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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 ضيدان اإلشهاا القانوني إثبات هو9تهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحم2 اإلدااة بية ضسؤولية فيما يتعلق أمممون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE OUDAYA RIEGO
SARL AU

شركة ضحدودة املسؤولية

ذات شر9ك وحيد

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : دواا بوالد الحاج 

علي ضيكس ضوالي يعقوب فاس

تأسيس شركة

أمقت�ضى العقد العرفي أتاا9خ 24 

فبراير 2020 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية :

 STE OUDAYA RIEGO : التسمية

.SARL AU

الشك2 القانوني : شركة ضحدودة 

املسؤولية ذات شر9ك وحيد.

الغرض االجتماعي أإيجاز :

ضقاولة بشغال العاضة والبناء.

استغالل النشاط الفالحي.

العمليات  جميع  عاضة  أصفة 

الخدضات الصناعية التجاا9ة املالية 

ضباشرة  املرتبطة  العقاا9ة  املنقولة 

االجتماعي  أالهدف  ضباشرة  غير  بو 

وبجميع األهداف املشابهة.

املدة : حددت في 99 سنة.

املقر االجتماعي : دواا بوالد الحاج 

علي ضيكس ضوالي يعقوب فاس.

الربسمال : حدد في ضبلغ 100.000 

داهم ضقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

داهم ضقسمة على   100 ك2 واحدة 

الغزالي  السيدة  الوحيدة  الشر9كة 

لطيفة.

تسير الشركة ضن طرف   : اإلدااة 

السيدة الغزالي لطيفة.

كتاأة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

أالداا  التجاا9ة  أاملحكمة  المبط 

 2019 ديسمبر   19 أتاا9خ  البيماء 

تحت اقم 62379.

1 P

السيد جوز9ف علون

فيدوسيير الحق

47 شااع احال املسكيني - الداا البيماء

الهاتف : 05.22.31.25.46

STE EXPERT - SI

شركة ضحدودة املسؤولية

بشر9ك وحيد

السج2 التجااي : 324271

الداا البيماء

نق2 املقر الرئي�ضي للشركة
االستثنائي  العام  الجمع  قرا 

 2019 فبراير   12 أتاا9خ  املنعقد 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات   EXPERT -SI وحيد  بشر9ك 

داهم على نق2   100.000 الربسمال 

املقر الرئي�ضي للشركة أالداا البيماء 

96 شااع بنفا الطاأق الرابع.

وفقا لذلك تم تعدي2 املادة اقم 4 

للقانون األسا�ضي للشركة.

أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجاا9ة للداا البيماء في 19 ديسمبر 

2019 تحت اقم 724088.
أمثاأة نسخة وبيان

فيدوسيير الحق

2 P

السيد جوز9ف علون

فيدوسيير الحق

47 شااع احال املسكيني - الداا البيماء

الهاتف : 05.22.31.25.46

STE  VAL FONCIER
شركة ضحدودة املسؤولية

السج2 التجااي : 360069
الداا البيماء

تحديث املادة اقم 11 ضن القانون 
األسا�ضي

االستثنائي  العام  الجمع  صادق 
 2019 فبراير   26 أتاا9خ  املنعقد 
شركة   VAL FONCIER لشركة  
الربسمال  ذات  املسؤولية  ضحدودة 
السيد  داهم على استقالة    20.000
ضحمد أنشقرون ضن ضنصبه كمسير 
أنشقرون  يوسف  السيد  وتسمية 
غير  ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

ضحدودة.
وفقا لذلك تم تعدي2 املادة اقم   

11 للقانون األسا�ضي للشركة.
أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
التجاا9ة للداا البيماء في 30 ديسمبر 

2019 تحت الرقم 725358.
أمثاأة نسخة وبيان

فيدوسيير الحق

3 P

STE ACHAOUI OMAR
SARL AU

تأسيس شركة
خاص  عقد  شروط  أموجب 
ضسج2 أالرباط يوم 19 ضااس 2019 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
خصائصها  تتمث2  والتي  املحدودة 

فيما يلي :
 STE ACHAOUI  : التسمية 

.OMAR SARL

الهدف االجتماعي :
تصدير استيراد األداء املتسوق.

واكسسوااات  غياا  قطع  تاجر 
ملركبات السيااات.

ضقاول النق2.
زنيبر،  زنقة   ،10  : الرئي�ضي  املقر 

ضالح الجديد - ضدينة سال.
املدة : 99 سنة ضن التسجي2 لدى 

املركز.
ابس املال : 100.000 داهم.
اإلدااة : السيد بشاوي عمر.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 عام.

السج2 التجااي : 29773 - سال.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني في ضركز االستثماا اإلقليمي 
 8 - القنيطرة في  أوالية الرباط - سال 

بأرل 2019.
4 P

ضونديال كونطا ش.م.م.
8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 بكدال - الرباط

الهاتف : 0537.68.27.87/88
الفاكس : 0537.68.27.89

الرباط

 CENTRE INTERNATIONAL
 PRIVE D’EDUCATION ET DE
 FORMATION CONTINUE

LA SPHERE
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
تأسيس

األسا�ضي  القانون  أمقت�ضى 
 2020 18 فبراير  املؤاخ أالرباط يوم 
ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ضحدودة بشر9ك واحد هذه خاصيتها :
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الشركاء :
 2000  : السيدة سفيتالنا هوازن 

ح�ضى.
 CENTRE  : التسمية 
 INTERNATIONAL PRIVE
 D’EDUCATION ET DE
 FORMATION CONTINUE LA

.SPHERE SARL AU
الهدف األسا�ضي :

الدعم  ضركز  التدا9ب،  ضركز 
املدا�ضي والنشاط الجماعي.

العمليات  ك2  عاضة  وبصفة 
بو  املالية  الصناعية،  التجاا9ة، 
التي لها عالقة ضباشرة بو  العقاا9ة، 
وكذلك  غير ضباشرة بهدف الشركة، 
وكذا  املتشابهة  املجاالت  جميع 
التشااك ضع املقاوالت التي تعم2 في 

نفس املجاالت اآلنفة الذكر.
شااع  زاو9ة   : االجتماعي  املقر 
إقاضة الفردوس،  والوفاق،   6 ضحمد 

اقم 12 تمااة.
في  الشركة  ضدة  حددت   : املدة 
ضن تاا9خ التأسيس  سنة اأتداء   99
النهائي للشركة، ضا عدا حالة التمديد 

بو الفسخ الساأق لألوان.
 200.000  : الشركة  ابسمال 

داهم.
: تسير الشركة ضن  تسيير الشركة 
طرف السيدة سفيتالنا هوازن الذي 
عينت املسيرة الوحيدة للشركة وذلك 

ملدة غير ضحدودة.
ضن   %5 اقتطاع  بعد   : األاباح 
االدخاا  لتكو9ن  الصافية  األاباح 
الشركاء  أين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرااهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أاملحكمة  المبط  أكتاأة  القانوني 
ضااس   10 أتاا9خ  أتمااة  االأتدائية 

2020 تحت اقم 129731.
5 P

STE 3A ASFAR AQUIL
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
ضااس   11 أتاا9خ  فاس  في  املحدودة 

2020 ذات الخصائص التالية :

 STE 3A ASFAR«  : .التسمية 
.»AQUIL SARL

 37 اقم  إقاضة   : االجتماعي  املقر 
شااع اقم 9 حي واد فاس - فاس.

النق2   - لالسفاا  النق2   : الهدف 
السياحي.

املدة : 99 سنة.
داهم،   100.000  : ابسمال 
فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم لك2 واحدة.
 : فؤاد  عقي2  السيد   : الشركاء 

1000 حصة أـ : 100.000 داهم.
التسيير واإلضماء : للسيد عقي2 

فؤاد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجاا9ة فاس تحت اقم 20/1149 

أتاا9خ 11 ضااس 2020.
6 P

STE REPR NORTE
SARL

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
ضااس   17 أتاا9خ  فاس  في  املحدودة 

2020 ذات الخصائص التالية :
 STE REPR NORTE«  : التسمية 

.»SARL
املقر االجتماعي : دواا البركاني كم 

7 عين الشقف - فاس.
الهدف : ضقاول األشغال املختلفة 
- االستيراد والتصدير - البيع والشراء.

املدة : 99 سنة.
داهم،   1.000.000  : ابسمال 
ضقسمة إلى 10.000 حصة ضن فئة 

100 داهم لك2 واحدة.
الشركاء : السيد الحمزاوي ضحمد 

: 3400 حصة أـ : 340.000 داهم.
 : الحمزاوي  اسماعي2  السيد 

3300 حصة أـ : 330.000 داهم.
 3300  : الحمزاوي  حمزة  السيد 

حصة أـ : 330.000 داهم.
للسيد   : واإلضماء  التسيير 

الحمزاوي حمزة والحمزاوي ضحمد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجاا9ة فاس تحت اقم 20/1152 

أتاا9خ 17 ضااس 2020.
7 P

STE OPTIMA FIRE
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

ضااس   4 أتاا9خ  فاس  في  املحدودة 

2020 ذات الخصائص التالية :

 STE OPTIMA FIRE«  : التسمية 

.»SARL AU

املقر االجتماعي : ضح2 اقم 50 حي 

ضحمد املرجة - فاس.

طفايات  وإصالح  أيع   : الهدف 

الحر9ق.

املدة : 99 سنة.
داهم،   100.000  : ابسمال 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم لك2 واحدة.

الشركاء : السيد الشاوي حمزة : 

1000 حصة أـ : 100.000 داهم.
التسيير واإلضماء : للسيد الشاوي 

حمزة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجاا9ة فاس تحت اقم 20/1141 

أتاا9خ 4 ضااس 2020.

8 P

 ASSUR SOCIAL

CONSULTING
السج2 التجااي اقم 42837 بكادير

أتاا9خ  عرفي،  عقد  أمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 4 بأر29 

ذات  ضحدودة،  ضسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :

 ASSUR SOCIAL«  : التسمية 

CONSULTING« ش.م.م.

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

سواء  الخااج،  في  بو  املغرب  داخ2 

لحسابها بو لحساب الغير، إلى تحقيق 

األهداف التالية :

واستقبال  لالتصال  ضركز  خلق 

املكاملات الهاتفية.

