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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

ولتزم  ملعلن1ن في م7د ن  إلشهار  لقا 1ني إثبات ه1يتهم و لسلطات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أوة مسؤول7ة ف7ما وتعلق بمضم1ن  إلعال ات.

 I.  -  إعالنات قانونية
ف7طا ك1م

مكتب  لحسابات و لجباوات و ستشارة 

 ملقاوالت

30 ز قة لبنان  لشقة رقم 8 حي  ملح7ط، 

 لرباط

 لهاتف : 0537723012

HM CREATION

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

بشريك وح7د

3.300.000 درهم

تف1يت  لحصص  الجتماع7ة 
تم   ،2019 ديسمبر   5 بتاريخ 

لشركة  عام  ستثنائي  جمع  عقد 

باملقر   HM CREATION SARL AU

 :  الجتماعي للشركة  لكائن بالعن1 ن 

5 شارع  حفير رقم 1 حسان  لرباط.

تم  تخاذ  لقر ر ت  وبم1جبه 

 لتال7ة :

تف1يت  لحصص  الجتماع7ة :

حنين  عبد  مللك  ف1ت  لس7د 

إلى  حصة   33000 مجم1ع حصصه 

بق7مة  عبد  لرح7م  هربا5   لس7د 

100 درهم لكل حصة.

تع7ين مسير جدود للشركة :

عبد  مللك  بعد  ستقالة  لس7د 

تع7ين  تم  للشركة  كمسير  حنين 

كمسير  عبد  لرح7م  هربا5   لس7د 

جدود للشركة.

وفقا   : تح7ين  لنظام  ألسا�ضي 

تم ذكرها أعاله قمنا  للتغير ت  لتي 

من  و17   7  ،6 بتعدول  لفص51 

 لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.

في  ملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 ،2020 مارس   2  لتجارية بالرباط في 
تحت رقم 1515،  لسجل  لتجاري رقم 

.73807
لالستشارة و لتنب7ه ف7طا ك1م

1 P

 FIRDAOUS
CONSTRUCTIONS

شركة مجه1لة  السم
ر سما5 : 2.520.000 درهم

RC N° 27825
ملحضر  لجمع7ة  لعامة  وفقا 
 ،2019 و1 17   25 بتاريخ   ملنعقدة 
 FIRADAOUS شركة  شركاء  قرر 

CONSTRUCTIONS ما ولي :
 لحل  ملعجل للشركة بعد خسارة 

4/3 من رأسما5  لشركة.
مصف7ا  تع7ين  لس7د   1ر  اجح 

للشركة.
 - تمارة  في  مقر  لتصف7ة  تحدود 

.SNV ملنطقة  لصناع7ة عند شركة 
في  لسجل  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   12 بتاريخ  بالرباط   لتجاري 

2020، تحت رقم 105797.
2 P

2M SERVICONSTRUCT
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : ز قة 07 رقم 05 

 لطابق  لثاني  لشقة رقم 05  لسعادة 
س7دي  لبر 1�ضي،

 لد ر  لب7ضاء
 لزيادة في رأسما5  لشركة

عقد  لجمع  لعام  بم1جب 
 2020 مارس   19 بتاريخ   الستثنائي 
 2M SERVICONSTRUCT للشركة 

SARL تقرر ما ولي :

ر سما5  لشركة  في   لزيادة 

درهم   1.600.000 بمبلغ   ملذك1رة 

أرض  من  1ع  ع7ن7ة  بمساهمة 

زمرون  محمد  لصالح  لس7د  عارية 

ليرتفع بذلك من 100.000 درهم  إلى 

1.600.000 درهم,

بعد هذه  لزيادة تم تعدول  ملادة 

على  لنح1  من  لنظام  السا�ضي   7

 لتالي :

 ملادة 7 : رأس  ملا5 :

بمبلغ  رأس  ملا5  تحدود  تم 

إلى  مقسم  درهم،   1.700.000

درهم لكل   100 17000 سهم بق7مة 

منها، مكتتب بالكامل مدف1ع بالكامل 

بما وتناسب مع  ومخصص للشركاء 

مساهماتهم كما ولي :

مساهم  فجالن  حف7ظ   لس7د 

 قد  250 سهم 25.000 درهم.

 لس7د محمد فجالن مساهم  قد  

250 سهم ب 25.000 درهم.

مساهم  زمرون  محمد   لس7د 

ب  سهم   16.500 وع7ني   قدي 

1.650.000 درهم.

سهم   17.000  ملجم1ع 

1.700.000 درهم.

بمصلحة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية 

 2020 ماي   27 بالد ر  لب7ضا بتاريخ 

تحت رقم 735056.

3 P

STE AVENIR LOGE
ش م م

 ملقر  الجتماعي : 10، ز قة  لحرية، 
 لطابق 3، شقة 6،  لد ر  لب7ضاء

 لسجل  لتجاري رقم 397115
تف1يت حصص شركة

شركة  حصص  تف1يت  تقرر 
مسؤول7ة  ذ ت   AVENIR LOGE
ب7ع  ملؤرخ  عقد  بم1جب  محدودة، 
2019، على  لنح1  15 أكت1بر  بتاريخ 

 لتالي :
 لس7د  ملهدي بنط7بي 500 حصة.

 500  لس7د عبد  ل1 حد عط1ف 
حصة.

 ملسير : عبد  ل1 حد عط1ف.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتق77د 
بالد ر  لب7ضاء  باملحكمة  لتجارية 

.397115
4 P

STE AVENIR LOGE
ش م م

 ملقر  الجتماعي : 10 ز قة  لحرية، 
 لطابق 3، شقة 6،  لد ر  لب7ضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 397115

تأسيس شركة
بتاريخ  خاص  بم1جب  تفاق 
أجلها  من  أن�ضىء   ،2018 فبر ور   6
ذ ت  لشركة   لنظام  السا�ضي 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لخصائص 

 لتال7ة :
.AVENIR LOGE : لتسم7ة 

 لهدف  الجتماعي : منعش عقاري.
 ملقر  الجتماعي : 10، ز قة  لحرية، 

 لطابق 3، شقة 6،  لد ر  لب7ضاء.
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ذ ت  شركة   :  لصفة  لقا 1 7ة 
مسؤول7ة محدودة.

ر سما5  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة  ل1 حدة م1زعة   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :
زكرياء ت1مارت 500 حصة.

عبد  ل1 حد عط1ف 500 حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج7ل.
 ملسير : عبد  ل1 حد عط1ف.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتق77د 
.397115

5 P

SPREAB وركة
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بمدونة  مسجل   ،2020 25 فبر ور 
ذ ت  شركة  تأسيس  تم   لرباط 
حددت   ملسؤول7ة  ملحدودة  لذي 

خصائصها كما ولي :
.SPREAB SARL : لتسم7ة 
 لهدف : تهدف  لشركة إلى :

ووضع  أل ظمة  إحد ث 
 ملعل1مات7ة.

ب7ع وشر ء  أل ظمة   ملعل1مات7ة.
لألنشط  و لتصدور   الستير د 
 ملتعلقة بالهدف  الجتماعي للشركة.

تدبير  أل ظمة  ملعل1مات7ة.
بجم7ع  عامة  لق7ام  وبصفة 
عمل7ات  لس7اح7ة،  لتقن7ة، 
 لعقارية،  لصناع7ة،  لتجارية،  
و لغير   ملال7ة،  ملنق1الت،  ملباشرة 
 ملباشرة  ملرتبطة بالهدف  الجتماعي 
للشركة و لتي من طب7عتها أن تساهم 
نشاط  و م1  ت1س7ع  تحق7ق،  في 

 لشركة.
شارع  ملقاومة   :  ملقر  الجتماعي 
30، ز قة أسل1، عمارة ض7اء  لشقة 

2،  ملح7ط  لرباط.

 100.000 في  حدد   : رأس  ملا5 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

 جتماع7ة من فئة 100 درهم للحصة 

 ل1 حدة، م1زعة على  لشكل  آلتي :

حصة   700 فلكي  فهد   لس7د 

ح7ث تمثل 70% من ر س  ملا5 أي ما 

يعاد5 70.000 درهم.

 300 حل7مة  عرباوي   لس7دة 

ر س  من   30  % تمثل  ح7ث  حصة 

 ملا5 أي ما يعاد5 30.000 درهم.

وبناء  عل7ه فإن مجم1ع رأس  ملا5 

 ملكتتب و ملحرر ه1 100.000 درهم.

سنة   99 في  حددت  ملدة   :  ملدة 

و1م  لتأسيس  لنهائي  من   بتد ء 

للشركة.

تبتدئ  لسنة   :  لسنة  ملال7ة 

 31 في  وتنتهي  وناور  فاتح   ملال7ة من 

ديسمبر من كل سنة.

: تسير  لشركة من طرف   لتس7ير 

 ملسير  ل1ح7د، فلكي فهد، وذلك ملدة 

غير محدودة.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

 لقا 1ني للشركة لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

 88259 2020، تحت رقم  12 مارس 

و لسجل  لتجاري رقم 153789.

6 P

ف7طا ك1م

مكتب  لحسابات و لجباوات و ستشارة 

 ملقاوالت

30 ز قة لبنان  لشقة رقم 8 حي  ملح7ط، 

 لرباط

 لهاتف : 0537723012

 STE AB INTERIORS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

بشريك وح7د

رأسمالها 10.000 درهم
 لعن1 ن : رقم 5 شارع  لحسن  ألو5 

حي  لعبادي  لطابق  ألو5، تمارة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،2020 فبر ور   28

بشريك  محدودة  مسؤول7ة  ذ ت 

وح7د بالخصائص  لتال7ة :

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقا 1 7ة 
مسؤول7ة محدودة ذ ت شريك وح7د.

 STE AB INTERIORS  :  لتسم7ة 
.SARL AU

 لهدف :  لتصم7م  لد خلي.
شارع   5 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
حي  لعبادي  لطابق   لحسن  ألو5 

 ألو5 تمارة.
و1م  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس.
:  لس7د عبد  لرح7م بن   لشركاء 

فتاح شريك وح7د.
حدد   :  لرأسما5  الجتماعي 
 10.000 في   لرأسما5  الجتماعي 
100 حصة بق7مة  درهم مقسمة إلى 
100 درهم لكل حصة بح1زة  لس7د 

عبد  لرح7م بن فتاح.
 لسنة  الجتماع7ة : من فاتح وناور  

إلى 31 ديسمبر.
: من طرف  لس7د  تس7ير  لشركة 
عبد  لرح7م بن فتاح مسير للشركة 

ملدة غير محددة.
باملحكمة   :  إلود ع  لقا 1ني 
فبر ور   28 بتاريخ  بتمارة   البتد ئ7ة 

.2020
 129795  : رقم  لسجل  لتجاري 

بتمارة.
لالستشارة و لتنب7ه

ف7طاك1م

7 P

STE BELOZONE
SARL AU
تأسيس

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي مؤرخ في 
تأسيس  تم  قد   ،2019 26  1فمبر 
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة وضع 
 لقا 1ن  ألسا�ضي لشركة  لتي تحمل 

 لخصائص  لتال7ة :
.BELOZONE SARL : لتسم7ة 

 لصفة  لقا 1 7ة : شركة محدودة 
 ملسؤول7ة.

مقاولة   :  لهدف  الجتماعي 
شقق  و جهات  ملخازن  لتنظ7ف 
سكن7ة، أعما5 مختلفة أو إنشاء ت.

درهم   100.000  : ر س  ملا5 
مقسم إلى 1000 للحصة.

:  لس7د  بر ه7م  ملدني   لشركاء 
و لس7دة سعاد  ملدني   ،%10 بفائدة 

بفائدة %90.
 ملدة : 99 سنة.

 ملقر  الجتماعي :  لشقة رقم 101 
بش1ك  حي  ملح7ط   لطابق  ألو5 

طريق مهدوة سال، سال.
 لتس7ير و إلمضاء : تس7ير  لشركة 
طرف  لس7د  من  محدودة  غير  ملدة 

 بر ه7م  ملدني.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   :  إلود ع  لقا 1ني 
ب1 سطة  ملركز  بسال   البتد ئ7ة 
رقم  بالرباط  لإلستثمار   لجه1ي 
بتاريخ   31273  :  لتسج7ل  لتجاري 

27 فبر ور 2020.
8 P

STE PRO SUD EVENT
SARL

RC : 31629
تاسيس رشكة

ماي   27 بتاريخ  بالع17ن  تم 
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  إنشاء   2020

 ملحدودة بالخصائص  لتال7ة :
.PRO SUD EVENT : لتسم7ة 

:  لبناء،  ألشغا5   لنشاط 
 لعم1م7ة.

 ملقر  الجتماعي : شارع مكة  عمارة 
 1052  لحب1س  لطابق  لثالث رقم 

 لع17ن.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
درهم   100.000  : رأس  ملا5 
م1زعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالتالي :
شرف  محمد  ملصطفى   لس7د 

 لدون 700 حصة.
 لس7دة رباب بيزم 300 حصة.

تع7ين  لس7دة  تم   :  لتس7ير 
رباب بيزم كمسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.
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تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 
بتاريخ  بالع17ن  باملحكمة  البتد ئ7ة 
27 ماي 2020 تحت رقم 2020/894.
9 P

STE ADDAWHITE
SARL

تعدول قا 1ني
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 8 ماي 
طرف  من  تمت  ملصادقة   ،2020

 لشركاء على ما ولي :
تم   : حصص  جتماع7ة  تف1يت 
درهم   100 500 حصة بق7م  تف1يت 

لل1 حدة كما ولي :
هللا  عبد  محمد  خ7ا  من  لس7د 

لصالح  لس7دة  لقاسمي كلث1م.
للشركة  تغ7ير  لشكل  لقا 1ني 
إلى شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

بشريك وح7د.
خ7ا  إستقالة  لس7د   :  لتس7ير 
وتع7ين  لس7دة  هللا  عبد  محمد 
 لقاسمي كلث1م مسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.
باملحكمة  تم   :  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   27 بتاريخ  بالع17ن   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 2020/893.
10 P

STE MS5 SERVICE 
SARL  

تأسيس شركة
أبريل   3 بتاريخ  بالع17ن  تم 
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  إنشاء   2020

 ملحدودة بالخصائص  لتال7ة :  

  MS5 SERVICE : لتسم7ة 
 لنشاط :  ألشغا5  ملختلفة 

للبناء.
32 شارع مزو ر   :  ملقر  الجتماعي 

حي خط  لرملة 1  لع17ن.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  ملدة :  

 لتأسيس.
رأسما5  ملا5  : 1.000.000  درهم 
حصة م1زعة   10000 مقسمة على 

كالتالي :

 5000  ... س7دي  لطنجي   لس7د 

حصة.

 لس7د  ملحف1ظ  لكارحي ... 5000 

حصة.

تع7ين  لس7د  تم   :  لتس7ير 

س7دي  لطنجي  كمسير للشركة ملدة 

مع  عتماد  إلمضاء  محدودة،  غير 

س7دي  لطنجي  للس7دون   ملشترك  

لجم7ع  لعق1د  و ملحف1ظ  لكارحي 

و ألم1ر   ملال7ة و لبنك7ة للشركة.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

بتاريخ  بالع17ن  باملحكمة  البتد ئ7ة 

3 أبريل 2020 تحت رقم 2020/821.

