم تازة،)

 2020 مار4) (13 غاية) الى  (2020

الترخيص) مشروع  شأن  في  بحث 

لفائدة) لحضر  واد  من  ( املاء) بجل  

 STE EL MASSAOUDY DES((شركة

في) (EQUIPEMENTS ET T.D SARL

شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بمور  قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج))2020/251 

بتاريخ)12)فبراير))2020)الذي سيجري))

بالجماعة) املتوارد  العقار  على 

اقليم) دائرة غفساي،) الترابية ودكة،)

مار4) (0( من تاريخ) ابتداء) ( تاونات،)

 2020 مار4) (13 غاية) الى  ( (2020

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بانجاز بئر))ورل  املاء)منه،)من أرل)

باملاء) الكبير  املسجد  تزويد  أغراض 

العزيز) املزكلدي عبد  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعـــــــــــريف  لبطاقة  الحامل 

.C1820(((رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج))

2019/2523)بتاريخ)17)فبراير)2020 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»رميع القطع األرضية الكائنة بأيت)

عقد) ذي  تيمحضيت«) احسين  بن 

كراء)ض بعدد)375)ص)207)املتوارد)

دائرة) تمحضيت،) الترابية  بالجماعة 

من تاريخ) ابتداء) إقليم افران،) أزرو،)

مار4) (13 غاية) إلى  (2020 مار4) (3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020

املاء) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أرل سقي مساحة)5)هكتارا)

لفائدة السيد بوكمزة محمد الحامل)

.R63051(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج))

2020/2517))بتاريخ)12)فبراير)2020 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري عدد) (3 »برك�سي)

بالجماعة) املتوارد  (،57/7699

دائرة أزرو،) الترابية سيدي املخفي،)

 ( تاريخ) من  ابتداء) افران،) إقليم 

مار4) (13 غاية) إلى  (2020 مار4)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020

املاء) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 

من أرل فوهة الحريق لفائدة) منه،)

الصديقي) ونعيمة  برك�سي  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.F252619و(A3((20
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2019/2515)بتاريخ)12)فبراير)2020 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) العقاري  السند  ذي  »تنوالت 

الرسم) ذي  وتكريت  (05/32005

العقاري عدد)05/32006))واعلي)17 

ذي الرسم العقاري عدد)05/59772  

عدد) العقاري  الرسم  ذي  وعمر 

)1239/ك ذي عقد قسمة ومخاررة)

تكريرة،) الترابية  بالجماعة  املتوارد 

من) ابتداء) إقليم افران،) دائرة أزرو،)

 13 غاية) إلى  (2020 مار4) (( تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (،2020 مار4)

ورل ) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أرل  من  منه،) املاء)

)5.625)هكتارا لفائدة السيد موالي)

ارشيد رزقي الحامل لبطاقة التعريف)

.DA60230(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

)ح.ج) وكالة الحوض املائي لسبو رقم)

2019/2513))بتاريخ)12)فبراير)2020 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»بوتماللت ذي شهادة استغالل عدد)

املتوارد) (2020 يناير) (17 بتاريخ) (19

دائرة) الترابية ضاية عوا،) بالجماعة 

افران،)إقليم افران،)ابتداء)من تاريخ)

مار4) (13 غاية) إلى  (2020 مار4) ((

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2020

الترخيص بإنجاز بئر ورل  املاء)منه،)

 3.2055 مساحة) سقي  أرل  من 

عزيز) لوتيد  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DB16120
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
2020/2520)بتاريخ)13)فبراير)2020 
الذي سيجرى على العقارات املسماة)
ذي الرسم العقاري) (1 )ديار الرحمة)
شراء) عقد  ذي  (((1/50065 عدد)
نوفمبر) (12 بتاريخ) بصفرو  سجل 
2019)+)ملك بويا)1)ذي شهادة امللكية)
ديار الرحمة ذي) (+ ((1/5006( عدد)
 41/29879 عدد) امللكية  شهاردة 
اغبالو) الترابية  بالجماعة  املتوارد 
اقورار،)دائرة صفرو،)إقليم صفرو،)
إلى) (2020 مار4) (( من تاريخ) ابتداء)
بحث علني في) (2020 مار4) (13 غاية)
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق )
من أرل الصناعة) منه،) ورل  املاء)
والح�سى)) الرمال  استخراج  )مقلع 
 STE H H ISTITMAR لفائدة شركة)
الحامل) القانوني  ممثلها  في شخص 