جميع  واستغالل  كراء  شراء، 

األصول التجاا9ة بو املؤسسات ذات 

نفس الهدف بو التي يمكن بن تساهم 

تنمية الشركة.

املقاوالت  جميع  في  املشااكة 
والشركات ذات نفس الهدف بو التي 

قد تساعد على تنمية الشركة.
العمليات  جميع  وعموضا، 
الصناعية،  املالية،  التجاا9ة، 
أصفة  املتعلقة  والعقاا9ة  املنقولة 
أالهدف  ضباشرة  غير  بو  ضباشرة 
االجتماعي بو التابع لها والتي يمكن بن 
تساهم في نشاط الشركة وفي تنميتها.
اقم  بكادير،   : االجتماعي  املقر 

775، زنقة طنجة، الحي املحمدي.
ضن  اأتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها في السج2 التجااي ضا عدا 

الح2 املسبق بو التمديد.
يتكون ضن   : الربسمال االجتماعي 
 1000 إلى  ضقسم  داهم   100.000

سهم ضن فئة 100 داهم للسهم.
التسيير : تم تعيين السيد لعليوي 
تأسيسيا  وحيدا  ضسيرا  ياسين 

للشركة ملدة غير ضحدودة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا9ة  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   2020 بأر29   8 أتاا9خ  أأكادير 

اقم 89995.
للخالصة والبيان

9 P

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

TEL : 05 28 81 96 40
FAX : 05 28 81 96 41

STE UNIVERDE
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
بشر9ك واحد

تأسيس
أتاا9خ عرفي  عقد   أمقت�ضى 
2020 حرات قوانين شركة  بأر29   2
بشر9ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها كالتالي :
.STE UNIVERDE االسم : شركة

األهداف :
تصدير واستيراد.

أيع املنتوجات الفالحية.
تيتريت  عمااة   : االجتماعي  املقر 
زنقة اقم 12 و13 الطاأق األول شااع 

الحسن الثاني بكادير.
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ضن تاا9خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
إلى  ضقسم  داهم   100.000 ضبلغ 
1000 حصة أثمن 100 داهم للواحد 

ضوزع كالتالي :
ضحمد  حسني  عمراني  السيد 

كمي2 : 1000 حصة.
املجموع : 1000 حصة.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 
ك2  ضن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  أتسيير  يقوم   : التسيير 
عمراني  السيد  ضحدودة  غير  وملدة 

حسني ضحمد كمي2.
اإلضماءات  تكون   : اإلضماءات 
للسيد  فقط  واالجتماعية  البنكية 

عمراني حسني ضحمد كمي2.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أاملحكمة  المبط  أكتاأة  القانوني 
بأر29   13 أتاا9خ  أاكادير  التجاا9ة 

2020 تحت اقم 90001.
10 P

RESSALA EXPRESS
 Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 10.000 Dhs

 Siège social : 21, Place Abou
Bakr Essedik n°8, Agdal-Rabat

RC N° 133493 / RABAT
تغيير

ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى 
قرا   2020 فبراير   7 في  أالرباط 
املساهمون في شركة ذات املسؤولية 
 RESSALA وحيد  لشر9ك  املحدودة 
داهم   10.000 ابسمالها   ،EXPRESS
وضقرها االجتماعي 21 ساحة بأو أكر 
الصديق اقم 8 بكدال الرباط، ضا يلي :
التي  الحصص  جميع  تفو9ت 
 100 أحوزة السيد ضغزى ضحمد بي 
حصة لفائدة السيدة حادة الدا9وش.
ضحمد  ضغزى  السيد  استقالة 
للشركة،  وحيد  كمسير  ضنصبه  ضن 
الدا9وش  حادة  السيدة  وتعيين 
 RESSALA لشركة  وحيدة  كمسير 

.EXPRESS
الحساب  تسيير  أخصوص  بضا 
تلتزم  األخيرة  فهذه  للشركة  البنكي 
أتوقيع وحيد للسيدة حادة الدا9وش.
املؤسساتي  القانون  تعدي2 

للشركة.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاا9ة  أاملحكمة  المبط 
اقم  تحت   2020 فبراير   27 أتاا9خ 

.104624
11 P

ضكتب املحاسبة إيهاب استشااة ش.ذ.م.م

HYGIENE DU NORD
SARL AU

ابسمال الشركة : 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : شااع الحسن 

الثاني، عمااة البنك املغربي للتجااة 
الخااجية، ضكتب اقم 9، الناضوا

س. ت : 5415
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة بشر9ك وحيد
 أمقت�ضى عقد عرفي ضؤاخ أتاا9خ
تم تأسيس شركة   2020 فبراير   27
أاملميزات  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

التالية  :
 HYGIENE DU  : التسمية 

.NORD
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر9ك وحيد.
املوضوع : هدف الشركة :

وتوزيع  إنتاج  تصنيع،  تصميم، 
ضنتجات   النظافة   الشخصية   واملنزلية ؛
والتعاقد  والتحو29  التصنيع 
والتصدير  واالستيراد  الباطن  ضن 
والتجزئة  الجملة  وتجااة  والتجااة 
لجميع ضنتجات النظافة الشخصية 
واملنزلية واملواد الكيميائية واملنتجات 
االستهالكية  واملنتجات  الصناعية 
والزااعية  الغذائية  واملواد  لألغذية 
بو غيرها ضن املواد وجميع العناصر، 

ضهما كانت طبيعتها ووجهتها.
الحسن  شااع   : الشركة  ضقر 
عمااة البنك املغربي للتجااة  الثاني، 

الخااجية، ضكتب اقم 9، الناضوا.

 ابسمال الشركة : 5.000.000 داهم 

حصة ضن فئة   50.000 ضقسمة إلى 

كلها  الواحدة  للحصة  داهم   100

حسين  للسيد  وضملوكة  ضحراة 

تدالوي ضحمد اديب.

التسيير : تم تعيين السيد حسين 

تدالوي ضحمد اديب ضسيرا للشركة 

ملدة غير ضحددة.

ضن  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

ك2  ضن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة ضقيدة في السج2 التجااي 

أالناضوا تحت اقم 19841.

12 P

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

 FUTURE ALUMINIUM ET

TRAVAUX

شركة التماضن

تحو29 الشك2 القانوني للشركة

 FUTURE ALUMINIUM ET

TRAVAUX شركة التماضن

وعنوان ضقرها االجتماعي اقم 10 

زنقة 50 حي االض2 أاب سيفر عين 

هااون فاس

تحو29 الشك2 القانوني للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

39047

أمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

تم تحو29   2020 يناير   31 املؤاخ في 

الشك2 القانوني للشركة ضن »شركة 

التماضن« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 أتاا9خ  أفاس  التجاا9ة 

2020 تحت اقم 706/2020

1I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

 FUTURE ALUMINIUM ET

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

 FUTURE ALUMINIUM ET

TRAVAUX شركة التماضن

وعنوان ضقرها االجتماعي اقم 10 

زنقة 50 حي االض2 أاب سيفر عين 

هااون فاس

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

39047

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 يناير   31 في  املؤاخ 

قداه  أمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

»430.000 داهم« بي ضن »105.500 

عن  داهم«   535.500« إلى  داهم« 

طر9ق: تحو29 سندات القرض

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 أتاا9خ  أفاس  التجاا9ة 

2020 تحت اقم 706/2020.

2I

STE IXAMAXI SARL AU

AMENDIS  S.A
إعالن حر

AMENDIS  S.A

 طنجة20  شااع اإلضام الغزالي

إعالن عن تغيير املقر االجتماعي 

للشركة

في  ضؤاخ   عقد  أمقت�ضى   -

اجتماع  حرا ضحمر   01/09/2016

أاإلدااة  وسج2  اإلدااي  املجلس 

أتاا9خ   أطنجة    للمرائب  الجهو9ة 

 OR اقم  تحت    24/11/2016

59452/ 30772  لشركة

  » AMENDIS  SA » وقرا ضجلس 

اإلدااة القانوني للشركة اآلتي :

قراا  املصادقة على ضحمر    -  1

 08 أتاا9خ  للشركة  اإلدااي  ضجلس 

اأر29 2015.
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االجتماعي  ضقرها  أتغيير   -  2

عدد  ضلف  القمائي  لألضر  تنفيذا 
زنقة   23 834/8101/2016.وذلك ضن  

اإلضام  شااع    20  : الى  طنجة  كاانوط 

الغزالي طنجة

عام  جمع  تيهيء  على   العم2   -  3

استثنائي ضوضوعها اآلتي :  

ا – استدعاء لجمع عام استثنائي،ضع 

تحديد جدول  األعمال.

على  األخيرة  اللمسات   وضع   – ب 

تقر9ر ضشروع  ضجلس اإلدااة.

على  األخيرة  اللمسات   وضع   – ج 

ضشاايع  القرااات التي ستقدم ضن طرف 

الجمع العام الغير العادي

4 -  بسئلة ضختلفة.

5 -  تسليم املهام.

- وتم اإليداع القانوني ملحمر الجمع 

العام أمحكمة التجاا9ة أطنجة أتاا9خ 

29/09/2016 تحت اقم 177245.

هيئة التسيير

3I

Ste IRIS TINGITANA
STE IRIS TANGITANA sarl

d’associé unique 

إعالن حر

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة

إيريس طنجيطانا ش.ذ.م.م.

 بشر9ك وحيد

أمقت�ضى عقد عرفي ضؤاخ أطنجة 

يوم 21 يناير 2017، تم وضع النظام 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

ضحدودة ضتوفرة على املميزات اآلتية:

طنجيطانا  إيريس  التسمية:   -  1

ش.ذ.م.م.  بشر9ك وحيد

ذات  شركة  الشركة:  شك2   -  2

ضسؤولية ضحدودة بشر9ك وحيد.

ضوضوع  يتجلى  الغرض:   -  3

الشركة بساسا:

أالحدائق  واالهتمام  البستنة   •

والبساتين وجماليتها وزخرفتها. 
زنقة عمر   ،29 ضقر الشركة:   -  4

  ،26 اأن العاص الطاأق الثالث اقم 

طنجة.

5 - املدة: 99 سنة.