11 P

مكتب  ملحاسبة إيهاب  ستشارة ش.ذ.م.م

مقرها  إلجتماعي  : شارع  لحسن  لثاني ، عمارة 

بنك  ملغربي للتجارة  لخارج7ة، 

مكتب رقم 9  لناظ1ر

س.ت : 5515

  CHANTIERS BENDRISS

SARL A.U  

رأسما5  لشركة : 10000درهم

مقرها  إلجتماعي :  شارع  لحسن 

 لثاني عمارة  لبنك للتجارة 

 لخارج7ة مكتب رقم 9 س.ت : 

19625

بمقت�ضى محضر  لجمع  لعام غير 

2020 قرر  6 ماي   لعادي  ملنعقد في 

 CHANTIERS شركة  مساهم1 

BENDRISS    SARL A.U ما ولي :  

ب7ع جم7ع  لحصص  الجتماع7ة 

عبد  دريس  بن  ومتلكها  لس7د   لتي 

حصة  جتماع7ة   1000 أي   الاله 

للس7دة غنامي  لهام 10000 درهم.

بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

لدى  ملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 

بالناظ1ر بتاريخ 18 ماي 2020 تحت 

رقم 550.

12 P

مكتب  ملحاسبة إيهاب  ستشارة ش.ذ.م.م

مقرها  إلجتماعي  : شارع  لحسن  لثاني، عمارة 

بنك  ملغربي للتجارة  لخارج7ة، 

مكتب رقم 9  لناظ1ر

س.ت : 5515

  CHANTIERS BENDRISS
SARL A.U  

رأسما5  لشركة : 10000درهم

مقرها  إلجتماعي :  شارع  لحسن 

 لثاني عمارة  لبنك للتجارة 

 لخارج7ة مكتب رقم 9 س.ت : 

19625

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

    CHANTIERS BENDRISS لشركة 
2020 قرر  ماي   6 SARL A.U بتاريخ 

ما ولي :  

دريس عبد  بن   ستقالة   لس7د 

 CHANTIERS الاله من تس7ير شركة 

.BENDRISS    SARL AU

إلهام  غنامي  تع7ين  لس7دة 

 CHANTIERS لشركة  وح7د  مسيرة 

BENDRISS    SARL AU ملدة غير 

محددة.

بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

لدى  ملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 

بالناظ1ر بتاريخ 18 ماي 2020 تحت 
رقم 550.

13 P

ف7طا ك1م

مكتب   لحسابات و لجباوات

و ستشارة  ملقاوالت

30 ز قة لبنان  لشقة رقم 8 حي  ملح7ط   لرباط

 لهاتف : 12 30 72 37 05 

 STE L�ARTISTE ÇA  100 BON

  SARL
تأسيس شركة

  شركة ذ ت  مسؤول7ة محدودة

ب : 10000 درهم
 لعن1 ن : حي  صبا ا ز قة 65 رقم 

25  لناظ1ر .

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس شركة   تم   2020 مارس   11

ذ ت مسؤول7ة محدودة  بالخصائص 

 لتال7ة :

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقا 1 7ة 
مسؤول7ة محدودة.

  STE L�ARTISTE ÇA  :  لتسم7ة 
100 BON SARL

 لهدف : مقهى، قاعة شاي.
: حي  صبا ا ز قة    ملقر  الجتماعي 

65  رقم  25  لناظ1ر.
و1م  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
فريد  :  لس7د  ج1 و   لشركاء  

و لس7د هربا5 عبد  لرح7م.
حدد   :   لرأسما5  الجتماعي 
 10000 في   لرأسما5  الجتماعي  
 100 مقسمة إلى مقسمة إلى   . درهم 
درهم لكل حصة   100 حصة بق7مة 

مقسمة كالتالي :
ومتلك   : فريد   لس7د  ج1 و 

خمس1ن )50( حصة.
  : عبد  لرح7م  هربا5   لس7د  

ومتلك خمس1ن )50( حصة.
 لسنة  الجتماع7ة :  من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.
: من طرف  لس7د   تس7ير  لشركة 
» ج1 و فريد» مسير للشركة ملدة غير 

محددة.
باملحكمة   إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة :  لناظ1ر بتاريخ 13 مارس 

. 2020
 19803  : رقم  لسجل  لتجاري 

بالناظ1ر.
لالستشارة و لتنب7ه

14 P

STE SI TECHNOLOGIES
شركة �ضي تكن1ل1جي

شركة محدودة  ملسؤول7ة
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : ز قة  اب1لي  لطابق 
 ألو5 رقم 5 عمارة 95، حي  ملح7ط 

 لرباط
تمت  أسا�ضي  بمقت�ضى  ظام 
تم   2020 وناور   15 بتاريخ  مد ولته 

تأسيس :
 لشكل  لقا 1ني : شركة محدودة 

.SARL ملسؤول7ة 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020)الجريدة الرسمية   6(8(

STE SI TECHNOLOGIES : إلسم 

شركة �ضي تكن1ل1جي.

تكن1ل1ج7ا  تط1ير   :  مل1ض1ع 

 ملعل1م7ات.

رأسمالها : 100.000 درهم.

 لشركاء :

سهم   250  لس7د مج7د  ألمر ني 

بمبلغ 100 درهم.

 STE أوروب  س7الوا   لشركة 

 CELAYA EUROPE SL

750 سهم بمبلغ 100 درهم.

مج7د  ألمر ني  :  لس7د   لتس7ير 

ملدة ثالث سن1 ت.

 لسجل  لتجاري : 153397.

 إلود ع  لقا 1ني قد تم باملحكمة 

فبر ور   25 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2020 تحت رقم 1297.

15 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1 

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE MARANA CAR
SARL AU

ش.م.م.ش.و

تأسيس  لشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تك1 ت شركة ذ ت   2020 فبر ور   17

وح7د  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

مميز تها كالتالي :

 STE MARANA CAR   :  لتسم7ة 

.SARL AU

 لصفة  لقا 1 7ة : ش.م.م.ش.و.

بدون  كر ء  لس7ار ت   :  لهدف 

سائق.

 500.000 في  حدد   :  لرأسما5 

سهم بق7مة   5000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م1زعة كالتالي :

محمد  لجر ري : 5000 سهم.

 لتس7ير : محمد  لجر ري.

 إلمضاء : محمد  لجر ري.

 ملدة : 99 سنة.

 02  ملقر  الجتماعي : حي  لسعادة 

-   لدري1ش.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

مارس   2  البتد ئ7ة بالدري1ش بتاريخ 

2020 تحت رقم 16.

16 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE SAFAE - RH 

SARL

ش.م.م.

تأسيس  لشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تك1 ت شركة ذ ت   2020 فبر ور   21

مسؤول7ة محدودة مميز تها كالتالي :

 STE SAFAE - RH    :  لتسم7ة 

.SARL

 لصفة  لقا 1 7ة : ش.م.م.

 لهدف : ب7ع م1 د  لبناء - ط1لي.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما5 

سهم بق7مة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م1زعة كالتالي :

م7م1ن  لرحم1ني : 500 سهم.

طارق  لرحم1ني : 250 سهم.

بدر  لرحم1ني : 250 سهم.

 لتس7ير : م7م1ن  لرحم1ني.

 إلمضاء : م7م1ن  لرحم1ني.

 ملدة : 99 سنة.

شارع  لحسن   :  ملقر  الجتماعي 

 لثاني رقم 279  -   لدري1ش.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

مارس   6  البتد ئ7ة بالدري1ش بتاريخ 

2020 تحت رقم 19.

17 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE  ORGAMEDIC 

SARL

ش.م.م.

تأسيس  لشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تك1 ت شركة ذ ت   2020 فبر ور   20

مسؤول7ة محدودة مميز تها كالتالي :

 STE  ORGAMEDIC    : لتسم7ة 

.SARL

 لصفة  لقا 1 7ة : ش.م.م.

م1 د  ب7ع   - :  لتحضير   لهدف 

وتصدور  مل1 د  -  ستير د   لطب7ة 

 لطب7ة - شبه طبي.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما5 

سهم بق7مة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م1زعة كالتالي :

 مبارك مرزوقي : 500 سهم.

محمد أمين مرزوقي : 250 سهم.

 ل7ابس مرزوقي : 250 سهم.

 لتس7ير : مبارك مرزوقي.

 إلمضاء :  مبارك مرزوقي.

 ملدة : 99 سنة.

: تجزئة  لدري1ش   ملقر  الجتماعي 

 لجدود -   لدري1ش.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

 البتد ئ7ة بالدري1ش بتاريخ 10 مارس 

2020 تحت رقم 20.

18 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE  PROMOCHAMAL 
SARL

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 2.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY ARRID
 RESIDENCE AL HOUDA -

NADOR
على إثر محضر  لجمع  لعام  ملنعقد 
بتاريخ 10 فبر ور 2020 قررو  ما ولي :
تف1يت حصة أو1ب أعر ب لفائدة 
تح1يل  لشركة  مع  أعر ب،  عمر 
محدودة  مسؤول7ة  ذ ت  شركة  إلى 
للشريك  ل1ح7د مع تعدول  لقا 1ن 

 ألسا�ضي للشركة.
 تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 
17 فبر ور   البتد ئ7ة بالناظ1ر بتاريخ 

2020 تحت رقم 226.
نسخة للب7ان

19 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE  PARE BRISE ORIENTAL 
SARL

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 210,

 BD.YOUSSEF IBN TACHAFINE
N° 1 - NADOR

 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
أصحاب  لشركة  قرر   2020 فبر ور 

 قل  ملقر  الجتماعي إلى :
ب1ش1 ف رقم 75 -  لناض1ر.

تعدول  لقا 1ن  ألسا�ضي  مع 
للشركة.
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 تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

26 فبر ور   البتد ئ7ة بالناظ1ر بتاريخ 

2020 تحت رقم 275.
نسخة للب7ان

20 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE  G.C.NA 

SARL

ش.م.م.

تأسيس  لشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تك1 ت شركة ذ ت   2020 وناور   22

مسؤول7ة محدودة مميز تها كالتالي :

.STE  G.C.NA     : لتسم7ة 

 لصفة  لقا 1 7ة : ش.م.م.

للغير-  :  قل  لبضائع   لهدف 

أشغا5   - و لتصدور   الستير د 

متن1عة.

 300.000 في  حدد   :  لرأسما5 

سهم بق7مة   3000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م1زعة كالتالي :

و1سف صدوقي : 750 سهم.

منير صدوقي : 750 سهم.

مر د صدوقي : 1500 سهم.

 لتس7ير : مر د صدوقي.

 إلمضاء : مر د صدوقي.

 ملدة : 99 سنة.

 ملقر  الجتماعي : حي أوالد ب1ط7ب 

 -  05 رقم   212 ز قة  س  سكت1ر 

 لناظ1ر.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

ماي   5 بتاريخ  بالناظ1ر   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 511.

21 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

 STE  REN CARS ALAMINE 

FAMILY
SARL AU

تأسيس  لشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تك1 ت شركة ذ ت   2020 مارس   16

وح7د  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

مميز تها كالتالي :

 STE  REN CARS       :  لتسم7ة 

.ALAMINE FAMILY SARL AU

 لصفة  لقا 1 7ة : ش.م.م.ش.و.

 لهدف : كر ء  لس7ار ت بدون سائق.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما5 

سهم بق7مة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م1زعة كالتالي :

عبد  لحك7م أمين : 1000 سهم.

 لتس7ير : عبد  لحك7م أمين.

 إلمضاء : عبد  لحك7م أمين.

 ملدة : 99 سنة.

 01 حي عريض   :  ملقر  الجتماعي 
ز قة 10 رقم 35  -  لناظ1ر.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

ماي   5 بتاريخ  بالناظ1ر   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 512.

22 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE  HIDOUN TRANS 
SARL

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE

 RAHA CENTRE BENI ENSAR P/

NADOR

محضر  لجمع  لعام  إثر  على 

 ملنعقد بتاريخ 11 مارس 2020 قررو  

ما ولي :

حجاج  حصة  ملصطفى  تف1يت 

عبد  عميري،  عبد  ملالك  لفائدة 

 لرف7ع عميري وعبد  لرز ق عميري.

وذلك  نشاط  لشركة  ت1س7ع 

بإضافة  لتصدور و الستير د مع  قل 

حي   : إلى  للشركة   ملقر  الجتماعي 

 ملست1صف بني أ صار -  لناض1ر.

تعدول  لقا 1ن  ألسا�ضي  مع 

للشركة.
عميري  عبد  لرف7ع    :  لتس7ير 

وعبد  لرز ق عميري.
عميري  عبد  لرف7ع   :  إلمضاء 

وعبد  لرز ق عميري

 تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

ماي   7 بتاريخ  بالناظ1ر   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 516.
نسخة للب7ان

23 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 210, BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE  IAAZANEN CAR 
SARL AU

تأسيس  لشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذ ت  شركة  تك1 ت   2020 ماي   7

وح7د  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

مميز تها كالتالي :

 STE  IAAZANEN       : لتسم7ة 

.CAR SARL AU

 لصفة  لقا 1 7ة : ش.م.م.ش.و.
بدون  كر ء  لس7ار ت   :  لهدف 

سائق.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما5 

سهم بق7مة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م1زعة كالتالي :

سع7د قا�ضي : 1000 سهم.

 لتس7ير : سع7د قا�ضي.

 إلمضاء : سع7د قا�ضي.

 ملدة : 99 سنة.

مركز  عزيز تن   :  ملقر  الجتماعي 

جماعة  عز  ن بني ب1غافر -  لناظ1ر.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

ماي   15  البتد ئ7ة بالدري1ش بتاريخ 

2020 تحت رقم 535.

24 P

ف7طاك1م

مكتب  لحسابات و لجباوات

و ستشارة  ملقاوالت

30 ز قة لبنان  لشقة رقم 8 حي  ملح7ط - 

 لرباط

 لهاتف : 037.72.30.12

 STE EQUIPEMENT GHAZIA

FER

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

ت1س7ع  لنشاط  الجتماعي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

22 ماي 2020 تم إود ع  لعقد  لعرفي 

لشركة ذ ت مسؤول7ة محدودة وقدر 

درهم وي1جد   100.000 رأسمالها ب 

 : بالعن1 ن  لتالي  مقرها  الجتماعي 

رقم شارع  بن  ل1ريث 78 حي  لنهضة 

 لرباط وقد قرر  لشركاء ما ولي :

إضافة نشاط جدود للشركة :

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

على  قتر ح  إلد رة  وبناء   الستثنائي 

تأذن  تقريرها،  قر ءة  سماع  وبعد 

بالشروع في تمدود  لنشاط  لشركة 

وذلك بإضافة  لتجارة و مل1 د  لتقن7ة 

وحذف على مست1ى  لضريبة  ملهن7ة 

في  ألنشطة  ألخرى »عامل  لصفائح 

» لتجارة  ب  و ستبد لها   ملعد 7ة» 

و مل1 د  لتقن7ة».
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وفقا   : تح7ين  لنظام  ألسا�ضي 

تم ذكرها أعاله قمنا  للتغير ت  لتي 
من  لقا 1ن   3 بتعدول  لفصل 

 ألسا�ضي للشركة.

وقد تم إود ع  لقا 1ني في  ملحكمة 

 2020 ماي   29 في  بالرباط   لتجاوة 

تحت رقم 1757.
لالستشارة و لتنب7ه

ف7طاك1م

25 P

مكتب أقصبي

عض1 بمجم1عة ف7دون17م أ تر اس17 ا5 - شارع 

فاس رقم 77 -  طنجة

 لهاتف : 05.39.32.55.27

وركة إقامة الزهور
ش.م.م.ش.و

STE IKAMAT ZOHOUR

SARL AU

شركة محدودة  ملسؤول7ة

ذ ت شريك وح7د

وبلغ رأسمالها : 500.000 درهم

 ملقر  لرئي�ضي : شارع أبي جرير 

 لطبري رقم 56، طنجة

 لسجل  لتجاري : 21235

 28 بتاريخ  قرر  لشريك  ل1ح7د 

رأسما5  في  2019،  لزيادة  أكت1ب 

درهم   25.000.000 بمبلغ   لشركة 

إلى  درهم   500.000 من  ل7نتقل 

طريق  عن  درهم   25.500.000

وو جبة  مؤكدة  دو1ن  مع   ملقاصة 

لفائدة  لشريك  ل1ح7د بذمة   ألد ء 

 لشركة.
ملقتض7ات  لقا 1ن  تطب7قا 

لبعض  و عتبار   للشركة   ألسا�ضي 
على  لقا 1ن  طرأت   لتعدوالت  لتي 

 السا�ضي قرر  لشريك  ل1ح7د إعادة 

ص7اغة  لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.