.C38330(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إرراء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
بوزيري) أوالد  قيادة  بمقر  ( سيجري)
إلى غاية) (2020 مار4) (2 ( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  (2020 مار4) (11
لفائدة) املاء) ورل   بحفر  الترخيص 
العنوان) دحماني  بوشعي   السيد 
سيدي) رماعة  سليمان  أوالد  دوار 
محمد بن رحال،املتعلق بحفر ورل )
املنزلية) االستعماالت  أرل  من  املاء)
يوسف) أوالد  املدعو  بامللك  والسقي 
سنتيار) (99 آر) (9 مساحته) البالغة 
بن) محمد  سيدي  بجماعة  الكائن 
دائرة) بوزيري  أوالد  قيادة  رحال 

سطات الجنوبية اقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
سيدي محمد بن رحال قيادة أوالد)
بوزيري دائرة سطات الجنوبية اقليم)

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إرراء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
زمام) أوالد  قيادة  بمقر  ( سيجري)
إلى غاية) (2020 مار4) (2 ( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  (2020 مار4) (11
لفائدة) املاء) ورل   بحفر  الترخيص 
العنوان) املامون  بن  سعيد  السيد 
بحفر) ازمام،املتعلق  أوالد  اعريبات 
االستعماالت) أرل  من  املاء) ورل  
حوز) املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 
 11 مساحته) البالغة  اعريبات  دوار 
أوالد) بجماعة  الكائن  سنتيار  ((1 آر)
زمام قيادة أوالد زمام دائرة بني مو�سى)

الشرقية اقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)

أوالد زمام قيادة أوالد زمام دائرة)
بني مو�سى الشرقية اقليم الفقيه بن)

صالح.
46

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

مدير) أصدره  قرار  بمور  
الربيع) ألم  املائي  الحوض  وكالة 
قيادة) بمقر  سيجري  مالل  ببني 
 2020 مار4) (2 من) ابتداء) تساوت 
في) بحث  (2020 مار4) (11 غاية) إلى 
ورل ) بحفر  الترخيص  مشروع 
الناجي) عبد هللا  السيد  لفائدة  املاء)
العنوان دوار اوالد حسون الشطيبة)
بحفر) املتعلق  القلعة،) تساوت 
بامللك) السقي  أرل  من  املاء) ورل  
مساحته) البالغة  »لواح«،)  املدعو)
63)آر)2)4 الكائن بجماعة الشطيبة)
قيادة تساوت دائرة القلعة)-)بني عامر)

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
دائرة) تساوت  قيادة   الشطيبة 
قلعة) إقليم  عامر  بني  (- القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
تيغسالين) قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) (2020 مار4) (2 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  (2020 مار4) (11
لفائدة) املاء) ورل   بحفر  الترخيص 
معه) ومن  وزوهو  موحى  السيد 
الهواري تغسالين) ايت  العنوان دوار 
بحفر) املتعلق  خنيفرة،) القباب 
بامللك) السقي  أرل  من  املاء) ورل  
مساحته) البالغة  »تنارتن«،)  املدعو)
بجماعة) الكائن  قمحا  عبرة  (25
دائرة) تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
دائرة) تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
زراد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) (2020 مار4) (3 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  (2020 مار4) (12
لفائدة) املاء) ورل   بحفر  الترخيص 
معه) ومن  الخليل  احمد  السيد 
قلعة) (1 فيال) الزين  دراع  العنوان 
ورل ) بحفر  املتعلق  السراغنة،)
بامللك املدعو) السقي  من أرل  املاء)
مساحته) البالغة  سكو«،)  »فدان 
بجماعة) الكائن   4 (85 آر) (63 ه) ((
دائرة زراد  أوالد  قيادة   الهيادنة 
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
دائرة زراد  أوالد  قيادة   الهيادنة 
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة) (