داهم   10.000,00 الربسمال:   -  6

ضقسم إلى 100 حصة أقيمة 100,00 

وسددت  اكتتبت  للواحدة،  داهم 

طرف  ضن  الشركة  أاسم  نقدا  كلها 

الشر9ك الوحيد:

ضزداد  إيطالي،  إيمبيرطو أاستي،   -

حاض2 لبطاقة   05/11/1957 أتاا9خ 

اإلقاضة اقم W004528K  والساكن 

أطنجة، زنقة دي اوز فيال تبااك هللا 

ساحة القا�ضي.

تسير الشركة أصفة  التسيير:   7-

أاستي  إيمبيرطو  طرف  ضن  ضنفردة 

ضع كافة الصالحيات  املذكوا بعاله، 

النظاضية و القانونية للتصرف أاسم 

ك2  تجوز  أحيث  الشركة،  لفائدة  و 

الوثائق واملستندات أتوقيعه الوحيد.

 01 في  تبتدئ  املالية:  السنة   8-

يناير و تنتهي في 31 دجنبر.

-9 األاباح: بعد خصم االحتياطات 

يبقى  والنظاضية،  القانونية 

الشركاء  إشااة  اهن  األاباح  فائض 

لتخصيصه.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أطنجة  التجاا9ة  أاملحكمة  المبط 

السج2  اقم   ،06/03/2017 يوم 

التجااي: 80547.

ضستخلص ضن بج2 اإلشهاا

4I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

BERBERE IMMO
إعالن حر

 BERBERE IMMO شركة

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

ضقرها  عنوان  وحيد،و  شر9ك  ذات 

عبد  ضوالي  االضير  :شااع  االجتماعي 

 40000 ب  العمااة  طيبة  اقاضة  هللا 

ضراكش املغرب.

اضافة اسم تجااي للشركة.اقم 

التقييد في السج2 التجااي 87061

الوحيد  الشر9ك  قراا  أمقت�ضى 

املؤاخ في 12/09/2018:

الوحيد  االشر9ك  قرا 

اسم  تحت  تجااي  اسم  إضافة 

 CENTER LOCATION SERVICE«

 »MARRAKECH

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أتاا9خ  أمراكش  التجاا9ة 

20/09/2018 تحت اقم 98692

5I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة فوكاسيون اختيستيك  
ش. م. م.
إعالن حر

إعالن عن إنشاء

شركة فوكاسيون اختيستيك  ش. 

م. م.

 Société VOCATION 

    ARTISTIQUE  S.A.R.L

أتاا9خ  عرفي  عقد  أمقت�ضى 

القليعة ايت  أمدينة    03/01/2017

القانونية  الصيغة  إنشاء  تم   ضلول 

و  املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

التي تتمث2 خصائصها فيما يلي:   

*التسمية : فوكاسيون اختيستيك 

ش. م. م. 

   VOCATION ARTISTIQUE

S.A.R.L

الخمايس  حي    : االجتماعي  املقر 
القليعة ايت ضلول 

األنشطة : بشغال البناء و األشغال 

املختلفة 

املدة:99  سنة

 100.000   : الربسمال االجتماعي 

1000حصة  إلى  ضقسم  داهم 

اجتماعية، ب 100 داهم لك2 حصة.

الشركاء:  * السيد إدايس بعراب، 

االزدياد  تاا9خ  ضغربية  جنسية 

لبطاقة  حاض2   21/05/1992

 JE275251. التعر9ف الوطنية اقم   

500 حصة.

جنسية  السيد ضحمد بعراب،   *

 02/10/1987 ضغربية تاا9خ االزدياد 

حاض2 لبطاقة التعر9ف الوطنية اقم  

JE246532.  )500حصة(.

تم تعيين السيد إدايس    : املسير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  بعراب 

ضحدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 2017 فبراير  االأتدائية أانزكان في:3 

تحت اقم 173.
6I

Kalifer

KALIFER
إعالن حر

KALIFER  ش.ذ.م.م.
ضقر اإلجتماعي للشركة :131 شااع 

ضوالي عبد العز9ز
ابسمال : 100.000 داهم  

سج2 التجااي 27647
تحو29  ضقر االجتماعي للشركة

أتاا9خ  قراا  أمقت�ضى   .1
الشركة  ملسير   08/08/2017
املسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
)KALIFER( ابسمالها 100.000 داهم 
,131 شااع  ضقرها االجتماعي أطنجة 
ضوالي عبد العز9ز ، تقرا تحو29 ضقر 
االجتماعي للشركة أنفس املدينة ضن 
طنجة 131 شااع ضوالي عبد العز9ز ، 

الى 54 ب  حي املجاهدين. 
ضن   )4( الفص2  تعدي2  تم   .2

القانون األسا�ضي للشركة
3. إن اإليداع القانوني قد تم لدى 
التجاا9ة  أاملحكمة  المبط  ضكتب 
اقم  ذات   29/08/2017 في  أطنجة 

 196156
ضستخرج ضطاأق لألص2

7I

CABINET EL BAGHDADI

MOHANWAR SARL AU
إعالن حر

MOHAWAR  شركة
طر9ق ضاالأاطا، اقاضة هناء 2 ، 

اقم9، طنجة
تأسيس شركة 

سج2   عرفي  عقد  أمقت�ضى   
 10/10/2017 أتاا9خ  أطنجة  
2017974057047تم  اقم  تحت 
ذات  لشركة  بألسا�ضي  النظام  وضع 

ضسئولية ضحدودة أاملميزات التالي:
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      MOHANWAR التسمية: 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

املساهم الوحيد. 
الغرض:

- تصدير و استيراد.
-نق2 البمائع.

-نق2 االشخاص.
حدد ابسمال الشركة  الربسمال: 
 500 50.000 داهم، ضقسمة إلى  في  
للحصة  100داهم  فئة  ضن  حصة 

الواحدة وزعت كما يلي:
- 500 حصة للسيد ضحمد العدي.
ضاالأاطا،  طر9ق  االجتماعي:  املقر 

اقاضة هناء 2 ، اقم-9طنجة.املغرب.
املدة: 99 بعد التأسيس.

تسير الشركة ضن طرف  التسيير: 
أطنجة،  املقيم  ضحمد.  السيد 

البرانس 1،زنقة اأن سيرين اقم16.
السنة االجتماعية: ضن فانح يناير 

إلى 31 دجنبر.
المبط  أكتاأة  اإليداع  تم   /2
أطنجة  التجاا9ة  املحكمة  لدى 
أتاا9خ20/10/2016 و تحت قيد  اقم 

84629 ضن السج2 التحليلي. 
ضقتطف للنشر

8I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

SYSMAG
إعالن حر

تكو9ن شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى   -  1
ضسج2  و   2017 شتنبر   28 أتاا9خ 
أتاا9خ 28 شتنبر 2017 فقد تم إنشاء 
وإقاضة شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

و التي تتممن املميزات التالية :
التسمية : »SYSMAG »ش.ذ.م.م. 

ش.و
الهدف االجتماعي:

- البرضجة املعلوضاتية؛ 
- االعمال املختلفة؛ 

- التجااة؛ 
املقر االجتماعي:  اقم 3384 قطاع 

8  قصبة ضهدية القنيطرة .
املدة االجتماعية: 99 سنة .

 50.000 االجتماعي:  الربسمال 
500 حصة أقيمة  داهم ضقسمة إلى 
داهم للواحدة ضسجلة وضحرا   100
يملكها  الحصص  جميع  و  كلها 

الشر9ك الوحيد :
السيد املعمري فؤاد : 500 حصة.
التسيير :تم تعيين السيد املعمري 
فؤاد  كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

ضحدودة.
ضن  تنطلق   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.48107
9I

RD COMMUNICATION

شركة طرونس أيت ضاتن
 ش ذ م م
إعالن حر

شركة طرونس بيت ضاتن ش ذ م م
الربسمال االجتماعي : 90000,00 

داهم
 قصر الفوكاني جماعة أني اضحمد 

الر9صاني
تأســــــــيس

 أمقت�ضى عقد عرفي حرا أإضماء 
 2017 30 نونبر  خاص أالرشيدية في 

ضسج2 أالرشيدية
ابلسا�ضي  القانون  تحديد  تم 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

أالخصائص التالية:
بيت  طرونس  شركة   : التسمية 

ضاتن
ذات  شركة  القانوني:  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
الغرض: ـ ضقاولة نق2 املسافر9ن

الفوكاني  قصر   : االجتماعي  املقر 
جماعة أني اضحمد الر9صاني .

 املدة: حددت ضدة الشركة في 99 
في  تأسيسها  تاا9خ  ضن  اأتداء  سنة 

السج2 التجااي .
ابس  حدد  االجتماعي:  الربسمال 
بلف  تسعون  أمبلغ  الشركة  ضال 

داهم أنسبة 100 داهم
ضوزعة  و  أأكملها  بأرئت  للحصة 

كالتالي :

السيد االنصااي ضحمد الصدوق 
 x 100.00 = 30000.00 300 حصة :

داهم
السيد ضنياني ضحمد الغالي : 300 
حصة x 100.00 = 30000.00 داهم

 300 السيد االنصااي عبد الحق 
حصة x 100.00 = 30000.00 داهم
تسير الشركة ضن طرف  التسيير: 
السادة االنصااي ضحمد الصدوق و 

ضنياني ضحمد الغالي .
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
دجنبر ضن   31 فاتح يناير و تنتهي في 

ك2 سنة.
لدى  تم  القانوني:  اإليداع 
االبتدائية  أاملحكمة  المبط  كتاأة 

أالرشيديـة
 سجلت في السج2 التجااي تحت 

عدد 12073/2017.

10I

CABINET D’EXPERTISE EL GHALI

ضكـتـب الخبـرة الغالـي
إعالن حر

الشركـة املدنيـة العقاا9ـة »الصقلية« 
ابسمالها : 10.000 داهم

عنوانها ب 25 شااع املسيرة 
الخمراء الداا البيماءـ  املغرب 

تصفيـة الشـركـة
أمقت�ضى الحكم اقم 7389 أتاا9خ 
اقم  امللف  ضوضوع   26/07/2016
ضن  الصاداة   3616/8204/2016

املحكمة التجاا9ة أالداا البيماء.
االستثنائي  العام  الجمع  انعقـد 
وتقرا   16/11/2017 في  املؤاخ 
املوافقة على تصفية الشركة املدنية 
بنشأت  التي  »الصقلية«  العقاا9ة 
أمقت�ضى  داهم   10.000 أربسمال 
العقد املبرم في 20/06/1976 املالكة 
 04/40852 عدد  العقااي  للرسم 
األضالك  على  أاملحافظة  املسج2 

العقاا9ة أالحوز .
وعيـن :

 ,  39 السيد الغالي خدير وعنوانه 
شااع ضحمد الخاضس الداا البيماء 

كمصفي للشركة. 