تم  إلود ع  لقا 1ني بكتابة ضبط 

 28  ملحكمة  لتجارية بطنجة بتاريخ 

 1فمبر 2019 تحت رقم 228128.
قصد م1جز وب7ان

ف7صل أقصبي

26 P

STE YIELD TECHNOLOGIE
شركة و7لد تكن1ل1جي

 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة ذ ت   2020 مارس 

مسؤول7ة محدودة من شريك و حد 

بامل1 صفات  لتال7ة :

 STE YIELD  :  لتسم7ة 

و7لد  شركة   -  TECHNOLOGIE

تكن1ل1جي.

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقا 1 7ة 

مسؤول7ة محدودة.
:  لحل51   لهدف  الجتماعي 

تكن1ل1ج7ا  ملعل1مات  على   لقائمة 

و لتس1يق عبر  لهاتف، تس7ير وتدبير 

 مل1 رد  لبشرية،  لت1ظ7ف و لتدريب.
رأس  ملا5 : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج7ل.

 ملقر  الجتماعي : مقر رقم 2 عمارة 
SCE 2 ز قة جدة  لرباط.

 لتس7ير : كريم ب1زبع.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 12 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

 88257 رقم  تحت   2020 مارس 
بالسجل  لتجاري  رقم  لتسج7ل 

.153765

27 P

وركة رافيد مطال
ش.م.م.

إستثنائي  عرفي  عقد  بم1جب 

بتاريخ 15/4/2019 قرر شركاء شركة 
ر ف7د مطا5  ش.م.م و لكائن مقرها 

بالحي  لصناعي  لبستان   إلجتماعي 
وجدة و ملسجلة بالسجل   58 رقم   2

 لتجاري ب1جدة تحت عدد  33071.

 مل1 فقة على عمل7ة ب7ع  لحصص 

 إلجتماع7ة  لخاصة بالس7د برمضان 

برمضان  لفائدة  لس7د   مل7ل1د 

إبر ه7م.

إبر ه7م  برمضان  تع7ين  لس7د 
مسير  جدود  للشركة بعد إستقالة 

 لس7د كرو ز   أق1يدر من منصبه.
 لتغ7ير في بن1د  لقا 1ن  ألسا�ضي 

للشركة.
تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 
 553 عدد  تحت  ب1جدة   لتجارية 

بتاريخ 08/05/2019.
28 P

STE MEDPROSPER
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد   2017 أكت1بر   31  لرباط بتاريخ 
ذ ت  ملسؤول7ة  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.
:  لتجارة،   لهدف  الجتماعي 

 ستير د وتصدور.
درهم   10.000  : رأسما5  لشركة 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة  ل1 حدة.
محمد  لتازي : 100 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج7ل.
 ملقر : 92 شارع  ل1حدة، برش7د.

 ملسير : محمد  لتازي.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتق77د 

.11585
29 P

شركة ص1ف7ن1ر - للمحاسبة و إلعالم7ات 
ش.ذ.م.م.

 ملقر  الجتماعي : ز وية شارع م1الي عبد  لعزيز 
وز قة و د  ملخازن رقم 5 و8  لقن7طرة

 لهاتف : 05.37.37.78.71
 لنقا5 : 06.20.59.59.65

 لفاكس : 05.37.36.25.38

STE SEFIANI AGRI
ش.ذ.م.م.
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2020 مارس   16 بتاريخ  بالقن7طرة 
 SEFIANI AGRI شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م.

5 شارع  23 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

أ 1 5 عمارة فل1ري 11 مكتب رقم 5 

م7م1ز   لقن7طرة.

ب7ع  ألسمدة   :  لهدف  الجتماعي 

ومستلزمات  لفالحة.

كل  لعمل7ات  عامة  وبصفة 

لها  و ملال7ة  لتي  و لعقارية   لتجارية 

من  و لتي  بنشاط  لشركة  عالقة 

شأنها  ملساهمة في تنم7ة  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  لس7د ن  أسند   :  لتس7ير 

 لسف7اني  ملهدي.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
رأس  ملا5 : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بق7مة 

سدد  كتتابها  لل1 حدة  درهم   100

وت1زيعها كالتالي :

 1000  :  لس7د  لسف7اني  ملهدي 

حصة.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 
لدى  ملركز  لجه1ي   لقا 1ني 

 - سال   - والوة  لرباط  لالستثمار 
بالسجل  لتجاري  وق7د   لقن7طرة 

بتاريخ   55615 بالقن7طرة تحت رقم 

26 ماي 2020.
من أجل  ملستخرج و إلشارة

ص1ف7ن1ر

30 P

 STE HM MINING

COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شارع  لد خلة 
رقم 9، بني تادج7ت ب1عرفة

تأسيس شركة
وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذ ت  لشركة   لقا 1ن  ألسا�ضي 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  مل1 صفات 

 لتال7ة :

 STE HM MINING  :  لتسم7ة 

.COMPANY SARL
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ذ ت  شركة   :  لشكل  لقا 1ني 
 ملسؤول7ة  ملحدودة.

شارع  لد خلة   :  ملقر  الجتماعي 
رقم 9، بني تادج7ت ب1عرفة.

م1ض1ع  لشركة :
باآلالت   ستغال5  ملعادن 

 مل7كا 7ك7ة.
 الستير د و لتصدور.

في  ملعادن  بالجملة   لتجارة 
 لثم7نة.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط  لشركة.

رأسما5  حدد   : رأسما5  لشركة 
درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة  جتماع7ة   1000 إلى  مقسم 
محررة  لل1 حدة  درهم   100 بق7مة 
بكاملها مكتتبة وم1زعة على  لشركاء 

كالتالي :
 850  : كريم  لقدوري   لس7د 

حصة.
 100  : عبد  الله  بسام   لس7د 

حصة.
 لس7د بسام مهند : 50 حصة.

 ملدة : 99 سنة.
أسند إلى  لس7د بسام    :  لتس7ير 
عبد  إلله، مغربي  لجنس7ة،  لحامل 

.FL 52857 لبطاقة  ل1طن7ة رقم
من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر.
بالسجل  لتجاري  تم  لتق77د 
تحت  بب1عرفة  باملحكمة  البتد ئ7ة 

رقم 757 بتاريخ 9 وناور 2020.
31 P

PALMARES SEBOU
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

بشريك وح7د
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 52، مرآب رقم 1، 
بل1ك F،  لح1زية،  لقن7طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقن7طرة تم وضع  لقا 1ن  ألسا�ضي 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  لشركة 
بشريك وح7د ذ ت  مل1 صفات  لتال7ة :

 PALMARES SEBOU  :  لتسم7ة 

.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقا 1ني 

 ملسؤول7ة  ملحدودة بشريك وح7د.

 ملقر  الجتماعي : 52، مرآب رقم 1، 

بل1ك F،  لح1زية،  لقن7طرة.

م1ض1ع  لشركة :

 لخدمات و لتجارة ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.
رأسما5  حدد   : رأسما5  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماع7ة   1000 إلى  مقسم 

محررة  در هم لل1 حدة،   100 بق7مة 

بكاملها، مكتتبة وم1زعة على  لشركاء 

كالتالي :

 1000 عصام  بلهاض   لس7د 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

: أسند إلى  لس7د عصام   لتس7ير 

 بلهاض،  لجنس7ة مغرب7ة،  لحامل 

.G683725 للبطاقة  ل1طن7ة رقم

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر.
بالسجل  لتجاري  تم  لتق77د 

باملحكمة  البتد ئ7ة بالقن7طرة تحت 
رقم 58557 بتاريخ 15 ديسمبر 2017.

32 P

DENTAL RAIS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 23، شارع أ 1 5، 

عمارة فل1ري 11، مكتب رقم 5، 

م7م1ز ،  لقن7طرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقن7طرة تم وضع  لقا 1ن  ألسا�ضي 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  مل1 صفات  لتال7ة :

.DENTAL RAIS SARL : لتسم7ة 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقا 1ني 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

 ملقر  الجتماعي : 23، شارع أ 1 5، 

 5 رقم  11،  ملكتب  فل1ري  عمارة 

م7م1ز ،  لقن7طرة.

ب7ع  آلالت   : م1ض1ع  لشركة 

 لطب7ة  لجر ح7ة بالتقس7ط.

رأسما5  حدد   : رأسما5  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماع7ة   1000 إلى  مقسم 

محررة  در هم لل1 حدة،   100 بق7مة 

بكاملها، مكتتبة وم1زعة على  لشركاء 

كالتالي :

 لس7د حمزة ر يس 500 حصة ؛

 لس7دة غ7ثة بنجل1ن 500 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند إلى  لس7د حمزة   :  لتس7ير 

مغرب7ة،  لحامل  ر يس،  لجنس7ة 

 CD375330 رقم  للبطاقة  ل1طن7ة 

بنجل1ن،  لجنس7ة  غ7ثة  و لس7دة 

للبطاقة  ل1طن7ة  مغرب7ة،  لحامل 

.CD565285 رقم

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر.

بالسجل  لتجاري  تم  لتق77د 

باملحكمة  البتد ئ7ة بالقن7طرة تحت 

رقم 55627 بتاريخ 27 ماي 2020.

33 P

STE AJLLAB
SARL

رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها  الجتماعي : طريق مكناس، 

أزرو

رقم  لسجل  لتجاري : 931

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

 لغير  لعادي  ملنعقد بتاريخ 10 أبريل 

بتاريخ  تسج7له  تم  و لذي   2020

على  2020  تفق  لشركاء  أبريل   22

 لقر ر ت  آلت7ة :

 لقر ر  ألو5 : ب7ع  ألسهم :

ألسهم  لس7د  تم  لب7ع  لجزئي 

لعم7م عبد  لرحمان و لتي تتمثل في 

1500 سهم للس7د لعم7م منير.

من   6 أصبحت  ملادة  وهكذ  

 لنظام  لد خلي للشركة على  لنح1 

 لتالي :

للشركة   لرأسما5  الجتماعي 

درهم   500.000 ق7مة  في  محدد 

على  لنح1  مقسمة  حصة(   5000(

 آلتي :

 لس7د لعم7م عبد  لرحمان 1000 

سهم بمقد ر 100.000 درهم ؛

سهم   5000 منير  لعم7م   لس7د 

بمقد ر 500.000 درهم.

تح7ين  لقا 1ن  لد خلي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني 

بأزرو  باملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 

بتاريخ 27 ماي 2020 تحت رقم 931 

رقم  لسجل  لتجاري 931.

34 P

STE BOIS ARZ TOGANA

SARL

رأسمالها : 598.000 درهم

مقرها  الجتماعي : منشرة  لسعادة، 

طريق مكناس بن صم7م، أزرو

رقم  لسجل  لتجاري : 737

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

 لغير  لعادي  ملنعقد بتاريخ 10 أبريل 

بتاريخ  تسج7له  تم  و لذي   2020

على  2020  تفق  لشركاء  أبريل   20

 لقر ر ت  آلت7ة :

 لقر ر  ألو5 : ب7ع  ألسهم :

ألسهم  لس7د  تم  لب7ع  لجزئي 

لعم7م عبد  لرحمان و لتي تتمثل في 

1795 سهم للس7د لعم7م منير.

من   6 أصبحت  ملادة  وهكذ  

 لنظام  لد خلي للشركة على  لنح1 

 لتالي :

للشركة   لرأسما5  الجتماعي 

درهم   598.000 ق7مة  في  محدد 

على  لنح1  مقسمة  حصة(   5980(

 آلتي :
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 لس7د لعم7م عبد  لرحمان 1196 

سهم بمقد ر 119.600 درهم ؛

سهم   5785 منير  لعم7م   لس7د 

بمقد ر 578.500 درهم.

تح7ين  لقا 1ن  لد خلي  مع 

للشركة.

كتابة  لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني 

بأزرو  باملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 

بتاريخ 27 ماي 2020 تحت رقم 737 
رقم  لسجل  لتجاري 737.

35 P

STE MAROC TRAIN
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لطابق  ألر�ضي، 

إقامة  ألخ1ين،  وفر ن
رقم  لسجل  لتجاري : 769

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

6 مارس   لغير  لعادي  ملنعقد بتاريخ 

بتاريخ  تسج7له  تم   2020  لذي 

على  2020  تفق  لشركاء  مارس   18

 لقر ر ت  آلت7ة :

ب7ع  ألسهم : 
تم  لب7ع  لكلي ألسهم  لس7د بري 

1000سهم  في  تتمثل  و لتي  م7م1ن 

للس7د بري سع7د.

وهكذ  أصبحت  ملادة 6 من  لنظام 

 لد خلي للشركة على  لنح1  لتالي :

للشركة   لرأسما5  الجتماعي 

درهم   100.000 ق7مة  في  محدد 

على  لنح1  مقسمة  حصة(   1000(

 آلتي :

سهم   1000 سع7د  بري   لس7د 

بمقد ر 100.000 درهم.

سع7د  بري  أصبح  لس7د  وقد 

تح7ين  وتم  للشركة  وح7د  مسير 

 لنظام  لد خلي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني 

بأزرو  باملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 

بتاريخ 27 ماي 2020 تحت رقم 769 
رقم  لسجل  لتجاري 769.

36 P

STE TITZIL

SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : دو ر  وت عبد 

 مل1لى ك7ك1، ميس1ر

إضافة نشاط تجاري
محضر  لقر ر ت  بمقت�ضى 

مارس   2 بتاريخ   الستثنائ7ة  ملنعقد 

بتاريخ  تسج7له  تم  و لذي   2020 

 TITZIL SARL 2 مارس 2020 لشركة

شركة محدودة  ملسؤول7ة ذ ت   AU

 100.000 رأسمالها  وح7د  شريك 

عبد  دو ر  ومقرها  الجتماعي  درهم 

 مل1لى ك7ك1 ميس1ر، تقرر ما ولي :

تاجر   : تجاري  نشاط  إضافة 

 ملنتجات  لزر ع7ة و لصح7ة  لنبات7ة 

وتاجر جم7ع منتجات  آلالت  لزر ع7ة.

تح7ين  لقا 1ن  لد خلي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئ7ة ميس1ر 

رقم  تحت   2020 مارس   12 بتاريخ 

101 رقم  لسجل  لتجاري 1037.

37 P

STE ISSAMN TRAV 2020
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لطابق  ألر�ضي، 

ز قة  لزرقط1ني، عين  لل1ح، أزرو

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 28 فبر ور 

مارس  فاتح  في  بأزرو  مسجل   2020

وضع  لقا 1ن  لتأسي�ضي  تم   2020

ذ ت  محدودة  ملسؤول7ة  لشركة 

 لخاص7ات  لتال7ة :

تأخذ  لشركة  سم   :  لتسم7ة 

STE ISSAMEN TRAV 2020 شركة 

محدودة  ملسؤول7ة.

 لهدف :  لتجارة، أعما5 مختلفة، 

 الستير د و لتصدور.

وقع  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 

 الجتماعي للشركة :  لطابق  ألر�ضي، 
ز قة  لزرقط1ني، عين  لل1ح، أزرو.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة.