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إرراء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  

مالل) ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

ايعيش) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2020 مار4) (3 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2020 مار4) (12

لفائدة) املاء) ورل   بحفر  الترخيص 

العنوان) اردر  العالي  عبد  السيد 

يعيش) اوالد  لبزازة  لغالم  اوالد  دوار 

ورل ) بحفر  املتعلق  مالل،) بني 

بامللك املدعو) السقي  من أرل  املاء)

مساحته) البالغة   »الرحيلية«،)

)9)6)متر مربع الكائن بجماعة أوالد)

ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة بني)

مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر رماعة))

أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إرراء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت الربع ابتداء)

من)3)مار4)2020)إلى غاية)12)مار4)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020

بحفر ورل  املاء)لفائدة السيد سعيد)

 2 اوخوية العنوان حي الواحة بلوك)

الرقم)130)قصبة تادلة،)املتعلق بحفر)

بامللك) السقي  أرل  من  املاء) ورل  

مساحته) البالغة  »زمكيل«،)  املدعو)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (99 آر) (38

كطاية قيادة آيت الربع دائرة قصبة)

تادلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)

كطاية قيادة آيت الربع دائرة قصبة)

تادلة إقليم بني مالل.

51

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إرراء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرين ابتداء)

من)3)مار4)2020)إلى غاية)12)مار4)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020

السيد) لفائدة  املاء) ورل   بحفر 
الشاوي) اهنية  والسيدة  زكي  الكبير 

العنوان املكانسة)))بلوك 4 زنقة)19 
املتعلق بحفر) الدار البيضاء،) (8 رقم)

االستعماالت) أرل  من  املاء) ورل  

املدعو) بامللك  والسقي  املنزلية 

مساحته) البالغة  الكاعة«،)  »ارض 

ثمانية خداديم كبار الكائن بجماعة)

دائرة) يكرين  بني  قيادة  يكرين  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)

دائرة) يكرين  بني  قيادة  يكرين  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إرراء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرين ابتداء)

من)3)مار4)2020)إلى غاية)12)مار4)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020

السيد) لفائدة  املاء) ورل   بحفر 

دوار) العنوان  ررموني  بوشعي  

اوالد احمد بني يكرين،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) أرل  من  املاء) ورل  

املنزلية والسقي بامللك املدعو)»ارض)

مساحته) البالغة  الحمر«،)  الحجر 

28)سنتيار بجماعة بني يكرين) 76)آر)

سطات) دائرة  يكرين  بني  قيادة 

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)

دائرة) يكرين  بني  قيادة  يكرين  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء)
من)3)مار4)2020)إلى غاية)12)مار4)
الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020
بحفر ورل  املاء)لفائدة السيد صالح)
اسماوي العنوان دوار الدحامنة بني)
املتعلق بحفر) سمير دائرة وادي زم،)
بامللك) السقي  أرل  من  املاء) ورل  
مساحته) البالغة  »القور«،)  املدعو)
بني) بجماعة  الكائن  اثنان  خدامان 
زم) ( سمير قيادة بني سمير دائرة واد)

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد))زم)

إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
زمام) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) (2020 مار4) (3 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  (2020 مار4) (12
لفائدة) الترخيص بحفر ورل  املاء،)
السيد الكبير الهردة والسيد سليمان)
اوالد) رحو  اوالد  العنوان  الهردة 
النمة،) اوالد  السبت  سوق  ازمام 
أرل) من  املاء) ورل   بحفر  املتعلق 
»ملكيمل) املدعو) بامللك  السقي 
مساحته) البالغة   اليعقوبية«،)
72)آر)1)سنتيار الكائن بجماعة أوالد)
زمام قيادة أوالد زمام دائرة بني مو�سى)