وعند االقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخاأرة وضح2 تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة أالتصفية.

11I

MEANS BUSINESS PARTNERS

BAAKIL CAPITAL SA
إعالن حر

اعالن عن تأسيس »شركة ضجهولة«

BAAKIL CAPITAL SA
اقم 01 عمااة يد حمو شااع 

القيروان افراغ تيزنيت
اقم التقييد في السج2 

التجااي:3491

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   12/10/2017

أامليزات  ضجهولة  لشركة  األسا�ضي 

التالية:

شك2 الشركة: شركة ضجهولة

 BAAKIL الشركة:  تسمية 

CAPITAL

أإيجاز:االنعاش  الشركة  غرض 
العقااي

 01 اإلجتماعي:اقم  املقر  عنوان 

عمااة ي د حمو شااع القيروان بفراغ 

تيزنيت

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة:99 سنة

 : الشركة  ابسمال  ضبلغ 

300000.00 داهم

الشخصية  املساهمين  بسماء 

والعائلية و نصيب ك2 ضساهم :

*أاعقيلي عبد هللا 2880 سهم

*أاعقيلي اأراهيم 30 سهم

*أاعقيلي ألعيد 30 سهم
*زبير نزهة 30 سهم

*نوا الدين املصلح 30 سهم

ضا ضجموعه 3000 سهم

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاا9خ  أتيزنيت  االأتدائية 

 3491 اقم  تحت   02/11/2017

أالسج2 التحليلي

12I
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CYH

STE HAN PROMO SARL AU
إعالن حر

شركة*هنا أروضو
 STE  HAN PROMO SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر9ك واحد  
املقر االجتماعي طر9ق سدي يحي 
تجزئة ليز يريس تجزئة اقم 565 

وجدة.     
ابسمالها االجتماعي 100.000.00 

داهم
RC : 31961

اعالن عن تاسيس الشركة
األسا�ضي  القانون  أمقت�ضى 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
شركة  تأسيس  تم  واحد  بشر9ك 

خاصياتها كالتالي
 STE HAN PROMO SARL AU  

التسمية : هنا أروضو.
ابسمالها االجتماعي 100.000.00 

داهم.   
املقر االجتماعي طر9ق سدي يحي 
 565 اقم  تجزئة  يريس  ليز  تجزئة 

وجدة.
ضحمد  السيد  ضن طرف  التسيير 

هناد.
ضن طرف  اإلضماء  ضحمد هناد.  

السيد
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
ضااس   01 أتاا9خ    التجاا9ة أوجدة 

2018 تحت اقم 282

13I

فيص2 الخطيب و شركاوه

 CONTINENTAL SYSTEME
 AUTOMOTIVE MAROC

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
تأسيس شركة

فيص2 الخطيب و شركاؤه
ضكتب فيص2 الخطيب 47 ب إقاضة 
إيريس الطاأق األا�ضي ضحج ضحمد 
السادس ، 90000، طنجة املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة: 
 CONTINENTAL SYSTEME

AUTOMOTIVE MAROC S.A.R.L
وعنوان ضقرها االجتماعي: أقعة 
 Tanger اقم 181 املنطقة الحرة

Automotive City  جماعة جواضعة 
عمالة فحص-بنجرا – 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

105093
 21 في  ضؤاخ  حر  عقد  أمقت�ضى 

فبراير 2020 
األسا�ضي  القانون  إعداد  تم 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء أمختصر تسميتها : 
 CONTINENTAL SYSTEME
.AUTOMOTIVE MAROC S.A.R.L

 Industrie    :غرض الشركة أإيجاز
   Automobile

أقعة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 Tanger الحرة  املنطقة   181 اقم 
Automotive City  جماعة جواضعة 
عمالة فحص-بنجرا – 90000 طنجة 

املغرب
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة .
 11.100 الشركة:  ابسمال  ضبلغ 

داهم )1.000يواو(، ضقسم كالتالي:
 C O N T I N E N T A L لشركة ا
 AUTOMOTIVE HOLDING

: NETHERLANDS B.V
داهم   10.890 أقيمة  حصة   99
)10يواو(  111 داهم  ) 990 يواو( و 

للحصة .
: CGH HOLDING B.V الشركة

داهم   111 أقيمة  واحدة  حصة 
)10 يواو( للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

 CONTINENTAL الشركة 
 AUTOMOTIVE HOLDING

 NETHERLANDS B.V
 Bassin, 100, 106:عنوانها

.6211AK Maastricht Pays-Bas
 CGH HOLDING B.V الشركة

 Bassin, 100, 106 عنوانها: 
.6211AK Maastricht Pays-Bas

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وضواطن ضسيري الشركة:

 JULIAN KLEINZ السيد
 Hofheim am Taunus - :عنوانه

65719 Taunus Allemagne
 MOUHCINE السيد 

 BENNANI-HASSAN
 BOULEVARD عنوانه: 
 ILE DE FRANCE 31170

TOURNEFEUILLE  France
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر29   08 أتاا9خ  أطنجة  التجاا9ة 

2020 تحت اقم 231466.
14I

أواا كون�ضي

ISMAILKAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أواا كون�ضي
6 عمااة الغزالي زنقة اإلسكندا9ة 
شقة اقم 3 املدينة الجديدة ، 

50000، ضكناس املغرب
ISMAILKAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان ضقرها اإلجتماعي اقم 12 
، تجزئة سلما كاضليا   - 50000 

ضكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

49591
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

.ISMAILKAL

ضنعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي و األشغال العاضة للبناء.
عنوان املقر االجتماعي : اقم 12 ، 

تجزئة سلما كاضليا   - 50000 ضكناس 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضحمد اكبيري علوي  :  250 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .

السيد اشيد السقلي :  250 حصة 

أقيمة 100 داهم للحصة .

 250   : السقلي  عثمان  السيد 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .

السقلي  ضحمد  سيدي  السيد 

داهم   100 أقيمة  حصة   250   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
علوي   اكبيري  ضحمد  السيد 
سلما  تجزئة   ،  12 اقم  عنوانه)ا( 

كاضليا    50000 ضكناس املغرب.

عنوانه)ا(  السقلي  اشيد  السيد 

فكيك   61000 تدجيت   أني  ضركز 

املغرب.

السقلي عنوانه)ا(  السيد عثمان 

فكيك   61000 تدجيت   أني  ضركز 

املغرب.

السقلي  ضحمد  سيدي  السيد 

 61000 عنوانه)ا( ضركز أني تدجيت  

فكيك املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السقلي  اشيد  السيد 

فكيك   61000 تدجيت  أني  ضركز 

املغرب
علوي   اكبيري  ضحمد  السيد 
سلما  تجزئة   ،  12 اقم  عنوانه)ا( 

كاضليا   50000 ضكناس املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   06 أتاا9خ  التجاا9ة أمكناس  

2020 تحت اقم 1175.

15I

SOUHAL CONSULTING

STE ZAOUIA ENERGIE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ZAOUIA ENERGIE شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
وعنوان ضقرها اإلجتماعي الشقة 

اقم 3 ، 239 الحي الصناعي سيدي 
غانم  - 40000 ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
103771

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 فبراير   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

.ZAOUIA ENERGIE
تسيير   : أإيجاز  الشركة  غرض 

ضحطة خدضات .
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي الصناعي سيدي   239  ،  3 اقم 

غانم  - 40000 ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:.

 1.000   : ضحمد  اوهردة  السيد 
حصة أقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  اوهردة  السيد 
ضراكش 40000 ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  اوهردة  السيد 
ضراكش 40000 ضراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   20 أتاا9خ  التجاا9ة أمراكش  

2020 تحت اقم 113225.
16I

LE CONSULTANT FINANCIER

ELECTRO WHEEL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

LE CONSULTANT FINANCIER
 SOCOMA 1 N°1789

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ELECTRO WHEEL شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر9ك 

الوحيد
وعنوان ضقرها اإلجتماعي صوكوضا 1 
اقم 1789  - 40000 ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
103753

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   05
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

.ELECTRO WHEEL
غرض الشركة أإيجاز :  أيع وشراء 

الدااجات الكهربائية ولوازضها

الدااجات  غياا  قطع  أيع 
الكهربائية

االستيراد والتصدير
كراء الدااجات الكهربائية.

: صوكوضا  عنوان املقر االجتماعي 
ضراكش   40000  -   1789 اقم   1

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد انس اكر9نة :  1.000 حصة 

أقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اكر9نة  انس  السيد 
صوكوضا 1 اقم 208 40000 ضراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اكر9نة  انس  السيد 
صوكوضا 1 اقم 208 40000 ضراكش 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   17 أتاا9خ  التجاا9ة أمراكش  

2020 تحت اقم 113216.
17I

شركة ضحاسبة صايم

GOOD GROUPE SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ضحاسبة صايم
شااع الدافوفي عمااة السعادة 
الطاأق الثالث اقم 6 ، 60000، 

وجدة ضغرب
 GOOD GROUPE SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر9ك الوحيد

وعنوان ضقرها اإلجتماعي زنقة 
التكاف2 اقم 8 تجزئة أن ضيمون 

طر9ق سيدي يحيى - 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

34805

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   07

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 GOOD : اإلقتماء أمختصر تسميتها

.GROUPE SARL AU

غرض الشركة أإيجاز : -أيع املواد 

الغذائية أالجملة و أالتقسيط

-ضنظم الحفالت

-تاجر.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ضيمون  أن  تجزئة   8 اقم  التكاف2 

وجدة   60000  - طر9ق سيدي يحيى 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد انس الغينو�ضي 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد انس الغينو�ضي عنوانه)ا( 

حي املحمدي زنقة 38 اقم 06 العيون 

65812 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد انس الغينو�ضي عنوانه)ا( 

حي املحمدي زنقة 38 اقم 06 العيون 

65812 العيون املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 أتاا9خ  أوجدة   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 743.