 100.000  :  لرأسما5  الجتماعي 

1000 حصة من  درهم مقسمة على 

للحصة  ل1 حدة  درهم   100 ق7مة 

وتمثل كلها حصص  قدوة قدمت إلى 

 لشركة من طرف :

 حيزون سك7نة 500 حصة ؛

 اجمي عثمان 500 حصة ؛

 ملجم1ع 1000 حصة.
عين بمقت�ضى  لقا 1ن   :  لتس7ير 

غير  ملدة  مسير  للشركة   ألسا�ضي 

سك7نة،  محدودة  لس7دة  حيزون 

لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحاملة 
.DA92395 رقم

بكتابة  تم   :  إلود ع  لقا 1ني 

بأزرو  باملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 

بتاريخ 10 مارس 2020 تحت رقم 95 

تحت رقم  لسجل  لتجاري 1283.

38 P

STE GHARRADI
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 10 فبر ور 

فبر ور   15 في  بأزرو  مسجل   2020

وضع  لقا 1ن  لتأسي�ضي  تم   2020

ذ ت  محدودة  ملسؤول7ة  لشركة 

ذ ت  لخاص7ات   لشريك  ل1ح7د 

 لتال7ة :

تأخذ  لشركة  سم   :  لتسم7ة 

STE GHARRADI SARL AU شركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤول7ة 

 ل1ح7د.

ب7ع  ل1ق1د  محطة   :  لهدف 

و لزي1ت  لصناع7ة.

وقع  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 

 الجتماعي للشركة :  لطابق  ألر�ضي، 

إزوكاغن ك7ك1.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة.

 100.000  :  لرأسما5  الجتماعي 

1000 حصة من  درهم مقسمة على 

للحصة  ل1 حدة  درهم   100 ق7مة 

وتمثل كلها حصص  قدوة قدمت إلى 

 لشركة من طرف :

غر دي  ملصطفى 1000 حصة ؛

 ملجم1ع 1000 حصة.

عين بمقت�ضى  لقا 1ن   :  لتس7ير 

غير  ملدة  مسير  للشركة   ألسا�ضي 

غر دي  ملصطفى،  محدودة  لس7د 

لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحامل 

.DA22717 رقم

بكتابة  تم   :  إلود ع  لقا 1ني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئ7ة بميس1ر 

بتاريخ 12 مارس 2020 تحت رقم 57 

تحت رقم  لسجل  لتجاري 1691.

39 P

STE MALKI FILS IMMO
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 6 مارس 

2020 مسجل بأزرو في 9 مارس 2020 

تم وضع  لقا 1ن  لتأسي�ضي لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤول7ة 

 ل1ح7د ذ ت  لخاص7ات  لتال7ة :

 STE لتسم7ة : تأخذ  لشركة  سم 

MALKI FILS IMMO شركة محدودة 

 ملسؤول7ة ذ ت  لشريك  ل1ح7د.

 لهدف : منعش عقاري.

وقع  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 

  الجتماعي للشركة في : مرآب رقم 352، 

تجزئة  لنخ7ل 5، أزرو.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة.

 100.000  :  لرأسما5  الجتماعي 

1000 حصة من  درهم مقسمة على 

للحصة  ل1 حدة  درهم   100 ق7مة 

وتمثل كلها حصص  قدوة قدمت إلى 

 لشركة من طرف :
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مالكي سع7د 1000 حصة ؛

 ملجم1ع 1000 حصة.

عين بمقت�ضى  لقا 1ن   :  لتس7ير 

غير  ملدة  مسير  للشركة   ألسا�ضي 

سع7د،  مالكي  محدودة  لس7د 

لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحامل 

.F186960 رقم

بكتابة  تم   :  إلود ع  لقا 1ني 

بأزرو  باملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 

بتاريخ 10 مارس 2020 تحت رقم 93 

تحت رقم  لسجل  لتجاري 1281.

40 P

 LA FONCIERE DES

TRAVAUX
في  للعقد  لعرفي  ملؤرخ  طبقا 

وضع  لقا 1ن   2018 سبتمبر   3

ذ ت  ملسؤول7ة  للشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة على  لشكل  لتالي :

 LA FONCIERE  :  سم  لشركة 

.DES TRAVAUX

رقم  لسجل  لتجاري : 133395.

غرض  وكمن   : غرض  لشركة 

 لشركة في :

 لبناء ؛

حفر  آلبار ؛

 لسكن و لترم7م ؛

وعلى  لعم1م، كل عمل7ة لها صلة 

مباشرة أو غير مباشرة بهدف  لشركة 

أو قد تساعدها على تحق7قه.

 ملقر  الجتماعي للشركة : 30 ز قة 

سب1،  لشقة رقم 2 أكد 5،  لرباط.

رأس  ملا5 : حدد رأسما5  لشركة 

إلى  درهما وقسم   100.000 في مبلغ 

1000 حصة  جتماع7ة،  لق7مة لكل 

حصة هي 100 درهما :

 550 مسع1دي  هللا  عبد   لس7د 

حصة ما يعاد5 55000 درهم ؛

حصة   550 هز  حف7ظ    لس7د 

ما يعاد5 55.000 درهما ؛

و لس7د عبد  لعالي مسع1دي 100 

حصة ما يعاد5 10.000 درهما.

: تم تع7ين  لس7د مندول   لتس7ير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  سعد 

محدودة.

تبتدئ  لسنة   :  لسنة  ملال7ة 

 ملال7ة في  لفاتح من وناور وتنتهي في 

31 من ديسمبر من كل سنة.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

 لقا 1ني للشركة لدى كتابة  لضبط 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 133395.
مقتطف بمثابة إعالن

41 P

STE OBK’S CONSEIL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة في شريك و حد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بمدونة  ومسجل   2020 مارس   9

تم   2020 مارس   13 بتاريخ  تز يت 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة  تأسيس 

محددة  و حد  شريك  في   ملحدودة 

 لعناصر كما ولي :

 STE OBK’S CONSEIL : لتسم7ة 

.SARL AU

منز5   2 رقم   :   ملقر  الجتماعي 

رقم 32 بل1ك »5»  ور ك، تيز يت.

هندسة  في  :  الستشارة   لغرض 

 لحاس1ب.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها.

 ملسير : فاطمة  وبكاس.

رأس  ملا5 : 10.000 درهم مقسم 

10 در هم  1000 حصة بما قدره  إلى 

لكل حصة م1زعة كما ولي :

1000 5  لس7دة فاطمة  وبكاس.

من   :  لسنة  الجتماع7ة أو  ملال7ة 

فاتح وناور إلى 31 ديسمبر.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

رقم  تحت  لتز يت   البتد ئ7ة 

2020/114 بتاريخ 15 ماي 2020.

42 P

STE DARBELLA
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة في شريك و حد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بمدونة  ومسجل   2020 ماي   27
ذ ت  شركة  تأسيس  تم  تز يت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة في شريك و حد 

محددة  لعناصر كما ولي :
 STE DARBELLA  :  لتسم7ة 

.SARL AU
: حي  م7ان بلدوة   ملقر  الجتماعي 

تفر وت، تيز يت.
 لغرض : د ر  لض7افة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تأسيسها.

 ملسير : محمد بلى.
رأس  ملا5 : 90.000 درهم مقسم 
10 در هم  9000 حصة بما قدره  إلى 

لكل حصة م1زعة كما ولي :
9000 5  لس7د محمد بلى.

من   :  لسنة  الجتماع7ة أو  ملال7ة 
فاتح وناور إلى 31 ديسمبر.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 
 122 رقم  تحت  لتز يت   البتد ئ7ة 

بتاريخ 29 ماي 2020.
43 P

STE AFAR NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة في شريك و حد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بمدونة  ومسجل   2020 مارس   11
تم   2020 مارس   13 بتاريخ  تز يت 
ذ ت  ملسؤول7ة  شركة  تأسيس 
محددة  و حد  شريك  في   ملحدودة 

 لعناصر كما ولي :
 STE AFAR NEGOCE  :  لتسم7ة 

.SARL AU
حي  لسعادة   :  ملقر  الجتماعي 

CFM، تيز يت.
:  ألشغا5  ملختلفة   لغرض 

و لبناء.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها.

 ملسير : عبد هللا ب1سالم.
رأس  ملا5 : 80.000 درهم مقسم 

درهم   100 800 حصة بما قدره  إلى 

لكل حصة م1زعة كما ولي :

800 5  لس7د عبد هللا ب1سالم.

من   :  لسنة  الجتماع7ة أو  ملال7ة 

فاتح وناور إلى 31 ديسمبر.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

رقم  تحت  لتز يت   البتد ئ7ة 

2020/113 بتاريخ 15 ماي 2020.

44 P

STE NOUR LFAJR
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة في شريك و حد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بمدونة  ومسجل   2020 مارس   17

تم   2020 مارس   18 بتاريخ  تز يت 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة  تأسيس 

 ملحدودة محددة  لعناصر كما ولي :

 STE NOUR LFAJR  :  لتسم7ة 

.SARL AU
 A ملقر  الجتماعي : رقم 182 بل1ك 

ود دوة  مل1ظفين، تيز يت.

:  ألشغا5  ملختلفة   لغرض 

و لبناء.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها.

 ملسير : عبد  لفتاح لبشارة.
رأس  ملا5 : 100.000 درهم مقسم 

إلى 1000 حصة بما قدره 100 درهم 

لكل حصة م1زعة كما ولي :

عبد  لفتاح  5  لس7د   1000

لبشارة.

من   :  لسنة  الجتماع7ة أو  ملال7ة 

فاتح وناور إلى 31 ديسمبر.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

رقم  تحت  لتز يت   البتد ئ7ة 

2020/112 بتاريخ 15 ماي 2020.
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GP2M
ملجم1عة   لعقد  لتأسي�ضي 

لألد ء  لنقا5   ملصالح  القتصادوة 

بتاريخ  تسج7له  تم   GP2M باملغرب 

19 مارس 2020.

أهد ف  ملجم1عة هي كالتالي :

تفع7ل  ملبادئ  على   لعمل 

و لق1  ين  ملعم51 بها في مجا5  ألد ء 

وكذلك  لسهر  عبر  ألجهزة  لنقالة 

على تطب7ق  ملعاوير  لتقن7ة  ملشتركة 

لل1 ئح  وفقا  وذلك  هذ   ملجا5  في 

 لتنظ7م7ة و ملمارسات  ألكثر فعال7ة 

مجا5  ألد ء  في  بها  لعمل   لجاري 

 لنقا5.

 لعمل على تس1يق وإنعاش عالمة 

 PAIMENT MOBILE MAROC

 ألد ء  لنقا5 باملغرب.

تحدد مدة  ملجم1عة في 99 سنة.

وت1 جد مقرها  لرئي�ضي بفرع بنك 

 ملغرب بالد ر  لب7ضاء.

مجم1عة  ملصالح  تتك1ن 

 القتصادوة من  ألعضاء  لتال7ة :
ز قة   ،15 مقرها   WAFACASH

دريس  لحريزي،  لد ر  لب7ضاء، 
رقم  لسجل  شركة مجه1لة  السم، 

 لتجاري 60809 ؛

 CENTRE MONETIQUE

مقرها   ،INTERBANCAIRE - CMI

تقاطع محج م1الي رش7د وز قة   ،8

باب  ملنص1ر، فضاء باب أ فا 2050، 

 لد ر  لب7ضاء، شركة مجه1لة  إلسم، 
رقم  لسجل  لتجاري 107713 ؛

CASH PLUS مقرها تقاطع شارع 
1 ز قة  لطابق  لثالث،  عبد  مل1من، 

Des pleiades  ملستشف7ات،  حي 

 لد ر  لب7ضاء، شركة مجه1لة  السم، 
رقم  لسجل  لتجاري 129325 ؛

 MAYMOUNA SERVICES

مقرها عمارة سر وا،   FINANCIERS

محج  لرياض  محج  ألرز،  تقاطع 

مجه1لة  شركة  10100  لرباط، 
رقم  لسجل  لتجاري   السم، 

112169 ؛

BARID CASH مقرها 202، شارع 

 بر ه7م  لرود ني،  لد ر  لب7ضاء، 

رقم  لسجل  شركة مجه1لة  السم، 

 لتجاري 29237 ؛

مقرها   ATTIJARIWAFA BANK

2، شارع م1الي و1سف 20250،  لد ر 

 لب7ضاء، شركة مجه1لة  السم، رقم 

 لسجل  لتجاري 333 ؛

 BMCE BANK OF AFRICA

محج  لحسن  لثاني   ،150 مقرها 

شركة  20039،  لد ر  لب7ضاء، 
مجه1لة  السم، رقم  لسجل  لتجاري 

27129 ؛

 BANQUE CENTRALE

شارع   ،101 مقرها   POPULAIRE

20250  لد ر  محمد  لزرقط1ني، 

 لب7ضاء، شركة مجه1لة  السم، رقم 

 لسجل  لتجاري 28173 ؛

شارع   ،187 مقرها   CIH BANK

 لحسن  لثاني 2000،  لد ر  لب7ضاء، 

رقم  لسجل  شركة مجه1لة  السم، 

 لتجاري 203 ؛

مقرها   AL BARID BANK

تقاطع شارع غا دي وشارع  بر ه7م 

 لرود ني، رقم 798، شارع  لرود ني، 

 لد ر  لب7ضاء، شركة مجه1لة  السم، 

رقم  لسجل  لتجاري 215379 ؛

 STE GENERALE MAROCAINE

شارع   ،65 مقرها   DES BANQUES

20100،  لد ر  لب7ضاء،  عبد  مل1من 

رقم  لسجل  شركة مجه1لة  السم، 

 لتجاري 28987 ؛

مقرها   CREDIT AGRICOLE

شركة  ساحة  لعل1يين،  لرباط، 
مجه1لة  السم، رقم  لسجل  لتجاري 

.58873

مجم1عة  ملصالح  القتصادوة 

ومثلها  لس7د منير  لشر وبي حس7ني 

بصفته رئيس  ملجلس،  لكائن عن1  ه 

17 ز قة مض7ق جبل طارق، عين  ب 

صاحب  لبطاقة  ل1طن7ة   لذئاب، 

.B570630 رقم

مجم1عة  ملصالح  تسج7ل  وتم 

لدى  بكتابة  لضبط   القتصادوة 

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لب7ضاء.

46 P

FIDUCIAIRE MAIROUCHE-FISC

GUELMIM

TEL : 0671 05 41 16/ 0528 77 11 19

 STE ETABLISSEMENT

 CHOUAALAT

ATTAMAYOUZ PRIVE

SARL

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تأسيس شركة  تم   2020 مارس   20

ذ ت  ملميز ت  محدودة  ملسؤول7ة 

 لتال7ة :

 STE ETABLISSEMENT : لتسم7ة 

 CHOUAALAT ATTAMAYOUZ

.PRIVE SARL AU

 ملقر  الجتماعي : تجزئة  لسعادة، 

حي اللة مريم، كلم7م.

 لرأسما5 : 100.000 درهم مقسمة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم.

 لهدف :  ستغال5 مدرسة للتعل7م 

 لخص1�ضي.

 لشركاء :  لحسن بلقا�ضي،  لحامل 

 E103975 رقم   للبطاقة  ل1طن7ة 

)1000 حصة(.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة.

حال7ا  تس7ير  لشركة   :  لتس7ير 

مؤسسها  لس7د  لحسن  طرف  من 

بلقا�ضي.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 

  البتد ئ7ة بأكادور بتاريخ 2 أبريل 2020 

تحت رقم 2887.