الشرقية إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر رماعة))
أوالد زمام قيادة أوالد زمام دائرة بني)
بن) الفقيه  إقليم  الشرقية  مو�سى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
ببني مالل) الربيع  املائي ألم   الحوض 
ابتداء) امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 
غاية) إلى  (2020 مار4) (3  من)
مشروع) في  بحث  (2020 مار4) (12
لفائدة) الترخيص بحفر ورل  املاء،)
السيد رشيد ستاوتي العنوان تجزئة)
كمال)2)بلوك 4 الرقم)212)سطات،)
أرل) من  املاء) ورل   بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)
مساحته) البالغة  »الحفرة«،) املدعو)
بجماعة) الكائن  سنتيار  (92 آر) (97
سطات) دائرة  امزورة  قيادة  امزورة 

الشمالية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
سطات) دائرة  امزورة  قيادة  امزورة 

الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة ادزوز ابتداء)من)
مار4) (18 غاية) إلى  (2020 مار4) (9
الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020
السيد) لفائدة  املاء،) ورل   بحفر 
حي) العنوان  لخويرات  الوهاب  عبد 
السراغنة،) قلعة  (339 الريحان رقم)
أرل) من  املاء) ورل   بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)
املدعو سرو لحمار البالغة مساحته)
بجماعة) الكائن  مربع  متر  (2000
فرايطة قيادة ادزوز دائرة العطاوية)

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
فرايطة قيادة ادزوز،)دائرة العطاوية)

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)
أكلمام) (- لهري) قيادة  بمقر  سيجري 
 2020 مار4) (9 من) ابتداء) أزكزا،)
في) بحث  (2020 مار4) (18 غاية) إلى 
مشروع الترخيص بحفر ورل  املاء،)
الرامي،) مصطفى  السيد  لفائدة 
البريد) منازل  األمل  حي  العنوان 
خنيفرة،)املتعلق بحفر ورل  املاء)من)
أرل السقي بامللك املدعو بويمشان)
آر) (5( هكتار) (( مساحته) البالغة 
اكلمام) الكائن بجماعة  سنتيار،) (80
أكلمام أزكزا دارة) ازكزا قيادة لهري،)

خنيفرة،)إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
أكلمام ازكزا قيادة لهري،)أكلمام أزكزا)

دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)
ابتداء) تساوت  قيادة  بمقر  سيجري 
من)9)مار4)2020)إلى غاية)18)مار4)
الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020

بحفر ورل  املاء،)لفائدة السيد عبد)
هللا الزين،)العنوان دوار أوالد حسون)
بحفر) املتعلق  القلعة،) الشطيبة 
بامللك) السقي  أرل  من  املاء) ورل  
املدعو بالد الحسن البالغة مساحته)
بجماعة) الكائن  سنتيار،) (11 آر) ((6
الشطيبة قيادة تساوت دائرة القلعة)

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
دائرة) تساوت  قيادة   الشطيبة 
قلعة) إقيم  عامر  بني  (- القلعة)

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
الشطيبة قيادة تساوت دائرة القلعة)

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إرراء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمور  
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة املفاسيس ابتداء)
من)9)مار4)2020)إلى غاية)18)مار4)
الترخيص) مشروع  في  بحث  (2020
السيد) لفائدة  املاء،) ورل   بحفر 
محمد الهداج العنوان دوار السالملة)
املتعلق) خريبكة،) الفقراء) رماعة 
 1 أرل سقي) من  املاء) بحفر ورل  
الطويف) دار  املدعو  بامللك  هكتار 
10)خداديم الكائن) البالغة مساحته)
املفاسيس،) قيادة  الفقراء) بجماعة 
إقليم) خريبكة،) دائرة  الفقراء)

خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر رماعة)
الفقراء) (- املفاسيس) قيادة  الفقراء)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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