18I
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FIDAB LAW FIRM

STG TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو9ت حصص

FIDAB LAW FIRM
 RUE JENNA RESIDENCE ISK
 APPT N7 SECTEUR 9 HAY

 RIAD RABAT ، 10100، RABAT
MAROC

STG TELECOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان ضقرها اإلجتماعي , 
 26Rue Andalousie, Quartier

 Administratif, Immeuble
 Anatolia 1er étage, Plateau N°
 7— Tanger  90010 TANGER

.MAROC
تفو9ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.82933

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 ضااس   26 في  املؤاخ 

املصادقة على :
 International  )تفو9ت السيد )ة
 Moroccan Conglomerate «
 SARL représetée par Mr Ahmed
حصة   El Fassi El FEHRI 30.000
اجتماعية ضن بص2 116.667 حصة 
 Technology )ة(  السيد  لفائدة  
 Capital Invest « SARLAU
 représentée par Mr Mohamed
ضااس   25 أتاا9خ   Ouassini SAHLI

.2020
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر29   06 أتاا9خ  أطنجة   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 231465.
19I

PLATINOVA

بالتينوفا ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجاا9ة يوجد 

ضقرها االجتماعي أاملغرب

PLATINOVA
 LOT AT-TAWFIQ N°5, RUE

 IBNOU EL KOUTIA Q.I

 OUKACHA AIN SEBAA AIN
 SEBAA، 20580، CASABLANCA

MAROC
أالتينوفا ش.م.م »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان ضقرها االجتماعي: 5 زنقة 

اأن الكو9تية أالحي الصناعي عكاشة 
عين السبع الدااالبيماء 20580 

الدااالبيماء املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجاا9ة 
يوجد ضقرها االجتماعي أاملغرب«
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.719093
أمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 26 يونيو 2019 تقرا إغالق 
ش.م.م  أالتينوفا  لشركة  تابع  فرع 
والكائن  ش.م.م  أالتينوفا  تسميته 
الكو9تية  اأن  زنقة   28 في  عنوانه 
السبع  عين  عكاشة  الصناعي  أالحي 
الدااالبيماء   20580 الدااالبيماء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 أتاا9خ  أالداا البيماء   التجاا9ة 

نونبر 2019 تحت اقم 31550.

20I

JUST ROAD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

JUST ROAD شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد

وعنوان ضقرها اإلجتماعي بو 25، 
الشقة 1، الطاأق السفلي، ا9اض 
الز9تون، ط/ب، 50050 - 50050 

ضكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
49679

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   10
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 JUST  : أمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.ROAD
األشغال   : غرض الشركة أإيجاز 
املختلفة و البناء، املتاجرة، االنعاش 

العقااي..
 ،25 بو   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا9اض  السفلي،  الطاأق   ،1 الشقة 
 50050  -  50050 ط/ب،  الز9تون، 

ضكناس  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:
السيد سعيد الزعبوطي :  1.000 

حصة أقيمة 1.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد سعيد الزعبوطي عنوانه)ا( 

ضكناس  50050 ضكناس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد سعيد الزعبوطي عنوانه)ا( 

ضكناس  50050 ضكناس  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   16 أتاا9خ  التجاا9ة أمكناس  

2020 تحت اقم 1361.
21I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

ETUDE PRO GENIE CIVIL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

اقاضة ساحة فاس الطاأق االول 
ضكتب اقم 1 شااع اأراهيم اوداني 
م.ج فاس ، 30000، فاس املغرب

ETUDE PRO GENIE CIVIL شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
وعنوان ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

بستان البديع اقم 259 طر9ق عين 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

62461

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

تم إعداد القانون   2020 فبراير   18

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ETUDE : اإلقتماء أمختصر تسميتها

.PRO GENIE CIVIL

ضكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الدااسات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طر9ق عين   259 بستان البديع اقم 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيد حربة طه 

أقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 90 عنوانه)ا(  طه  حربة  السيد 

حي الر9اض شااع النصر طر9ق عين 

السمن فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 90 عنوانه)ا(  طه  حربة  السيد 

حي الر9اض شااع النصر طر9ق عين 

السمن فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   17 أتاا9خ  أفاس   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 1085.

22I
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

MED-NET-ELC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

اقاضة ساحة فاس الطاأق االول 
ضكتب اقم 1 شااع اأراهيم اوداني 
م.ج فاس ، 30000، فاس املغرب

MED-NET-ELC شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر9ك 

الوحيد
وعنوان ضقرها اإلجتماعي اقم 7 

ألوك حي كر9و زواغة فاس - 30000  
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
62463

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   02
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
MED- : اإلقتماء أمختصر تسميتها 

.NET-ELC
االعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة 
تركيب الكاضيرا ونظام املراقبة

خدضة إعالضية.
 7 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ألوك حي كر9و زواغة فاس - 30000  

فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : افقير  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  افقير  املهدي  السيد 

122 شقة 3 تجزئة ليراك طر9ق عين 

السمن فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  افقير  املهدي  السيد 

122 شقة 3 تجزئة ليراك طر9ق عين 

السمن فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   17 أتاا9خ  أفاس   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 1086.

23I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 RIAD SYBIL BOUTIQUE
HÔTEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شااع ضوا9تانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، ضراكش املغرب

  RIAD SYBIL BOUTIQUE HÔTEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان ضقرها اإلجتماعي 57 شااع 

ضوا9تانيا صندوق البريد 2609 

ضراكش 40000 ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

103787

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : أمختصر تسميتها  اإلقتماء 

. SYBIL BOUTIQUE HÔTEL

تشغي2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

و  املنازل  وتأجير  وإدااة  صيانة  و 

املواد الخام  غرف الميوف و شراء 

الالزضة  املعدات  ك2  و  ضلحقاتها  و 

لنشاط الشركة.

57 شااع  عنوان املقر االجتماعي : 
 2609 البريد  صندوق  ضوا9تانيا 

ضراكش 40000 ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 Daniela Désirée السيدة 
حصة   Mireille BORDES  :  500

أقيمة 100 داهم للحصة .
 Yannic Luc LE GOFF السيد 
داهم   100 أقيمة  حصة   :  500

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
 Daniela Désirée السيدة 
 n° عنوانه)ا(    Mireille BORDES
 20 Rue De La Mairie  60270

.Gouvieux France
 Yannic Luc LE GOFF السيد 
 n° 660 Chemin Neuf عنوانه)ا( 

.84560 Ménerbes France
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 Daniela Désirée السيدة 
 n° عنوانه)ا(    Mireille BORDES
 20 Rue De La Mairie  60270

Gouvieux France
 Yannic Luc LE GOFF السيد 
  n° 660 Chemin Neuf عنوانه)ا( 

84560 Ménerbes France
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 أتاا9خ  التجاا9ة أمراكش  

2020 تحت اقم 113234.
24I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GOLDSTRATEGY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شااع ضوا9تانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، ضراكش املغرب
GOLDSTRATEGY شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر9ك 

الوحيد

وعنوان ضقرها اإلجتماعي 57 شااع 

ضوا9تانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

103791

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   09

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

.GOLDSTRATEGY

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

تسيير،تنظيم، والقيام أدوا الوسيط 

جميع  لتسيير  بشخاص  لفائدة 

العمليات املباشرة بو غير املباشرة في 

ضجاالت التسو9ق.

57 شااع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  2609 البريد  صندوق  ضوا9تانيا 

40000 ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد نبي2 شااد :  1.000 حصة 

أقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 n° 2 السيد نبي2 شااد عنوانه)ا( 

 Avenue Mendes France  34740

.Vendargues France

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 n° 2 السيد نبي2 شااد عنوانه)ا( 

 Avenue Mendes France  34740

Vendargues France
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 أتاا9خ  التجاا9ة أمراكش  

2020 تحت اقم 113236.

25I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

شركة لوجيستيك عقاد ترنس 
.م.م. م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

شركة لوجيستيك عقاد ترنس .م.م. 

م.  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان ضقرها اإلجتماعي زنقة 

718 اقم 33 تراست إنزكان إنزكان 

80650 إنزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

19561

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2019 نونبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتماء 

لوجيستيك عقاد ترنس .م.م. م. .

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير علي الصعيد 

الوطني و الدولي.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة 718 
اقم 33 تراست إنزكان إنزكان 80650 

إنزكان املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 AQQAD YOUSSEF السيد 
 COMPLEXE HASSANI عنوانه)ا( 
 ENOUR GH45 N 60 TANGER

.90060 TENGER Maroc
 BOUHSSINE السيد 
 RUE عنوانه)ا(   NOUREDDINE
 842 N 1 TARRAST INZEGANE

.80650 INZEGANE MAROC
 MAGHNI KHADDOUJ السيدة
 RUE 842 N 1 TARRAST )عنوانه)ا
 INZEGANE 80650 INZEGANE

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
 AQQAD YOUSSEF السيد 
 COMPLEXE HASSANI عنوانه)ا( 
 ENOUR GH45 N 60 TANGER

90060 TANGER MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   16 أتاا9خ  االأتدائية أانزكان  

2019 تحت اقم 4590.

26I

سطواي ضااوك

سطوري ضاروك س&م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سطواي ضااوك
46 شااع الزاقطوني الطاأق التاني 
bd zarktouni، 20250 46، الداا 

البيماء املغرب
سطواي ضااوك س&م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان ضقرها اإلجتماعي اقم 46 
شااع الزاقطوني الطاأق التاني 
الشقة 6 - 20000 الداا البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

459455
في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

سطواي ضااوك س&م.

صناعة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  جميع  تصدير  و  ،استيراد 

و  الصناعية  لألغراض  املوجهة 

،أما  التجاا9ة بو لإلستعمال الفردي 

في ذلك الخدضات ،.

 46 اقم   : عنوان املقر االجتماعي 

التاني  الطاأق  الزاقطوني  شااع 

البيماء  الداا   20000  -  6 الشقة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حيلمي  الرحمن  عبد  السيد 

عنوانه)ا( العنترية 3 الزنقة 8 اقم 28 

الحي املحمدي 20250 الداا البيماء 

املغرب.