47 P

 STE BEN ELHOUCINE

 PARTENAIRE DE

 DEVELOPPEMENT

SOSTRAV

SARL

للجمع  رسمي  محضر  بمقت�ضى  

 21  لعام  الستثنائي  ملسجل بتاريخ 

شركة  قرر شركاء   ،2019 أغسطس 

مقرها  محدودة،  مسؤول7ة  ذ ت 

 6  الجتماعي بسال تجزئة آس7ة رقم 

 لشقة رقم 6 حي كريمة، تقرر ما ولي :

جم7ع  و وقاف  حل  لشركة 

نشاطاتها  بتد ء من تاريخ 31 ديسمبر 

.2019

لعرو�ضي  لحامل  معمر  تسم7ة 

 ،  A728528 رقم  للبطاقة  ل1طن7ة 

 58 رقر ق  لز قة  أبي  بحي  و لقاطن 

رقم 25 كمصفي للشركة  ملذك1رة.

172 شارع كند فة،  تحدود  ملقر 

لتصف7ة  كمقر   ل17سف7ة  لرباط 

 لشركة.

تم  الود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

مارس   12 و1م  بالرباط   لتجارية 

2020، تحت رقم 105805.

48 P

STE  MM5 LOGISTIC

تغ7ير  ملسير
قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

بتاريخ 3 ماي 2020 تقرر ما ولي :

قب51  ستقالة  ملسير  ملستق7ل 

 لس7د أول7اس كدعان.

تع7ين مسير جدود  لس7د محسن 

مت1لي.

لدى  تم  الود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

بالد ر لب7ضاء بتاريخ 2 و1 17 2020، 

تحت رقم 735175.

49 P
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 STE CAFE LA CLASSE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

ر سمالها : 10.000 درهم
سجل  لتجاري رقم : 129821

تاسيس شركة
تمت   2020 فبر ور   27 بتاريخ 
 STE ص7اغة  لنظام  السا�ضي لشركة
CAFE LA CLASSE SARL AU، شركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤول7ة 
درهما،   10.000 ر سمالها   ل1ح7د، 
مشروع   5 رقم  مقرها  الجتماعي 

 المل 2 تامسنا تمارة.
 مل1ض1ع : مقهى.

سالم  رش7د  :  لس7د   لشركاء 
للبطاقة  مغربي  لجنس7ة،  لحاملة 
 100 ب   ،AD88915 رقم   ل1طن7ة 

حصة.
 : للس7د  تس7ير  لشركة  ف1ض 
 لس7د رش7د سالم مغربي  لجنس7ة، 
للبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحاملة 

رقم AD88915، ملدة غير محددة.
بالسجل  تم  الود ع  لقا 1ني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بتمارة تحت رقم 517.
50 P

STE WAFA HOTEL
شركة مساهمة

ر سمالها : 106.100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : شارع  لحسن 

 لثاني، مر كش
 لسجل  لتجاري رقم : 5353 

مر كش
 لزيادة في ر سما5  لشركة

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 
 2019 22  1 بر   لغير  لعادوة بتاريخ 

تقرر ما ولي :
في  لر سما5  الجتماعي    لزيادة 
درهم   80.253.000 قدره  بما 
درهم   25.857.000 من  لرفعه 
باصد ر  درهم   106.100.000  لى 
ق7مة  من  جدودة  سهم   802.530

100 درهم لل1 حد.

بتاريخ  صادق  ملجلس  الد ري 

 23 ديسمبر 2019 وتحق7ق من   جاز 

وتغ7ير  ر سما5  لشركة  في   لزيادة 

 لبند 6 من  لقا 1ن  لشركة.

بكتابة  تم  الود ع  لقا 1ني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمر كش 

رقم  تحت   ،2020 مارس   5 بتاريخ 

.2576

51 P

STE LE LIDO

شركة مساهمة

ر سمالها : 205.200.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شارع  الك1ر يش 

 لد ر لب7ضاء،  ملغرب

 لسجل  لتجاري رقم : 2905 

 لد ر لب7ضاء

 لزيادة في ر سما5  لشركة

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 

 2019 22  1 بر   لغير  لعادوة بتاريخ 

تقرر ما ولي :

في  لر سما5  الجتماعي    لزيادة 

درهم   165.200.000 قدره  بما 

درهم    51.000.000 من  لرفعه 

باصد ر  درهم   205.200.000  لى 

ق7مة  من  جدودة  سهم   165.200

1000 درهم لل1 حد.

صادق  ملجلس  الد ري بتاريخ 23 

من   جاز  وتحق7ق   2019 ديسمبر 

وتغ7ير  ر سما5  لشركة  في   لزيادة 

 لبند 6 من  لقا 1ن  لشركة.

بكتابة  تم  الود ع  لقا 1ني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمر كش 

رقم  تحت   ،2020 مارس   9 بتاريخ 

.733693

STE PARADISE
شركة مساهمة

ر سمالها : 109.500.000 درهم
مقرها  الجتماعي : شارع  الك1ر يش 

 لد ر لب7ضاء،  ملغرب
 لسجل  لتجاري رقم : 39556 

 لد ر لب7ضاء
 لزيادة في ر سما5  لشركة

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 
 2019 22  1 بر   لغير  لعادوة بتاريخ 

تقرر ما ولي :
في  لر سما5  الجتماعي    لزيادة 
درهم   23.900.000 قدره  بما 
درهم    85.500.000 من  لرفعه 
باصد ر  درهم   109.500.000  لى 
ق7مة  من  جدودة  سهم   239.000

100 درهم لل1 حد.
صادق  ملجلس  الد ري بتاريخ 23 
من   جاز  وتحق7ق   2019 ديسمبر 
وتغ7ير  ر سما5  لشركة  في   لزيادة 

 لبند 6 من  لقا 1ن  لشركة.
بكتابة  تم  الود ع  لقا 1ني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لب7ضاء بتاريخ 9 مارس 2020، تحت 

رقم 733695.
53 P

STE HOTELIERE DE TICHKA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رأسمالها : 50.700.000 درهم

مقرها  الجتماعي : فندق  لسالم 
شارع محمد  لخامس مر كش
 لسجل  لتجاري رقم : 5237 

مر كش
 لزيادة في ر سما5  لشركة

محضر  لقر ر ت  بمقت�ضى 
بتاريخ  للشريك  ل1ح7د   الستثنائ7ة 

25  1 بر 2019 تقرر ما ولي :
 لزيادة في  لر سما5  الجتماعي بما 
درهم لرفعه من   39.700.000 قدره 
 50.700.000 درهم  لى   1.000.000
درهم باصد ر 397.000  سهم جدود 

من ق7مة 100 درهم لل1 حد.

قا 1ن  من  و7   6 تغ7ير  لبند 

 لشركة.

بكتابة  تم  الود ع  لقا 1ني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بماركش 

رقم  تحت   ،2020 مارس   5 بتاريخ 

.2577

54 P

SMART ECO- وركة

SOLUTIONS

ش.م.م.ش.و

 لرأسما5  إلجتماعي : 100.000.00 

درهم

 ملقر  إلجتماعي : رقم 3 طريق 

 لقن7طرة 8,5 كلم  لبر همة أعمار 

سال

تعدول

بمقت�ضى  لجمع  لعام  لغير 

ديسمبر   25 بتاريخ   لعادي  ملنعقد 

 SMART شركة  شركاء  قرر    219

تحت  لعن1 ن   ECO-SOLUTIONS

 لتالي : رقم 3 طريق  لقن7طرة 8,5 كلم 

 لبر همة أعمار سال ما ولي :

وقرر   : تح1يل  ملقر  إلجتماعي 

من  ملقر  تح1يل  ملقر   لجمع  لعام 

وز قة  لط1قان   257 رقم   لقدوم 

حي كريمة سال إلى  ملقر  لجدود رقم 

كلم  لبر همة   8,5 طريق  لقن7طرة   3

أعمار سال.

 : في  لنشاط  إلجتماعي   لزيادة 

وقرر  لجمع  لعام  لزيادة في  لنشاط 

معد ت  وترك7ب  ب7ع   إلجتماعي 

معالجة  مل7اة.

للشركة  تم  ل1ضع  لقا 1ني 

حسب  لفصل 5-96.

للشركة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  إلبتد ئ7ة بسال.

55 P
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STAR COIFF SUS
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

2019، قد  أكت1بر   21  لرباط بتاريخ 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.

 STAR COIFF SUS  :  لتسم7ة 

.SARL

 لهدف  إلجتماعي : 

ب7ع ل1 زم ومعد ت  لحالقة.
رأسما5  لشركة : 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  ل1 حدة.

- أوضرى  لحسين 500 حصة.

- أوضرى حسن 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري .

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج7ل.

 2 شارع  إلمام مالك رقم   :  ملقر 

عمارة 12 حي و د  لش7اف  لد خلة.

أوضرى  لحسين  :  لس7د   ملسير 

و لس7د أوضرى حسن.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتق77د 

.15831

56 P

YAS CONSEIL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت 

شريك وح7د
رأسمالها : 10.000.00 درهم

 ملقر  إلتماعي : تمارة، مسيرة 1، 

عمارة رقم 307، شقة رقم 3

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   1-

 ،2019 ديسمبر   31 بتاريخ  بتمارة 

 YAS لشركة   تخذ  لشريك  ل1ح7د 

CONSEIL  لقر ر ت  لتال7ة :

- حل  لشركة قبل  ألو ن.

- تع7ين  لس7د واسر حم7د  لقاطن 
دوالج1 ك7ير  ز قة   ،78PS بفرنسا 

75017، باريس، مصفي  لشركة.

 ،1 تمارة، مسيرة  - مقر  لتصف7ة: 

عمارة 307، شقة رقم 3.

-2  لسجل  لتجاري بالرباط  رقم  

.115195

تم  إلود ع  لقا 1ني باملحكمة   3-

مارس   5 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2020 تحت رقم 1506.

57 P

STE. SN2CS
SARL AU

RC :31645

تأسيس شركة
و1 17  فاتح  بتاريخ  بالع17ن  تم 

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  إنشاء   2020

 ملحدودة بشريك وح7د بالخصائص 

 لتال7ة :

.SN2CS : لتسم7ة 

 لنشاط :

محطة بنزون.

ب7ع وشر ء  ل1ق1د.

أشغا5 متعددة.

تجارة عامة.

تصدور و ستير د.

 ملقر  إلجتماعي :  لطريق  ل1طن7ة 

رقم  01 ملتقى طريق فم  ل1 د وطريق 

 ملر�ضى محطة وق1د بترومين  لع17ن.

سنة  بتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

درهم   3000000.00  : رأس  ملا5 

حصة م1زعة   30000 مقسمة على 

كالتالي :

 30000 حمزة  لخن�ضي  -  لس7د 

حصة.

تع7ين  لس7د حمزة  تم   لتس7ير: 

ملدة  للشركة  وح7د  كمسير   لخن�ضي 

غير محدودة.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

 لقا 1ني باملحكمة  إلبتد ئ7ة بالع17ن 

تحت رقم   2020 و1 17  بتاريخ فاتح 

.2020/904

58 P

GOU ET DOUCEUR وركة
SARL

وبم1جب   2020 مارس   11 بتاريخ 

عقد  لجمع  لعام  إلستثنائي  ملسجل 
قرر   2020 مارس   31 بالرباط بتاريخ 

 لشركاء ما ولي :

- تح1يل مقر  لشركة إلى  لعن1 ن 

مطاع  أوالد  رياض  تجزئة   :  لتالي 
سكت1ر 2 رقم 230 تمارة.

قا 1ن  من   5 تعدول  لبند   -

 لشركة

بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئ7ة   لضبط 

تحت   2020 أبريل   29 بتمارة بتاريخ 
رقم 3331.

59 P

PRO’WORK’IN

SARL AU

 SOCIETE  MAROCAINE DES

 ETUDES ET DE LA GESTION

IMMOBILIERE SMEGI
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد و لتي تحمل 

 لخصائص  لتال7ة :

  SOCIETE  :  لتسم7ة 

 MAROCAINE DES ETUDES ET

 DE LA GESTION IMMOBILIERE

.SMEGI

.SARL AU : لصفة  لقا 1 7ة 

 لهدف  إلجتماعي :

)تس7ير عقاري(.  لترويج  لعقاري 
درهم   100000  : رأسما5  لشركة 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة  ل1 حدة م1زعة   100

على  لشكل  لتالي : 

 1000 منص1ر  عاد5   لس7د 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج7ل.
شارع  بن   50  :  ملقر  إلجتماعي 

خطاب شقة رقم 5 أكد 5  لرباط.
 ملسير :  لس7د عاد5 منص1ر.

 لسجل  لتجاري : 125103.
60 P

STE PROTECALL
SARL

تأسيس  على  تم  التفاق  لقد 
شركة حسب  ملعط7ات  لتال7ة :

 STE PROTECALL  :  لتسم7ة 
.SARL

دو ر والد عقبة   :  ملقر  الجتماعي 
طريق عين غب1لة - تمارة.

 لهدف : أشغا5 مختلفة.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس.
رأس  ملا5  عدد   :  لرأسما5 

100.000 درهم.
 لتس7ير : تسير من طرف  لس7دون :

 Mr EL FOUNTI MIMOUN
 ET Mr JOSE ALVARO FUENTE

.IGLESIAS
لقد تم  إلود ع  لقا 1ني باملحكمة 
 2020 أبريل   8 في  بتمارة   البتد ئ7ة 

تحت رقم 129783.
61 P

STE CAFE AL FINJANE
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE
شركة كافي  لفنجان

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
من شريك وح7د

 ملقر   الجتماعي : سكن  لنخ7ل، 
طريق آسفي، متجر رقم 2، مر كش

طبقا ملقتض7ات  لعقد  لت1ث7قي 
إنشاء  تم   2020 فبر ور   13 بتاريخ 
ذ ت  لشركة   لقا 1ن  ألسا�ضي 
 ملسؤول7ة  ملحدودة من شريك وح7د 

ذ ت  الختصاصات  لتال7ة :
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 لتسم7ة : شركة كافي  لفنجان.

مخبزة   - مطعم   - مقهى   :  لغرض 

وحل1يات.

 ملدة : 99 سنة.

 لرأسما5 : 100.000 درهما.

 لسنة  الجتماع7ة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

:  لشركة تسير من طرف   لتس7ير 

غير  ملدة  محمد  لسع7دي   لس7د 

محدودة.

باملحكمة  تم   إلود ع  لقا 1ني 

فبر ور   19 في  بمر كش   لتجارية 

2020 تحت رقم 112537 سجل رقم 

.102875

62 P

STE GARAGE IBN SINA 2

SARL AU

عرفي  ت1ث7قي  عقد  بمقت�ضى 

ماي   19 بتاريخ  في  لرباط  مسجل 

قد تم تأسيس  لشركة ذ ت   2020

بالشريك   ملسؤول7ة  ملحدودة 

 ل1 حد.

 لهدف  الجتماعي :

م7كا 7كي تصل7ح.

عامل  لصفائح  ملعد 7ة.

تاجر  لس7ار ت  ملستعملة.

رأسما5  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  ل1 حدة.

كاللي عبد  لرحمان : 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

 ملقر : دو ر عامر عين عت7ق  ملقدم 

هشام  اح7ة تمارة.

 ملسير : كاللي عبد  لرحمان.

 129823 رقم  لسجل  لتجاري 

بتاريخ 3 و1 17 2020.

63 P

 STE IMMOBILIERE

RAJALLAH
SARL

RC : 22581

-  بمقت�ضى عقد ت1ث7قي مؤرخ   1

 2020 وناور وفاتح فبر ور   27 بتاريخ 

م1ثق  سعد  سقاط  تلقاه  الستاذ 

 IMMOBILIERE بفاس لشركة شركة

رأسمالها  ش.م.م.   RAJALLAH

مقرها  الجتماعي  درهم   120.000

07 حي  ل1فاق طريق  لسمن  بفاس، 

تقرر ما ولي :

مصادقة  لشركاء على :

800 حصة من طرف  لس7د  ب7ع 

علي عبا�ضي و لس7د  لعربي  ل7نب1عي 

لفائدة  لس7د عبد هللا عبالوي.