عنوانه)ا(  حيلمي  إلياس  السيد 

الحي   28 اقم   8 الزنقة   3 العنترية 

البيماء  الداا   20250 املحمدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حيلمي  الرحمن  عبد  السيد 

عنوانه)ا( العنترية 3 الزنقة 8 اقم 28 

الحي املحمدي 20250 الداا البيماء 

املغرب

عنوانه)ا(  حيلمي  إلياس  السيد 

الحي   28 اقم   8 الزنقة   3 العنترية 

البيماء  الداا   20250 املحمدي 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاا9خ  البيماء   أالداا  التجاا9ة 

تحت اقم -.

27I

STE FICOGEMISS

STE BOUFAMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطاأق السفلي حي أام، 33250، 

ضيسوا املغرب
STE BOUFAMY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان ضقرها اإلجتماعي حي النجاح 

ضيسوا 33250 ضيسوا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1693
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

. BOUFAMY
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة بو البناء
تدأير املستغالت الفالحية .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ضيسوا   33250 ضيسوا  النجاح 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : فؤاد  أوحفص  السيد 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .
السيد ااضزي شكير :  500 حصة 

أقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد فؤاد أوحفص  
سبع اوا�ضي ضوالي  تعاونية الشفاء 

يعقوب 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  شاكر  ااضزي  السيد 
تعاونية الشفا سبع اوا�ضي  30000 

فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد فؤاد أوحفص  
سبع اوا�ضي ضوالي  تعاونية الشفاء 

يعقوب 30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   16 أتاا9خ  االأتدائية أبوملان  

2020 تحت اقم 52.
28I

RIAD ESSBAAI ARCHITECTURE & DESIGN

 RIAD ESSBAAI
ARCHITECTURE & DESIGN
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

 RIAD ESSBAAI ARCHITECTURE
& DESIGN

 HAY TARGA N 368 MENERA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 RIAD ESSBAAI ARCHITECTURE
DESIGN & شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد
 HAY وعنوان ضقرها اإلجتماعي
 TARGA N°368 MENARA
 MARRAKECH - 40000
MARRAKECH  MAROC

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
102905

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  أمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   30
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD  : أمختصر تسميتها  اإلقتماء 
 ESSBAAI ARCHITECTURE &

.DESIGN
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

.ARCHITECTE

 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 TARGA N°368 MENARA
 MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH  MAROC
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .
 90.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 RIAD ESSBAAI :  1.000 السيد

حصة أقيمة 90,00 داهم للحصة .
 RIAD ESSBAAI : 1000 السيد 

أقيمة 90,00 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
 RIAD ESSBAAI السيد 
 HAY TARGA N 368 عنوانه)ا( 
 MENARA MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 RIAD ESSBAAI السيد 
 HAY TARGA N°368 عنوانه)ا( 
 MENARA MARRAKECH 40000

MARRAKECH MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 أتاا9خ  التجاا9ة أمراكش  

2020 تحت اقم 112462.
29I

omnium management

B.T BUSINESS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
B.T BUSINESS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر9ك 
الوحيد

وعنوان ضقرها اإلجتماعي اقم 82 
اقاضة 52 شااع الحسن الثاني 

املدينة الجديدة - فاس - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

62599

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

تم إعداد القانون   2020 ضااس   18

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 B.T  : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

.BUSINESS

: ضقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

التصدير   - واملختلفة  البناء  بشغال 

واالستراد - التداول.

 82 اقم   : عنوان املقر االجتماعي 

اقاضة 52 شااع الحسن الثاني املدينة 

فاس   30000  - فاس   - الجديدة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : أتايت  زكر9اء  السيد 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أتايت  زكر9اء  السيد 

كلميم  املنصوا  يعقوب  شااع   112

30000 فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أتايت  زكر9اء  السيد 

كلميم  املنصوا  يعقوب  112شااع 

30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر29   14 أتاا9خ  أفاس   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 1154.

30I

FIDUCOGEM

MASKAN DOUAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOGEM
اقم 5 عمااة 52 ضكاتب اشرف شااع 
 FES ،30000 ، ضحمد السادس فاس

MAROC
MASKAN DOUAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان ضقرها اإلجتماعي اقم 

10زنقة 18 ألوك ب حي كر9و زواغة   
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
62511

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

.MASKAN DOUAA
ضنعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي.
اقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ألوك ب حي كر9و زواغة     18 10زنقة 

- 30000 فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 400   : هللا  عبد  عمااي  السيد 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .
السيد عمااي عبد الوهاب :  200 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .
حصة   400   : اني هدون  السيد 

أقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد عمااي عبد هللا عنوانه)ا( 
زواغة  كر9و  حي   18 زنقة   10 اقم 

30000 فاس املغرب.
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الوهاب  عبد  عمااي  السيد 
18 حي كر9و  زنقة   10 عنوانه)ا( اقم 

زواغة 30000 فاس املغرب.
السيدة اني هدون عنوانه)ا( اقم 
 30000 18 حي كر9و زواغة  10 زنقة 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الوهاب  عبد  عمااي  السيد 
18 حي كر9و  زنقة   10 عنوانه)ا( اقم 

زواغة 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 أتاا9خ  أفاس   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 1110.

31I

STE FIACCOF 

SUNRAY  TRANSPORT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

SUNRAY  TRANSPORT شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد

وعنوان ضقرها اإلجتماعي اقم 103 

تجزئة أرد هللا 2 الطاأق 4 شفة 19 

طر9ق عين السمن - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

62519

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

.SUNRAY  TRANSPORT
تق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع   االشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : اقم 103 
 19 4 شفة  الطاأق   2 تجزئة أرد هللا 
فاس   30000  - السمن  عين  طر9ق 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد عبد االاله صباا 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد عبد االاله صباا عنوانه)ا( 
زنقة 13 اقم 63 حي واد فاس 30000 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد عبد االاله صباا عنوانه)ا( 
زنقة 13 اقم 63 حي واد فاس 30000 

فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 أتاا9خ  أفاس   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 1114.
32I

NEZA نيزا

NEZA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
تأسيس شركة

NEZA نيزا
 N° 119 B RIAD ZEYTOUNE RTE

 ،AIN CHKEF FES FES، 30000
فاس املغرب

NEZA شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد
وعنوان ضقرها اإلجتماعي اقم 

119 ب ا9اض الز9تون طر9ق عين 
الشقف، فاس فاس 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

54139

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2017 نونبر   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

.NEZA : اإلقتماء أمختصر تسميتها

االستيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

.IMPORT EXPORT والتصدير

اقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عين  طر9ق  الز9تون  ا9اض  ب   119

فاس   30000 فاس  فاس  الشقف، 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضحمد  حسين  طااق  السيد 

119 ب ا9اض  شر9ف عنوانه)ا( اقم 

فاس  الشقف،  عين  طر9ق  الز9تون 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضحمد  حسين  طااق  السيد 

119 ب ا9اض  شر9ف عنوانه)ا( اقم 

فاس  الشقف،  عين  طر9ق  الز9تون 

30000 فاس املعرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   22 أتاا9خ  أفاس   التجاا9ة 

2017 تحت اقم 3182/2017.

33I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

شركة ضانيبول لألشغال
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، السمااة املغرب

شركة ضانيبول لألشغال شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر9ك 

الوحيد

وعنوان ضقرها اإلجتماعي حي التقدم 

ألوك 01 الرقم 20 السمااة - 

72000 السمااة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1851

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتماء 

ضانيبول لألشغال.

بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وبشغال ضختلفة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التقدم ألوك 01 الرقم 20 السمااة - 

72000 السمااة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

البالوي  صالح  ضحمد  السيد 

داهم   100 أقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
البالوي  صالح  ضحمد  السيد 
احمد  ولد  البالل  زنقة  عنوانه)ا( 

 72000 السمااة   91 الرقم  الكيح2 

السمااة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
البالوي  صالح  ضحمد  السيد 
احمد  ولد  البالل  زنقة  عنوانه)ا( 

 72000 السمااة   91 الرقم  الكيح2 

السمااة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   17 أتاا9خ  االأتدائية أالسمااة  

2020 تحت اقم 27/2020.

34I

NOUVAFISC

  ARMOUR
CHAUDRONNERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين ضسير جديد للشركة

NOUVAFISC

عمااة أولهدير شااع املقاوضة ايت 

ضلول انزكان ، 80650، انزكان 

املغرب

   ARMOUR  CHAUDRONNERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان ضقرها اإلجتماعي عمااة 

09/752 شااع كلميمة الحي 

الصناعي ايت ضلول - 86150 ايت 

ضلول املغرب.

تعيين ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.18625

أمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2020 يناير   10 املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

املعزوزي عز الدين  كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   14 أتاا9خ  االأتدائية أانزكان  

2020 تحت اقم 471.

35I

FIDAB LAW FIRM

STG TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

FIDAB LAW FIRM
 RUE JENNA RESIDENCE ISK
 APPT N7 SECTEUR 9 HAY

 RIAD RABAT ، 10100، RABAT
MAROC

STG TELECOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان ضقرها اإلجتماعي  
 26Rue Andalousie, Quartier,

 Administratif, Immeuble
 Anatolia 1er étage, Plateau N°
 7— Tanger  90020 TANGER

. MAROC
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.82933

العام  الجمع  أمقت�ضى 
ضااس   24 في  املؤاخ  اإلستثنائي 
الشركة  ابسمال  افع  تم   2020
داهم«   5.000.000« قداه  أمبلغ 
إلى  داهم«   16.666.700« ضن  بي 
  : طر9ق  عن  داهم«   21.666.700«

تقديم حصص نقدية بو عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر29   06 أتاا9خ  أطنجة   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 231465.
36I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة ضطبعة تيفاوين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة ضطبعة تيفاو9ن شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان ضقرها اإلجتماعي دواا اغي2 
وضرضوا - 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

42763

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  
تم إعداد القانون   2020 ضااس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتماء 

ضطبعة تيفاو9ن.

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة..

عنوان املقر االجتماعي : دواا اغي2 

وضرضوا - 80000 اكادير املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : اأراهيم  اصبان  السيد 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .

السيد أو9ه اأراهيم :  500 حصة 

أقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اصبان اأراهيم عنوانه)ا( 

اكادير   80000 ليراك أواكان اكادير 

املغرب.

عنوانه)ا(  اأراهيم  أو9ه  السيد 

اكادير   80000 ليراك أواكان اكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اصبان اأراهيم عنوانه)ا( 

اكادير   80000 ليراك أواكان اكادير 

املغرب

عنوانه)ا(  اأراهيم  أو9ه  السيد 

اكادير   80000 ليراك أواكان اكادير 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   11 أتاا9خ  أاكادير   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 89896.

37I

NIENESS SPA

COMPANIA BTP

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد

تأسيس شركة

COMPANIA BTP

145 شااع ضحمد الخاضس الطاأق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

COMPANIA BTP شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر9ك 

الوحيد

وعنوان ضقرها اإلجتماعي 47 ضفتاح 

الخير شااع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

105075

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  أمقت�ضى  

تم إعداد القانون   2020 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشر9ك  ذات  ضحدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 

.COMPANIA BTP

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

طالء الجص وبعمال ضتنوعة.

عنوان املقر االجتماعي : 47 ضفتاح 

الخير شااع ولي العهد طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
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السيد عبد الغني اهباض :  1.000 
حصة أقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

اهباض  الغني  عبد  السيد 
اقم   20 حي البرواقة زنقة  عنوانه)ا( 

26  90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
اهباض  الغني  عبد  السيد 
اقم   20 حي البرواقة زنقة  عنوانه)ا( 

26  90000 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر29   01 أتاا9خ  أطنجة   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 231454.
38I

NIENESS SPA

CLASSE BENZ
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
ح2 شركة

CLASSE BENZ
145 شااع ضحمد الخاضس الطاأق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
CLASSE BENZ شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر9ك 
الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوان ضقرها اإلجتماعي طر9ق 

الرباط تجزئة الزناقية اقم 9 - 
90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.69003
الشر9ك  قراا  أمقت�ضى 
الوحيداملؤاخ في 27 يناير 2020 تقرا 
ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 
 CLASSE الوحيد  الشر9ك  ذات 
 50.000 ابسمالها  ضبلغ    BENZ
اإلجتماعي  ضقرها  وعنوان  داهم 
طر9ق الرباط تجزئة الزناقية اقم 9 - 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق هدف الشركة.
طر9ق  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
 -  9 اقم  الزناقية  تجزئة  الرباط 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  الندوي  سعيد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة النصرزنقة 17 اقم 
املغرب كمصفي  طنجة   90000  14

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخاأرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   06 أتاا9خ  أطنجة   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 231138.
39I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE OKAF
DISTRIBUTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر9ك الوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE OKAF DISTRIBUTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر9ك الوحيد
وعنوان ضقرها اإلجتماعي 19 حي 

اناس 3 طر9ق عين الشقف - 30000 
فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
6256

أمقت�ضى  عقد عرفي ضؤاخ في 06 
ضااس 2020 تم إعداد القانون 
األسا�ضي لشركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر9ك الوحيد 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر9ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتماء 
.SOCIETE OKAF DISTRIBUTION

غرض الشركة أإيجاز : استيراد و 

تصدير

نق2 البمائع

تجااة املواد الغذائية العاضة..

حي   19  : االجتماعي  املقر  عنوان 

اناس 3 طر9ق عين الشقف - 30000 

فاس املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : فوز9ة  ادهري  السيدة 

حصة أقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فوز9ة  ادهري  السيدة 

فاس   30000 زنقة االاز حي زازا   35

املغر ب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فوز9ة  ادهري  السيدة 

فاس   30000 زنقة االاز حي زازا   35

املغر ب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 أتاا9خ  أفاس   التجاا9ة 

2020 تحت اقم 1138.

40I
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 II.  -  إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بفاس
إشهاا عقد أيع بص2 تجااي

ضلف اقم 288/2020
حساب خاص : 2068

ضحمد  )ذ.  أمقت�ضى عقد توثيقي 
أفاس(  ضوثق  حماض�ضي،  هشام 
بكتوبر   25 أتاا9خ  أفاس  ضؤاخ 
 22 أتاا9خ  أفاس  وضسج2   ،2018
أاع السيد علي بقراب   2018 نوفمبر 
الوطنية  التعر9ف  لبطاقة  الحاض2 

.C4490
للسادة :

ضحمد ضسترح C42762 نياأة عن 
في  ضزداد  ضسترأح  طه  القاصر  اأنه 

14 يونيو 2004.
.CD588755 هجر ضسترح
.CD598326 سااة ضسترح

األص2 التجااي أفاس حي طااق 
1، زنقة 4، اقم 35 ضكرا.

أالسج2  ضسجال  كان  والذي 
التجااي أفاس تحت اقم 31382.

 150.000 قداه  إجمالي  أثمن 
داهم.

حسب الشروط املنصوص عليها 
بعقد البيع.

وتقب2 التعرضات أكتاأة المبط 
أاملحكمة التجاا9ة أفاس داخ2 بج2 
ال يتعدى خمسة عشر يوضا اأتداء ضن  

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن ائيس كتاأة المبط
املصطفى خطابي

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السج2 التجااي

ضلف اقم 2020/166

حساب اقم 4621

إعالن عن تفو9ت بص2 تجااي
ضؤاخ  توثيقي  عقد  أمقت�ضى 

أكتاأة  واملودع   2020 ضااس   6 في 

 10 أتاا9خ  املحكمة  هذه  ضبط 

داحمو  السيد  أاع   2020 ضااس 

التعر9ف  لبطاقة  الحاض2  ضحمد 

للسيد اوليفي   JB 263723 الوطنية 

الحاض2  شاضباني  جونكريستوف 

.J020874L التسجي2  لبطاقة 

 81 الكائن أرقم  التجااي  األص2 

ألوك 9 بكدال ايت ضلول انزكان.

واملسج2 أالسج2 التجااي تحت 

التحليلي  السج2  في   51002 اقم 

واملعنو9ة  املادية  عناصره  أجميع 

أثمن اجمالي قداه 400.000 داهم.

ائيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لك2  المبط  كتاأة  ضصلحة 

البيع  على  التعرضات  بن  ضصلحة 

هذه  ضبط  أكتاأة  تودع  املذكوا 

املحكمة داخ2 بج2 15 يوضا املوالية

طبقا  الثانية  للنشرة 

التجااة. ضدونة  ضن   84 للمادة 

النشرة الثانية
ائيس ضصلحة كتاأة المبط

اإلضماء : ضحمد العسري

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السج2 التجااي

ضلف اقم 2020/165

حساب اقم 4577

إشهاا تقديم بص2 تجااي حصة في 
شركة

أمقت�ضى عقد ضساهمة في شركة 

وتقر9ر   2020 فبراير   24 في  ضؤاخ 

 22 في  املؤاخ  الحساأات  ضراقب 

نجاة  السيدة  قدضت   2020 فبراير 

أاشوا الحاضلة لبطاقة اإلقاضة اقم 

.A022514W

األص2 التجااي الكائن أزنقة 640 

أوزكاا الجرف انزكان.

املدعوة  الشركة  في  كحصة 

»PHARMACIE BOUZGAR« شركة 

الشر9ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

االجتماعي  ضقرها  والكائن  الوحيد 

أنفس العنوان املشاا إليه بعاله.

ائيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لك2  المبط  كتاأة  ضصلحة 

البيع  على  التعرضات  بن  ضصلحة 

هذه  ضبط  أكتاأة  تودع  املذكوا 

املحكمة داخ2 بج2 15 يوضا املوالية 

ضن   84 الثانية طبقا للمادة  للنشرة 

ضدونة التجااة.

النشرة الثانية
ائيس ضصلحة كتاأة المبط

اإلضماء : ضحمد العسري

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السج2 التجااي

ضلف اقم 01/2020

إعالن

لدى  المبط  كتاأة  ائيس  يعلن 

بنه  أتااودانت  االأتدائية  املحكمة 

عن  العرفي  التنازل  عقد  أمقت�ضى 

 2020 يناير   17 في  املؤاخ  األص2 

الحسين  البخااي  ايت  السيد  تنازل 

البخااي  ايت  للسيد  سليمان  أن 

البخااي أن سليمان عن جميع األص2 

التجااي الكائن أقساا9ة �ضي الحسن 

تااودانت املتكون ضن ضح2   26 اقم 

املسج2 لدى  لبيع ادوات الخياطة، 

االأتدائية  أاملحكمة  المبط  كتاأة 

تحت  التحليلي  أالسج2  أتااودانت 

املادية  عناصره  أجميع   9310 اقم 

واملعنو9ة.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

تقدم لكتاأة المبط بهذه املحكمة 

التجااي داخ2 بج2  السج2  شعبة 

15 يوضا املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية

ائيس ضصلحة كتاأة المبط

اإلضماء : خليف أنجرايف

4 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

بصداته  قراا  أموجب 
املائي  الحوض  وكالة  ضديرة 
 2020/2897 ح.ج  اقم   لسبو 
الذي سيجرى   2020 بأر29   6 أتاا9خ 
الر9اض  »حي  املسمى  العقاا  على 
اقم  العقااي  الرسم  ذي   »775
أالجماعة  الكائن   70/2918
امللحقة  سليمان،  سيدي  الحمر9ة 
أاشو9ة سيدي سليمان،   ،1 اإلداا9ة 
إلى   2020 بأر29   27 ضن تاا9خ  اأتداء 
في  علني  أحث   2020 ضاي   7 غاية 
أئر  أإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأن 
بغراض  بج2  ضن  ضنه  املاء  وجلب 
السيد  لفائدة  املثلجات   صناعة 
لبطاقة  الحاض2  اباع  الهادي  عبد 

.BJ191338 التعر9ف الوطنية
1

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
اقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2020/2890 اقم  لسبو   ح.ج 
الذي سيجرى   2020 بأر29   6 أتاا9خ 
توزيع  ضن  الفالحية  األاض  على 
تابعة  الثاني  الحسن  له  املغفوا 
ألضالك الدولة أتراب جماعة ااضيالت 
أتاا9خ   149 إداا9ة  شهادة   ذات 
20 فبراير 2020 املتواجدة أالجماعة 
التراأية ااضيالت، قيادة ضختاا، دائرة 
اأتداء  قاسم  سيدي  إقليم  بهت 
إلى غاية   2020 بأر29   27 تاا9خ  ضن 
شأن  في  علني  أحث   2020 ضاي   7
ضشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 
ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه   املاء 
السيد  لفائدة  هكتااا   4,50
لبطاقة  الحاض2  احمد  الشرو9طية 