علي   ستقالة  ملسيرون  لس7د 

عبا�ضي و لس7د  لعربي  ل7نب1عي.

وتسم7ة  لس7د عبد هللا عبالوي.

تح1يل  ملقر  الجتماعي إلى فاس، 

07 حي  ل1فاق طريق  لسمن.

أنس  إضافة مسير جدود  لس7د 

عبدالوي.

سلطات  ملسيرون.

بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني   -  2

بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2020 ماي   29 بتاريخ 

.2020/1209
بمثابة مقتطف

 ألستاذ سقاط سعد م1ثق بفاس

64 P

STE FONCIERE MED
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس  بالرباط،   2020 ماي   21

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 

تحمل  و لتي  ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

 لخصائص  لتال7ة :

 STE FONCIERE MED : لتسم7ة 

.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقا 1 7ة 

ذ ت  لشريك   ملسؤول7ة  ملحدودة 

 ل1ح7د.

 لهدف  الجتماعي : 

وتجهيز  و قتناء   بناء  باألساس 

وإد رة وتعبئة جم7ع  ألمالك  لعقارية 

 لخاصة بالع7اد ت  لطب7ة  لجر ح7ة 

وباملؤسسات  لصح7ة  ملماثلة.

درهم   100.000  : رأس  ملا5 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة  ل1 حدة كما ولي :

 1000  :  لس7دة منا5 أب1  ل1فاء 

حصة  جتماع7ة.

 ملجم1ع : 1000 حصة  جتماع7ة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج7ل.

 ملقر  الجتماعي : 5، ز قة و د زيز، 

 لطابق  لثالث،  لشقة رقم 7، أكد 5 

-  لرباط.

 لتس7ير : تس7ير  لشركة من طرف 

غير  ملدة  أب1  ل1فاء  منا5   لس7دة 

محدودة.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

بمحكمة  لسجل  لتجاري   لقا 1ني 

تحت   2020 ماي   29 بالرباط بتاريخ 

رقم 153851.

65 P

TAMIN CARS
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم  بالرباط   2020 مارس   2 بتاريخ 

وضع  لقا 1ن  ألسا�ضي لشركة تحمل 

 لخصائص  لتال7ة :

.TAMIN CARS : لتسم7ة 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقا 1 7ة 

 ملسؤول7ة محدودة.

 لهدف  الجتماعي : كر ء  لس7ار ت 

بدون سائقا.

رأسما5  حدد   : رأسما5  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

بين  لشركاء  م1زعة  للحصة  درهم 

على  لشكل  لتالي :

 333 عبد  لغف1ر  ظيري   لس7د 

حصة ؛

 لس7د طارق  لقمري 333 حصة ؛

 335 أم7نة  وت  ومغار   لس7دة 

حصة.

ز قة   5 عمارة   :  ملقر  الجتماعي 

طبروة،  لطابق  ألو5، رقم 1، حسان، 

 لرباط.

تس7ير  لشركة  عهد   :  لتس7ير 

غير  ملدة  طارق  لقمري  إلى  لس7د 

محدودة.

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 من فاتح وناور من كل سنة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

بالسجل  لتجاري  رقم  لتق77د 

باملحكمة  لتجارية بالرباط 153773.

66 P

نالباسور

قرر  لجمع  لعام  لغير  لعادي 

 ملنعقد بتاريخ 18  1فمبر 2019 بقر ر 

من شركاء شركة » الباس1ر» ما ولي :

تغ7ير  ملقر  الجتماعي من 57 شارع 

 ملهدي بن بركة،  لس1ي�ضي،  لرباط 

إلى 36 شارع تادلة، شقة A8 ما ب7ال، 

 لرباط.

ص7اغة  لنظام  ألسا�ضي  إعادة 

للتغ7ير ت  لسالفة  طبقا  للشركة 

 لذكر.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   12 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2020 تحت رقم 1713.

67 P
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FLOUSSI DABA
ش.م.م

حي أوالد ب1ط7ب، سكت1ر ب، 

 لناض1ر

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 

 2020 فبر ور   12  الستثنائ7ة بتاريخ 

 FLOUSSI شركة  شركاء  صادق 

DABA ش.م.م على قر ر تف1يت 500 

حصة للس7د  زدوفل  لط7ب ل7صبح 

رأسما5  لشركة مقسما كما ولي :

 1000  لس7د  زدوفل  لط7ب 

حصة كما صادق على قر ر  ستقالة 

تس7ير  من  ب1بكر  ب1ريما   لس7د 

وتع7ين  لس7د  زدوفل   لشركة 

 لط7ب كمسير وح7د للشركة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر بتاريخ 7 ماي 2019 

تحت رقم 521.

68 P

AHNANI AGRICOL
ش.م.م

حي أوالد  بر ه7م، رقم 126، 

 لناض1ر

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 

 2019 ديسمبر   5  الستثنائ7ة بتاريخ 

 AHNANI شركة  شريك  صادق 

ش.م.م على قر ر تف1يت   AGRICOL

للس7د  لبط17ي سع7د  حصة   650

مقسما  رأسما5  لشركة   ل7صبح 

كما ولي :

 650 سع7د   لس7د  لبط17يي 

حصة ؛

 350 عبد  لعزيز   لس7د  عناني 

حصة.

قر ر  ستقالة  على  صادق  كما 

و لس7د  عبد  لكريم   لس7د  عناني 

تس7ير  لشركة  من  محمد   عناني 

سع7د  وتع7ين  لس7د  لبط17ي 

كمسير وح7د للشركة.

تح7ين  قر ر  على  صادق1   كما 

 لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر بتاريخ 11 مارس 

2020 تحت رقم 372.

69 P

AHNANI AGRICOL
ش.م.م

حي أوالد  بر ه7م، رقم 126، 

 لناض1ر

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 

 2020 مارس   12 بتاريخ   الستثنائ7ة 

 AHNANI شركة  شريك  صادق 

ش.م.م على قر ر تف1يت   AGRICOL

سمير  در ز  للس7د  حصة   325

مقسما  رأسما5  لشركة   ل7صبح 

كما ولي :

 325 سع7د   لس7د  لبط17يي 

حصة ؛

 350 عبد  لعزيز   لس7د  عناني 

حصة ؛

 لس7د در ز سمير 325 حصة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر بتاريخ 7 ماي 2020 

تحت رقم 519.

70 P

STE BARHDADI CHANGE
ش.م.م بشريك و حد

شارع  لحسن  لثاني شارع طارق بن 
زياد ز و1 -  لناض1ر

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 

 2020 مارس   17 بتاريخ   الستثنائ7ة 

 BARHDADI« صادق شريك شركة 

CHANGE» ش.م.م على قر ر  ستقالة  

تس7ير  من  عد ان  بغد دي   لس7د 

وتع7ين  لس7د  لب1زياني   لشركة 

سف7ان كمسير وح7د للشركة.

قر ر  على  صادق  لشركاء  كما 

تح7ين  لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

أبريل   15  البتد ئ7ة بالناض1ر بتاريخ 

2020 تحت رقم 396.

71 P

STARIF

ش.م.م

دو ر د ردورة طريق  لناض1ر ز و1

 لناض1ر

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 

 2020 مارس   2 بتاريخ   الستثنائ7ة 

 «STARIF« شركة  شريك  صادق 

إقالة   لس7د  قر ر  على  ش.م.م 

تس7ير  من  عبد  لسالم   لركر كي 

وتع7ين  لس7د  لركر كي   لشركة 

لحبيب كمسير وح7د للشركة.

قر ر  على  صادق  لشركاء  كما 

تح7ين  لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   7 بتاريخ  بالناض1ر   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 522.

72 P

BENILUM

ش.م.م

حي  لدو1  ة  لقدومة بني   صار

 لناض1ر

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 

 2020 مارس   18 بتاريخ   الستثنائ7ة 

 «BENILUM« شركة  شريك  صادق 

 1000 تف1يت  قر ر  على  ش.م.م 

حصة للس7د  سباعي سع7د ل7صبح 

 : ولي  كما  مقسما  رأسما5  لشركة 

حصة   1000  لس7د  سباعي سع7د 

كما صادقة على قر ر  ستقالة   لس7د 

تس7ير  لشركة  من  محمد  دغ1ش 

وتع7ين  لس7د  سباعي سع7د كمسير 

وح7د للشركة.

قر ر  على  صادق  لشركاء  كما 

تح7ين  لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1ل17   7 بتاريخ  بالناض1ر   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 520.

73 P

EXTRAT ELECTRO
ش.م.م

 لحي  لجدود بني   صار
 لناض1ر

بمقت�ضى محضر  لجمع7ة  لعامة 
 2020 ماي   27 بتاريخ   الستثنائ7ة 
 EXTRAT« شركة  شركاء  صادق 
ش.م.م على قر ر تغ7ير   «ELECTRO
ل7صبح  للشركة   لغرض  الجتماعي 
وتصدور  مل1 د  :  ستير د  ولي  كما 

 لغذ ئ7ة و اللكترو 7ة.
تح7ين  قر ر  على  صادق1   كما 

 لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالناض1ر بتاريخ فاتح ماي 

2020 تحت رقم 570.
74 P

INSTITUT AL INBIATH
SARL

رأسمالها 3.300.000 درهم
 لسجل  لتجاري رقم 5979

مقرها  الجتماعي حي عريض 3 طريق 
ط1ماتيش  لناض1ر

تف1يت حصص  جتماع7ة
لتف1يت  ت1ث7قي  عقد  بمقت�ضى 
بدو1 ن  محرر  حصص  جتماع7ة 
بمدونة  م1ثق  رشاد  زهير   ألستاذ 
 2019 سبتمبر   9 بتاريخ   لناض1ر 

و 26 فبر ور 2020 تم ما ولي :
جم7ع  لحصص  تف1يت 
 الجتماع7ة من طرف  لس7د محمد 
وعل7ت  و لس7د  لحسن   ملكاوي 
33.000 حصة لفائدة  لس7د م7م1ن 
فرحاوي 5.950 حصة و لس7د رش7د 

كعب1ني 28.050 حصة.
 ستقالة  ملسير  لس7د  لحسن 

وعل7ت.
فرحاوي  م7م1ن  تع7ين  لس7د 
 INSTITUT AL« كمسير وح7د لشركة
ذ ت  ملسؤول7ة  شركة   «INBIATH
 3.300.000 رأسمالها   ملحدودة 
 5979 رقم  درهم  لسجل  لتجاري 
مقرها  الجتماعي حي عريض 3 طريق 

ط1ماتيش  لناض1ر.



6(93 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   5  البتد ئ7ة بالناض1ر بتاريخ 

2020 تحت رقم 316.

75 P

Société HB  COSMETICS

S.A.R.L A.U 

Au capital de 100.000 DH

 SIEGE SOCIALE : N°401 ETAGE

 4 RESIDENCE NAKARAT N°223

AV. MED V - MARRAKECH

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

ذ ت شريك وح7د

تـأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي بين  لشركاء، 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة  تأسست 

وح7د.  شريك  ذ ت   ملحدودة 

وعناصرها كالتالي :

تحمل  سم   :  لشركة   لتسم7ة 

 ش. بي  ك1سم7ت7ك   ش.م.م. ش.و.

ب7ع   :  لغرض  الجتماعي  ألسا�ضي 

وشر ء منتجات  لتجم7ل.

 ملقر  الجتماعي : رقم 501  لطابق 

223 شارع  رقم   لر بع إقامة  كر ت، 

محمد  لخامس - مر كش.

في  حدد   :  لرأسما5  الجتماعي 

 1.000 درهم مقسم  لى    100.000

درهم   100 بق7مة  حصة  جتماع7ة 

للحصة.

تخ1يل  تم   : و إلمضاء   لتس7ير 

 Mme. إلى  لس7دة   لتس7ير و إلمضاء 

  .SARAH  NAJJI

بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني  وقد 

 لضبط لدى ه7ئة  ملحكمة  لتجارية 

 112915 بمدونة مر كش تحت رقم 

بالسجل  لتجاري لدى  ملحكمة تحت  

رقم   103511  بتاريخ   06/03/2020.
من أجل  لنسخة و لب7ان 

عـن  لـمسـ7ـرة

76 P

 STE ENTREPRISE
BATIMENT KARAOUI

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2019،  ملسجل با زكان  ديسمبر   09
تك1 ت   2019 ديسمبر   10 بتاريخ 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 
 ENTREPRISE : بشريك وح7د مسماة
رأسمالها    BATIMENT KARAOUI
 : مقرها  الجتماعي  درهم   100.000
5 قصبة  وت  مبارك ملز ر  وت  بل1ك 

مل51.
 لهدف  الجتماعي :  

أعما5 تشي7د  ملباني.
أعما5 مختلفة.

جم7ع  لعمل7ات  عامة  وبصفة 
 لصناع7ة،  لتجارية،  لعقارية، 
أو  مباشرة  بصفة   ملال7ة،  ملتعلقة 
غير مباشرة كلها أو جلها بالعمل7ات 
أن  شانها  من  و لتي  أعاله   ملذك1رة 

تسهل وتنمي نشاط  لشركة.
قصبة   5 بل1ك   :  ملقر  الجتماعي 

 وت  مبارك ملز ر  وت مل51.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسج7لها بالسجل  لتجاري.
 100.000  : رأسما5  لشركة   
 100 حصة   1000 إلى  درهم مقسم 

درهم لكل حصة مقسمة كما ولي :
 1000  : قر وي  حمد   لس7د 

حصة.
تسير  لشركة : 

قر وي  حمد،  طرف  لس7د  من 
ملدة  لشركة  بصفته  ملسير  ل1ح7د 
لجم7ع  فردي  بإمضاء  محدودة  غير 
 ملعامالت  لبنك7ة و إلد رية للشركة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماع7ة 
فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

بمكتبة  تم   :  إلود ع  لقا 1ني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئ7ة با زكان 
رقم  تحت  مارس2020   05 بتاريخ 

.396
تم   : بالسجل  لتجاري   لتق7د  
بمكتبة  لضبط باملحكمة  البتد ئ7ة 
05 مارس2020 تحت  با زكان بتاريخ 

رقم 20031.
77 P

STE VALRECYCLING
تـــأسـيــس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  با زكان    06/04/2020
شريك  محدودة  ملسؤول7ة  شركة 

وح7د صفاتها كما ولي :
.STE VALRECYCLING : لتسم7ة 
تهدف  لشركة أساسا    :  لهــدف 

إلى :
تض1ير  مل1 د  لبالس7ك7ة 

 ملستعملة.
دو ر  لعزيب   :  ملقر  الجتماعي 

س7دي ب7بي شت1كة  وت باها.
من تاريخ  99سنة  بتد ء    :  ملدة 

 لتسج7ل بالسجل  لتجاري.
 لرأسما5  : حدد رأسما5  لشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة بق7مة 100 درهم لل1 حدة.
 1000  : و1سف  ب1ستة   لس7د 

حصة.
:  لس7د ب1ستة و1سف   لتس7ير  
على  وكذلك  مل1قع  مسير  لشركة 
و الد رية   جم7ع  ل1ثائق  لبنك7ة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
بتاريخ  ال زكان   البتد وة 
29/05/2020 تحت رقم 522  و رقم 

 لسجل  لتجاري  ه1 20193.
78 P

 STE BUSINESS SUD
 CONSULTING

محضر  لجمع  لعام  حسب 
 2020/05/18 بتاريخ   لتأسي�ضي 
 BUSINESS SUD شركة  قرر شركاء 
مسؤول7ة  ذ ت   CONSULTING

محدودة  ما ولي :
مقر  لشركة شقة  لحاملة  للرقم 
 03 رقم   3 بالطابق  لثاني بل1ك   06
أوت  حي  ملستشفى  شارع   زكان 

مل51. 
رأس  ملا5 حدد في 100.000 درهم 
حصة من فئة     1000 مقس1مة إلى  

100درهم  ل1 حدة وم1زعة كتالي :

فاضمة ر زق   : 500  حصة.

سع7دي مر د   : 500  حصة.

 مل1ض1ع : من أهد ف  لشركة : 

 مكتب  ستشار ت وتسير.

قرر  لجمع  لعام   لتس7ير: 

 BUSINESS SUD شركة  أن 

سيسرها  لس7د     CONSULTING

سع7دي مر د ملدة غير محدودة.

تم   إلود ع  لقا 1ني   :  إلود ع 

با زكان  لدى  ملحكمة  البتد ئ7ة 

بتاريخ 2020/06/02 تحت رقم  537 

 لسجل  لتجاري رقم 20217.

79 P

  STE LES JEUNES TALENTS 2

PRIVE

محضر  لجمع  لعام  حسب 

 لتأسي�ضي بتاريخ 2020/03/03  قرر 

 LES JEUNES شريك  ل1ح7د  للشركة

TALENTS 2  PRIVE  ما ولي :

153 حي  : بل1ك رقم  مقر  لشركة 

 لهدى أكادور.

رأس  ملا5 حدد في 100.000 درهم 

حصة من فئة     1000 مقس1مة إلى  

100درهم  ل1 حدة وم1زعة كالتالي :

بنخالق لبنى  :  1000 حصة.

 مل1ض1ع : من أهد ف  لشركة : 

للتعل7م  لخص1�ضي  مؤسسة 

 - أولى  لألسالك  لتعل7م7ة  لتال7ة 

 بتد ئي- إعد دي.

أن  قرر  لجمع  لعام    :  لتس7ير 

  LES JEUNES TALENTS 2 شركة  

بنخالق  ستسيرها  لس7دة   PRIVE

لبنى  ملدة غير محدودة.

تم   إلود ع  لقا 1ني   :  إلود ع 

بمدونة  لدى  ملحكمة  لتجارية 

تحت    2020/05/28 بتاريخ   كادور 

رقم  90107  لسجل  لتجاري  رقم  

.52957

80 P
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وركة افري الين ترونسبور 
ش م م

إعالن عن تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقا 1ن  تم   16/03/2020
 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤول7ة 

ذ ت  ملميز ت  لتال7ة :
الون  :  فري  إسم  لشركة 

ترونسب1ر.
 01 رقم  محل   :  ملقر  الجتماعي 
 106 مكرر  قامة فا5  ومل7ل عمارة 

 لحي  ملحمدي أكادور.
:  قل  لبضائع  هدف  لشركة 

لحساب  لغير.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسج7لها بالسجل  لتجاري.
 لرأسما5 : حدد رأسما5  لشركة 
 1.000 مقسمة  درهم   100.000 فى 

حصة م1زعة كالتالي :
 500  :  لس7د عبد  للط7ف عت7ق 

حصة.
 500  : فرحات  محمد  و لس7د 

حصة.   
عبد  :  لس7د  لس7د   لتسير 
 للط7ف عت7ق و لس7د محمد فرحات 

وذلك لفترة غير محدودة.
عبد  للط7ف   لت1ق7ع:  لس7د 

عت7ق و لس7د محمد فرحات.
 لسنة  الجتماع7ة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  تـم  إلوـد ع  لقا ـ1ني 
 لتجارية بأكادور بتاريخ 20/05/2020 

تحت رقم 90089.
81 P

 STE AGHARAS TRAVAUX
 SOUSS

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة
 ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي : دو ر أوالد 
مسافر ز وية س7دي  لطاهر - 83000 

تارود  ت  ملغرب
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6669
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   18
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   القتضاء 

.AGHARAS TRAVAUX SOUSS
غرض  لشركة بإوجاز :  

و ألشغا5  في  لبناء  مقاو5 
 ملختلفة.    

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : دو ر أوالد 
مسافر ز وية س7دي  لطاهر - 83000 

تارود  ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رأسما5  لشركة 

درهم، مقسم كالتالي :
  1000  :  لس7د لحسن  لشر دي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه    لس7د لحسن  لشر دي  
حي  در ر عمارة 51 شقة 188 ت7ك1ين 

أكادور.
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة :
عن1  ه   لحسن  لشر دي   لس7د 
حي  در ر عمارة 51 شقة 188 ت7ك1ين 

أكادور.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
  03 بتاريخ  بتارود  ت   البتد ئ7ة 

أبريل 2020  تحت رقم 178.
82 P

مكتب حسابات شح1دي
ز قة 7 بل1ك 1 رقم 98 شارع  ملقاومة  وت 

مل51، 86150،  وت مل51  ملغرب

 STE AIT BENHADDOU
TRAVAUX
 SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  الجتماعي  لطريق 
 ل1طن7ة رقم 01ك7ل1متر 32 دو ر تين 

علي  وعدي بلفاع شت1كة
  وت باها ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
20207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 20 بريل 
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 STE AIT القتضاء بمختصر تسم7تها 
 BENHADDOU  TRAVAUX SARL

. AU
غرض  لشركة بإوجاز : 
أشغا5  سقي بالتنق7ط.

 ألشغا5  ملختلفة وأشغا5  لبناء.
كر ء  ملعد ت.

:  لطريق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ل1طن7ة رقم 01ك7ل1متر 32 دو ر تين 
علي أوعدي بلفاع شت1كة  وت باها 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسما5  لشركة 

درهم، مقسم كالتالي :
 1.000  : غيز   لس7د  خلف  بر 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 ) (  لس7د  خلف  بر غيز عن1  ه 
 1579 رقم   10 ز قة  شارع  لبرود 
86150  وت  مل51   لتمس7ة  وت 

مل51  ملغرب.
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة :
شارع   ) ( غيز   لس7د  خلف  بر 
1579  لتمس7ة  رقم   10  لبرود ز قة 

 وت مل8615051  وت مل51  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   29 بتاريخ  با زكان   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 532.
83 P

 STE AMAGORE  GOLD OIL
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

وعن1 ن مقرها  الجتماعي : رقم 50 
درب  لشريف - 83000 تارود  ت 

 ملغرب
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6665
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   25
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة باملميز ت  لتال7ة :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤول7ة محدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
تسم7تها  بمختصر   القتضاء 

    . AMAGORE  GOLD OIL
إ تاج   : بإوجاز  غرض  لشركة 

وتس1يق زيت  ألركان ومشتقاته.
إ تاج وتس1يق  ملنتجات  ملحل7ة.

 الستير د و لتصدور.
 50 رقم    : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تارود  ت   83000  - درب  لشريف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة  

درهم، مقسم كالتالي :
 500  : كنز وي  خدوجة   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة.
 500   : عمر  وت  لحاج   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة.
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1 نها  كنز وي  خدوجة   لس7دة 
  - مجمع  ألحباب  درب  لزمالة   35

83000 تارود  ت  ملغرب.
عن1  ه  عمر  وت  لحاج   لس7د 
 83000  - درب  لشريف   21 رقم 

تارود  ت  ملغرب.
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة :
عن1 نها  كنز وي  خدوجة   لس7دة 
  - مجمع  ألحباب  درب  لزمالة   35

83000 تارود  ت  ملغرب.
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عن1  ه  عمر  وت  لحاج   لس7د 
 83000  - درب  لشريف   21 رقم 

تارود  ت  ملغرب.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   06  البتد ئ7ة بتارود  ت بتاريخ 

2020  تحت رقم 198.

84 P

 STE  AZERGUI BLOC
 SARL  AU 

تــــأســ7ـــس شـــــــركــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناء  

وضع  لق1  ين  تم   27/02/2020

 ألساس7ة لشركة محدودة  ملسؤول7ة 

ذ ت  لخصائص  وح7د   لشريك 

 لتال7ة : 

 STE لتسم7ة : شركة  زركي بل1ك 

.AZERGUI BLOC

 لشكل  لقا 1ني : شركة محدودة 

. SARL AU ملسؤول7ة لشريك وح7د 

 لهدف : هدف  لشركة في  ملغرب 

كما ه1 في  لخارج متمثل في : 

 ألشغا5  ملختلفة و لبناء.

مفاوض تجاري.

زري1يلة  شارع   :  ملقر  الجتماعي 

دو ر  لل1ح كلم7م.

99 سنة و لتي تبتدئ من    :  ملدة 

تاريخ  لتسج7ل بالسجل  لتجاري.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما5 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

 جتماع7ة بق7مة 100 درهم لل1 حدة 

وهي من  صيب  لس7د  : 

حصة   1000  :  زركي  لحسين 

 جتماع7ة.

: تسير  لشركة وملدة غير   لتس7ير 

طرف  لس7د  زركي  من  محدودة 

 لحسين.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

بتاريخ  لكلم7م  باملحكمة  البتد ئ7ة 

 73/2020 تحت رقم   12/03/2020

و لتسج7ل في  لسجل  لتجاري بتاريخ 

12/03/2020 تحت رقم 2871.  
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 STE BEST CROPS
SARL

شركة بيست كروبس  ش.م.م
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   20/05/2020

ذ ت  ملميز ت  لتال7ة :
شركة بيست كروبس   :  لتسم7ة 

ش.م.م.
 لهدف  الجتماعي تصدور و ستر د 

 لخضر و لف1 كه .
 لعن1 ن : عند شركة مير ك1 اكري  
01 بل1ك أ شارع  لسمارة عمارة  رقم 

 لح7ان أوت مل51.
 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000  :  لرأسما5 
فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 

100 درهم.
 لسنة  الجتماع7ة : من فاتح وناور 

 لى 31 ديسمبر من كل سنة.
 لتس7ير : يسير  لشركة  لس7دعبد 

 مل1لى مرو ني ملدة غير محدودة.
تم  الود ع   لسجل  لتجاري: 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 
بتاريخ  با زكان   البتد ئ7ة 

28/05/2020 تحت رقم 520.
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 STE AYNASSE DECOR
شركة ذ ت مسؤل7ة محدودة

وعن1 ن مقرها  الجتماعي : مركز 
 لد خلة II  لكرد ن تارود  ت  ملغرب
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

1931
)في ط1ر  لتصف7ة(

حل شركة
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 أبريل  فاتح  في   ملؤرخ 
محدودة   مسؤل7ة  ذ ت  شركة  حل 
رأسمالها  مبلغ   AYNASSE DECOR
مقرها  وعن1 ن  درهم   17.500.00
II  لكرد ن   الجتماعي مركز  لد خلة 

تارود  ت  ت7جة 5 :  لعجز.
وحدد مقر  لتصف7ة مركز  لد خلة 

II  لكرد ن تارود  ت. 

وعين :
هللا  عبد  محمد  وت   لس7د)ة(  
أوالد  خي  لكرد ن  بن  حي  وعن1  ه 

تاومة   ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 
 ملخابرة ومحل تبل7غ  لعق1د و ل1ثائق 

 ملتعلقة بالتصف7ة : 
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بتارود  ت بتاريخ 22 أبريل 

2020  تحت رقم 185.
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STE BILWAFA SERVICE  
SARL A.U

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   01/05/2020
وح7د  بشريك  محدودة  ملسؤول7ة  

ذ ت  ملميز ت  لتال7ة :
 BILWAFA شركة   :  لتسم7ة 

.SERVICE
تجزئة  ل1فاق   :  ملقر  الجتماعي 

رقم 71 كلم7م.
درهم   100.000  :  لرأسما5 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 درهم.
 لهدف  : مقاو5 في  لبناء و ألشغا5 
 ملختلفة،  ملعامالت  لتجارية، 
 لتصدور و الستير د.                                                                   

 لشركاء :
كريمة،   لس7دة  ل1ز ني 
بتاريخ  مزد د  مغرب7ة  لجنس7ة، 
لبطاقة  و لحامل   ،15/10/1979

:   JA85978   لتعريف  ل1طن7ة رقم 
1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة.
: تسير  لشركة حال7ا من   لتس7ير 
طرف  ل1ز ني كريمة ملدة غير محددة.
تم  إلود ع   :  لسجل  لتجاري 
 لقا 1ني باملحكمة  البتد ئ7ة بكلم7م 
رقم  تحت    22/05/2020 بتاريخ  

.99/2020
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وركة مخبزة و حلويات كلمنتين
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

Ice : 001518754000004
رأس مالهــا    1.200.300 درهــم

 ملقر  الجتمــاعي :  رقم 12-8-5 

 لطابق  ألر�ضي  قامة  فر ن حي 

 لحسن  لثاني  لحي  لصناعي أكادور 

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ  ب  

تع7ين  لس7د  وتما  تم   30/09/19

مخبزة  لشركة  كمدور  عبد  لرح7م 

وحل1يات كلمنتين ملدة سنتين  بتد ء 

من 01/10/2019.

بكـتـابة  تــم  إلود ع  لقا 1ني 

باكادور  باملحكمــة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ 09/10/19  تحت رقـم 88209 .
بمثابة مقتطف وب7ــان 
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AHL ELBIDA
SARL AU

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   2020 وناور   23

بالشريك  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

 ل1ح7د باملميز ت  لتال7ة :

 AHL ELBIDA SARL  :  لتسم7ة 

.AU

حي  مشت7ل   :  ملقر  الجتماعي 

ت1يزكي  سا.

 لرأسما5 : 100.000 درهم مقسمة 

على 1000 حصة من فئة 100 در هم.

: أعما5 مختلفة و لبناء.  لهدف 

:  لس7د مبارك  لب7ض،   لشركاء 

JZ2286 رقم   بطاقته  ل1طن7ة 

 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

وناور وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

: تسير  لشركة حال7ا من   لتس7ير 

طرف  لس7د: مبارك  لب7ض ملدةغير 

محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 

فبر ور   12 بتاريخ  بكلم7م   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم2819.
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STE CARLAHE LAHRI
تـــأسيــس

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة   ،2020 أبريل   13

بشريك  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

وح7د  باملميز ت  لتال7ة :

 STE CARLAHE  :  لتسم7ة 

.LAHRI

شارع  لحسن   : ملقر  الجتماعي 

 لثاني رقم 55 كلم7م.

 لرأسمـــــــــــــا5 : 100.000 درهم مقسمة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم.

  1000 لحسن   لس7ـــــــــــد  لح7ان 

حصة.

 لهـــــــــــــــــدف : ب7ع م1 د  لبناء، مقاو5 

في أشغا5 مختلفة وأشغا5  لبناء.

 ملسير  لقا 1ني :  لح7ان لحسن.   

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بكلم7م بتاريخ 16 أبريل 2020 

تحت رقم 87/2020.
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CHBAB BAB SAHARA
sarl AU 

Au Capital de 100 000 Dhs

 Siège Social : N° 02 RUE 10

 AV CHEIKH MALAAININE

GUELMIM

ICE : 002472625000054

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تأسيس شركة  تم   ،2020 مارس   9

بشريك  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

وح7د  باملميز ت  لتال7ة :

باب  شباب  شركة   :  لتسم7ة 

 لصحر ء.

 ملقر  الجتماعي  : رقم 02 ز قة 10 

شارع  لش7خ ماء  لع7نين  كلم7م.

درهم    100.000  :  لرأسمـــــــــــــا5 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

  1000 أوشن  و1سف   لس7ـــــــــــد 

حصة.

 لهدف : مخبزة عصرية، حل1يات.