.GN32018 التعر9ف الوطنية
2

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
اقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بأر29   6 أتاا9خ   2020/2889 ح.ج 
العقاا  على  سيجرى  الذي   2020
ذي   »V86 املعمواة  »إقاضة  املسمى 
 13/118387 اقم  العقااي  الرسم 
الكائن أالساكنية أالجماعة التراأية 
امللحقة  دائرة الساكنية،  القنيطرة، 
اإلداا9ة 7، إقليم القنيطرة اأتداء ضن  
تاا9خ 27 بأر29 2020 إلى غاية 7 ضاي 
ضشروع  شأن  في  علني  أحث   2020
املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 
ضنه ضن بج2 سقي ضساحة 0,0040 
هكتااا لفائدة السادة سمير ضسروا 
لبطاقتي  الحاضالن  ضسااي  واحالم 
و  G169002 الوطنية  التعر9ف 

.G169967
3

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

بصداته  قراا  أموجب 
املائي  الحوض  وكالة  ضديرة 
 2020/2900 ح.ج  اقم   لسبو 
الذي سيجرى   2020 بأر29   6 أتاا9خ 
ب«   19 »الزو9نية  على العقاا املسمى 
 70/6011 اقم  العقااي  الرسم  ذي 
بوالد  التراأية  أالجماعة  الكائن 
أن  بوالد  ازغاا  قيادة  حمادي،  أن 
سليمان،  سيدي  دائرة  حمادي، 
 إقليم سيدي سليمان اأتداء ضن تاا9خ 
27 بأر29 2020 إلى غاية 7 ضاي 2020 
أحث علني في شأن ضشروع الترخيص 
ضن  ضنه  املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز 
بج2 سقي ضساحة 10,0048 هكتااا 
الحاض2  شاي2  ضحمد  السيد  لفائدة 
.G100985 لبطاقة التعر9ف الوطنية
4

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
اقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 6 أتاا9خ   2020/2899 ح.ج 
على  سيجرى  الذي   2020 بأر29 
املعاا9ف  أدواا  الكائنة  السكنى 
أتاا9خ  أيع  عقد  ذات   الكناوي« 
املتواجدة أالجماعة   2018 ضااس   2
قيادة  القادا،  عبد  ضوالي  التراأية 
 ضوالي عبد القادا، دائرة تالل الغرب، 
 إقليم سيدي قاسم اأتداء ضن تاا9خ 
 27 بأر29 2020 إلى غاية 7 ضاي 2020 
الترخيص  ضشروع  شأن  في  أحث 
ضنه ضن بج2  املاء  أئر وجلب  أإنجاز 
السيد  لفائدة  املنزلي  االستعمال 
لبطاقة  الحاض2  صحراوي  ادايس 

.A175284 التعر9ف الوطنية
5

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 2020 بأر29   6 أتاا9خ   2020/2898
الجماعي  العقاا  على  سيجرى  الذي 
أاملكان  كريش  اوالد  الركابي  املدعو 
التابع  كريش  بوالد  الركابي  املسمى 
للجماعة الساللية الركابي بوالد كريش 
أتاا9خ   58 عدد  إداا9ة  شهادة  ذي 
أالجماعة  املتواجد    27/2/2020
قيادة عاضر  التراأية عاضر السفلية، 
القنيطرة،  احواز  دائرة  السفلية، 
تاا9خ  ضن  اأتداء  القنيطرة   إقليم 
27 بأر29 2020 إلى غاية 7 ضاي 2020 
أحث علني في شأن ضشروع الترخيص 
أإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 
لفائدة  هكتااا   0,17 ضساحة  سقي 
السيد أوسلهام غانم الحاض2 لبطاقة 

.S89962 التعر9ف الوطنية
6

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 2020 بأر29   6 أتاا9خ   2020/2901
املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 
العقااي  الرسم  ذي  ضيموني«  »أالد 
الكائن أقبيلة اوالد   R/56936 عدد 
أن  بوالد  التراأية  أالجماعة  اضحمد 
حمادي،  أن  بوالد  قيادة  حمادي، 
إقليم سيدي  دائرة سيدي سليمان، 
بأر29   27 تاا9خ  ضن  اأتداء  سليمان 
أحث   2020 ضاي   7 إلى غاية   2020
الترخيص  ضشروع  شأن  في  علني 
ضن  ضنه  املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز 
بج2 سقي ضساحة 23,5935 هكتااا 
لفائدة السيد الحراق ضحمد الحاض2 
.GB3507 لبطاقة التعر9ف الوطنية
7

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
اقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بأر29   6 أتاا9خ   2020/2896 ح.ج 
العقاا  على  سيجرى  الذي   2020
لال  »الحمري  املدعو  الجماعي 
بوالد ضو�ضى  املسمى  أاملكان  عيشة« 
الساللية  للجماعة  التابع  الشرقية 
بوالد ضو�ضى فرقة بوالد عبد الدايم 
أتاا9خ   4 عدد  إداا9ة  شهادة   ذي 
املتواجد أالجماعة   2020 ضااس   10
امللحقة  الطيبي،  سيدي  التراأية 
الطيبي،  أاشو9ة سيدي   ،2 اإلداا9ة 
تاا9خ  ضن  اأتداء  القنيطرة   إقليم 
 27 بأر29 2020 إلى غاية 7 ضاي 2020 
أحث علني في شأن ضشروع الترخيص 
أإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 
لفائدة  هكتااا   0,50 ضساحة  سقي 
الحاض2  الدايم  عبد  العربي  السيد 
.G355682 لبطاقة التعر9ف الوطنية
8
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 2020 بأر29   6 أتاا9خ   2020/2895
املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 
الرسم  ذي   »31 الشمالية  »الدفاع 
الكائن   13/36840 عدد  العقااي 
قيادة  ازغاا،  التراأية  أالجماعة 
ازغاا بوالد أن حمادي، دائرة سيدي 
سليمان  سيدي  إقليم  سليمان، 
إلى   2020 بأر29   27 ضن تاا9خ  اأتداء 
غاية 7 ضاي 2020 أحث علني في شأن 
ضشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 
ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه،  املاء 
احمة  السيدة  لفائدة  هكتااات   5
التعر9ف  لبطاقة  الحاضلة  الخنف 

.GA78240 الوطنية
9

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
اقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بأر29   6 أتاا9خ   2020/2894 ح.ج 
العقاا  على  سيجرى  الذي   2020

احمودو  اوالد  املدعو  الجماعي 
التابع  احمودو  اوالد  املسمى  أاملكان 
احمودو  اوالد  الساللية  للجماعة 
أتاا9خ   70 عدد  إداا9ة  شهادة  ذي 
أالجماعة  املتواجد   2020 ضااس   9
قيادة عاضر  التراأية عاضر السفلية، 
القنيطرة،  احواز  دائرة  السفلية، 
تاا9خ  ضن  اأتداء  القنيطرة   إقليم 
27 بأر29 2020 إلى غاية 7 ضاي 2020 
أحث علني في شأن ضشروع الترخيص 
أإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 
سقي ضساحة 3,2879 هكتااا لفائدة 
لبطاقة  الحاض2  الكبز  السيد ضحمد 

.G492935 التعر9ف الوطنية
10

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 2020 بأر29   6 أتاا9خ   2020/2893
الفالحية  الذي سيجرى على األاض 
ضن توزيع املغفوا له الحسن الثاني 
شهادة  ذات  الدولة  ألضالك  تابعة 
فبراير   27 أتاا9خ   175 عدد  إداا9ة 
التراأية  أالجماعة  املتواجدة   2020
دائرة  ضختاا،  قيادة  ااضيالت، 

اأتداء  قاسم  سيدي  إقليم  بهت، 
إلى غاية   2020 بأر29   27 تاا9خ   ضن 
شأن  في  علني  أحث   2020 ضاي   7
ضشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 
ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه   املاء 
السهلي  السيد  لفائدة  هكتااا   1,20
التعر9ف  لبطاقة  الحاض2  ضحمد 

.GN81416 الوطنية
11

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

بصداته  قراا  أموجب 
املائي  الحوض  وكالة  ضديرة 
 2020/2892 ح.ج  اقم   لسبو 
الذي سيجرى   2020 بأر29   6 أتاا9خ 
توزيع  ضن  الفالحية  األاض  على 
الدولة  تابعة ألضالك  الثاني  الحسن 
أتاا9خ   217 ذات شهادة إداا9ة عدد 
10 ضااس 2020 املتواجدة أالجماعة 
ضختاا،  قيادة  ااضيالت،  التراأية 
قاسم  سيدي  إقليم  بهت،  دائرة 
 2020 بأر29   27 تاا9خ  ضن   اأتداء 
علني  أحث   2020 ضاي   7 غاية  إلى 
أإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأن  في 
بج2  ضن  ضنه  املاء  وجلب  ثقب 
لفائدة  هكتااات   5 ضساحة  سقي 

السيد ضحمد اللو9ز الحاض2 لبطاقة 

.GN4144 التعر9ف الوطنية

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 2020 بأر29   6 أتاا9خ   2020/2891

الفالحية  الذي سيجرى على األاض 

ضن توزيع املغفوا له الحسن الثاني 

شهادة  ذات  الدولة  ألضالك  التابعة 

ضااس   5 أتاا9خ   213 عدد  إداا9ة 

التراأية  أالجماعة  املتواجدة   2020

دائرة  ضختاا،  قيادة  ااضيالت، 

اأتداء  قاسم  سيدي  إقليم  بهت، 

إلى غاية   2020 بأر29   27 تاا9خ  ضن 

شأن  في  علني  أحث   2020 ضاي   7

ضشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه   املاء 

3,70 هكتااا لفائدة السيد املصطفى 

التعر9ف  لبطاقة  الحاض2  طلحة 

.GN16834 الوطنية

13
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