 ملسير  لقا 1ني : و1سف أوشن.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   16 بتاريخ   البتد ئ7ة بكلم7م  

2020 تحت رقم 82/2020.

92 P

Ste DAKMAR CAR

Sarl AU 

Au Capital de 500 000 Dhs

 Siège Social: AV ENNASSER

 HAY ESSAADIINE RUE 2 N°55

GUELMIM

ICE : 002421835000095

تـــأسيــس

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تأسيس شركة  تم   ،2020 مارس   5

بشريك  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

وح7د  باملميز ت  لتال7ة :

. DAKMAR CAR : لتسم7ة 

: شارع  لنصر حي   ملقر  الجتماعي 

 لسعدوين  لز قة 02  رقم 55  كلم7م.

درهم   500.000  :  لرأسمـــــــــــــا5 

فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

100 درهم.

  5000  لس7ـــــــــــد  لسل7ماني حسن 

حصة.

بدون  كر ء  لس7ار ت   :  لهدف 

سائق.

 ملسيرة  لقا 1 7ة :  ب1شا  لخل7فة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

  البتد ئ7ة بكلم7م بتاريخ 5 ماي 2020 

تحت رقم 95/2020.
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SOCIETE DAMIATECH
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

CAPITAL SOCIAL: 100 000 DHS
 SIEGE SOCIAL: GARAGE N° 36

 LOT LA FOURCHE RUE AL AHD
AL JADID AIT MELLOUL
RC: 17395 / INEZGANE

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملنعقد بتاريخ 18 ماي 2020 ما ولي :

500 حصة  جتماع7ة من  ب7ع 5 
لفائدة  رش7د  زيكي  طرف  لس7د 

 لس7د كما5 عز م.
للشركة  تعدول  لشكل  لقا 1ني 
محدودة  مسؤول7ة  ذ ت  شركة  من 
إلى شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة من 

شريك و حد.
تعدول  لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 
 البتد ئ7ة با زكان بتاريخ 29 ماي 2020 

تحت رقم 530 .
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DARAA ALOULIA
SARL AU

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة   2020 فبر ور   20
ذ ت  لشريك   ملسؤول7ة  ملحدودة 

 ل1 حد باملميز ت  لتال7ة :
 DARAA ALOULIA  :  لتسم7ة 

.SARL AU
 ملقر  الجتماعي : حي  لفالحي  سا.

 لرأسما5 : 100.000 درهم مقسمة 
على 1000 حصة من فئة 100 در هم.

 لهدف : مكتب در سات.
خ51  :  لس7دة   لشريك  ل1 حد 
و لحامل  مغربي  لجنس7ة،  هباد، 
 JA17197 لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة رقم

1000 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 
وناور وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة
: تسير  لشركة حال7ا من   لتس7ير 
طرف  لس7دة: خ51 هبادغير محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 

 البتد ئ7ة بكلم7م بتاريخ 30 و1ل17 2020 

تحت رقم 2875.
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0673219530

STE DINDE FOOD
S.A.R.L AU

تأسيس شركة د ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة 

بأوت  مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب 

مل51 9 مارس 2020 تم وضع  لنظام 

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة و لتي تكمن مميز تها ف7ما ولي :

 STE DINDE FOOD  :  لتسم7ة 

.S.A.R.L AU

غرض  لشركة  ومكن   :  لغرض 

لحساب  أو  لحسابها  لخاص  س1 ء 
أي دولة أخرى  وفي  في  ملغرب   لغير 

ف7ما ولي :

ت1زيع  لح1م  لدجاج  ملجمدة.

مقر  لشركة : ببل1ك 01 رقم 559 

حي  لجدود  زرو  وت مل51.

 99  ملدة: حددت مدة  لشركة في 

سنة  بتد ء من تاريخ تك1ينها  لنهائي.

رأسما5  وبلغ   : رأسما5  لشركة 

 100.000 درهم  مائة  لف   لشركة 

مائة  ذ ت  حصة  إلى  لف  مقسم 

100 درهم كق7مة للحصة  ل1 حدة، 

كل7ا  ومدف1عة  لق7مة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك    آلتي   أسمه   :            

 لس7د محمد ب1الرزك 1000 حصة.

 لسنة  ملال7ة : تبتدئ في فاتح وناور 

وتنتهي في 31 دجنبر .

يسير  لشركة  لس7د   لتس7ير: 

محمد ب1الرزك غير محدودة.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدي كتابة   

 لضبط باملحكمة  البتد ئ7ة بإ زكان  

بتاريخ 22 ماي 2020 تحت عدد 505.
للخالصة و لب7ان

 ملسير
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حسابات  دم7م ش.م.م

336 شارع  ملقاومة  وت مل51

 لهاتف 0528250005

 لفاكس 0528259216

DN LINES
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة وذ ت  لشريك 

 ل1ح7د 
بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ 

وضع  لقا 1ن  ثم   2020 مارس   16

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�ضي 

وذ ت  لشريك  ل1ح7د   ملسؤول7ة 

باملميز ت  لتال7ة :

.DN LINES لتسم7ة : شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  ل1ح7د.

رأسما5  حدد   : رأسما5  لشركة 

درهم مقسمة   100.000  لشركة في 

بق7مة  حصة  جتماع7ة   1000 إلى 

في  كلها  هي  و  لل1 حدة  در هم   100

ملك7ة  لس7د ود ود  1ر  لدون. 

:  لطابق  لسفلي  مقر  لشركة 

حي  لت1 مة   21 رقم  ز قة  ل1حدة 

ب17كرى شت1كة  وت باها.

نشاط  لشركة:  لنقل  ل1طني 

و لدولي للبضائع لحساب  لغير.          

ود ود  1ر  عين  لس7د   لتس7ير: 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   لدون 

محدودة.

 لت1ق7ع :  لشركة ملزمة بالت1ق7ع 

ود د  1ر  للمسير  لس7د   ل1ح7د 

 لدون.

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر.

 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  ثم  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  البتد ئ7ة   زكان   لضبط 

 513 تحت رقم   2020 ماي   26 و1م 

ورقم  لسجل  لتجاري 20181. 
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DOUMOH TRAVAUX
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة بشريك و حد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد  بتيز يت   2020 16مـارس  بتاريخ 

مسؤول7ة  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  و لتي  و حد  لشريك  محدودة 

 لخصائص  لتال7ة:

 DOUMOH  :  لتسم7ة 

.TRAVAUX Sarl

 TRAVAUX  لهدف  الجتماعي: 

 DIVERS OU CONSTRUCTION,

.NEGOCIANT
رأسما5  لشركة : 100.000 درهم.

 ملدة: مدة عمر  لشركة 99 )تسعة 

تأسيسها  تاريخ  من  سنة(  وتسع1ن 

 لنهائي .

بدو ر  نسكــات   :  ملقر  الجتماعي 

جمــاعة وقـــ7ادة رسـمــ1كة تيز يت.
 لتس7ير: تم تع7ين  لس7دةويــش1ي 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  فطــ1مة 

محدودة.

إود ع  تم   :  إلود ع  لقا 1ني 

 مللف  لقا 1ني بمكتب  لضبط لدى 

بتاريخ  بتيز يت    ملحكمة  البتد ئ7ة 

رقم  تحت   2020 أبريل   13

.109/2020
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 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

TIZNIT

 TEL: 05.28.60.25.10

 ENTREPRISE

 MAGHAREBINE

 D’URBANISME 

 DE BATIMENT ET DE

TRAVAUX PUBLICS
محضر  لجمع  لعام  على  بناء 

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ 7 ماي 2020 

 ENTREPRISE« شركة   شركاء  قرر 

 MAGHAREBINE D’URBANISME

 DE BATIMENT ET DE TRAVAUX

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة    PUBLICS

ما ولي :

 قل 900 حصة من طرف بنيش1 

علئشة  إلى  وحماد محمد.

مسير   محمد   لس7د  وحماد 

للشركة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

  البتد ئ7ة بتيز ت بتاريخ 22 ماي 2020 

تحت رقم 120/2020.    
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 Société  STE GHANAS

TRAVAUX
SARL

تأسيس شركــة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تأسست شركة ذ ت   2020 مارس   5

بامل1 صفات  محدودة  مسؤول7ة 

 لتال7ة :

 STE GHANAS  :  لتسم7ة 

.TRAVAUX

أعما5  لبناء  مقاو5   :  مل1ض1ع 

وأعما5 مختلفة .

 5 رقم  :  لشقة   ملقر  الجتماعي 

شارع   39 رقم   لطابق  لثاني عمارة 

 لحسن ب1نعمان  لقدس  كادور .

حدد  ملبلغ في   : رأسما5  لشركة 

 1000 إلى   مجزأ  درهم   600.000

حصة من فئة 600 درهم لل1 حدة.

 لتس7ير: أسند  لتس7ير إلى  لس7د 

غير  ملدة  عبد  لرحمان   لزفاطي 

محدودة. أما بالنسبة للت1ق7ع  لبنكي، 

تلتزم  لشركة بالت1ق7ع  ل1ح7د للس7د 

 لزفاطي عبد  لرحمان.

تأسيس  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة.

وقد تم  إلود ع  لقا 1ني بمكتب 

بأكادور  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2020 ماي   26 بتاريخ 

90112 وتم تسج7ل  لشركة بالسجل 

 لتجاري تحت رقم 52953.

100 P

 FATIM TRANS
Sarl  AU 

Au Capital de 100 000 Dhs
 Siège Social : N° 07 RUE
 MADRID HAY TAKNA

GUELMIM
ICE : 002509892000026

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2020 أبريل   6
بشريك  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

وح7د  باملميز ت  لتال7ة :
. FATIM TRANS : لتسم7ة 

ز قة  تكنى  حي   :  ملقر  الجتماعي 
مدريد رقم 07  كلم7م.

درهم   100.000  :  لرأسمـــــــــــــا5 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
 لس7ـــــــــــد  أحمد دز ز  1000  حصة.
:  قل  لبضائع لحساب   لهـــــــــــــــــدف 

 لغير
 ملسير  لقا 1ني : أحمد دز ز.  

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بكلم7م بتاريخ 15 أبريل 2020 

تحت رقم  85/2020.
101 P

STE GELAMAIR CON
Sarl  AU 

Au Capital de 100 000 Dhs
 Siège Social : N 14 RUE

 LAKHIAM HAY EL OUAHDA
 GUELMIM

ICE : 002503830000061
تـــأسيــس

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2020 أبريل   6
بشريك  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

وح7د  باملميز ت  لتال7ة :
 STE GELAMAIR  :  لتسم7ة 

.CON
ز قة   15 رقم   : ملقر  الجتماعي 

 لخ7ام حي  ل1حدة كلم7م .
 لرأسما5 : 100.000 درهم مقسمة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم.
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 لس7د كلعماور عال5 1000  حصة.
أشغا5  في  مقاو5   لهـــــــــــــــــدف: 

ومختلفة أشغا5  لبناء.
 ملسير  لقا 1ني : كلعماور عال5.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
أبريل   16 بتاريخ  بكلم7م    البتد ئ7ة 

2016 تحت رقم 86/2020.
102 P

كالسون اكسبريس
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقا 1ن  تم   2020 فبر ور   26
 لتاسي�ضي لشركة محدودة  ملسؤول7ة 

تحمل  لخصائص  لتال7ة :
 لـتـسـم7ـــــــــــــــة : كالس1ن  كسبريس.

د ت  ملسؤول7ة  شركة   :  لشكل  
 ملحدودة.

وت1زيع  لثلج  ب7ع   :  لـمـ1ضـــــ1ع 
 ملعلب. و لتصدور و الستير د.

رويس  لنحل   :  لـمـقر  الجـتـماعــي 
دو ر تكاط س7دي ب7بي.

سنة  بتد ء    99  : مــــــدة  لشركــــــة 
من و1م تأسيسها. 

رأسمـــا5  لشركـــة :  100.000درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم مقسمة كاالتي :  
مجري محمد   350 حصة ؛

جيروم   ف1ر ي7ه  الن  بروست 
330 حصة ؛

صبري عبد  لرحمان  330 حصة.
 ألربــــــــــــــــــاح   : وتم  قتطاع نسبة % 5 
من  ألرباح  لالحت7اط  لقا 1ني و لباقي 

حسب تقرير  لشركاء  .
: تسير  لشركة من طرف   لتس7ير 

 لس7د: مجري محمد .
 صالح7ات  المضاء م1كلة للسادة : 
مجري محمد  و بروست ف1ر ي7ه  الن 

جيروم  و صبري عبد  لرحمان.
 لسنـــة  الجتمـاع7ـة : من فاتح وناور 

إلى 31 دجنبـــــر
لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني  لقد 
وـ1م  با زكان    ملحكمة  البند ئ7ة 

29 ماي 2020 تحت رقم  527.
103 P

STE GNO SERVICE
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ  
تأسيس  تم  با زكان    24/02/2020
شركة ذ ت  ملسؤول7ة   ملحدودة   ذ ت 
تحمل  لخصائص   ملساهم  ل1ح7د 

 لتال7ة :
 STE GNO SERVICE  :  لتسم7ة 

.SARL AU
 23   ملقر  الجتماعي :    شقة رقم 

شارع   1 5  لدشيرة   زكان.
 رأس  ملا5 :  100.000 درهم.

 ملدة : 99 سنة.
 ملسير   :   لس7د لحسن كن1ك.

غذ ئ7ة  )م1 د  تجارة   :  لنشاط  
عامة(- الستير د و  لتصدور- ألشغا5 

 ملختلفة أو  لبناء.
تم  إلود ع  لقا 1ني لدي  ملحكمة  
  29/05/2020 في  بأ زكان   البتد ئ7ة 

تحت رقم 525 .
104 P

GS4YOU
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقا 1ن  تم   16/01/2020
 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤول7ة 

ذ ت  ملميز ت  لتال7ة :
.«GS4YOU« : السم 

عمارة   05  ملقر  الجتماعي:شقة 
02  لحي  ملحمدي  59  لسعادة 

أكادور.
شركة   :  لهدف  الجتماعي 

 لحر سة.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  ملدة: 

تسج7لها بالسجل  لتجاري.
حدد  لرأسما5   :  لرأسما5 
مقسم  درهم   100.000 في   لشركة 
درهم   100 حصة بق7مة   1.000 إلى 

للحصة ل1 حدة.
 ملسير:  جرود  بر ه7م.

باملحكمة  رقم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بأكادور: 52659.

بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
بتاريخ    89789 عدد  تحت  بأكادور 

.03/03/2020
 ملسير

105 P

 H.D.K CREATIVE RETREAT
  CENTER

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة

فبر ور   25 طبقا للعقد  ملؤرخ في 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   2020

 ملسؤول7ة بالخصائص  لتال7ة :  
 H.D.K CREATIVE«  :   السم 

.RETREAT CENTER« SARL AU
 لهدف :  تدريب ريا�ضي.

  100.000  : رأسما5  ملجم1عة 
درهم.

 لتس7ير :   لس7د كروو5 كارستين.
 ملقر  الجتماعي :  ملساكنة بعن1 ن 
طريق  لص1يرة   28 كلم  و د ر  إمي 

جماعة تامري أكادور.
 ملدة : 99 سنة.

للمجم1عة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 
 29 بتاريخ   90022 بأكادور تحت رقم 

 بريل  2020.
106 P

ILOUGUI TRANS
SARL AU

Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social: DOUAR TAGANTE

BOUIZAKARNE GUELMIM
ICE : 002526679000058

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1
شركة  تأسيس  تم   ،11/05/2020
بشريك  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

وح7د  باملميز ت  لتال7ة :
ILOUGUI TRANS : لتسم7ة 

تكا ت  دو ر   :  ملقر  الجتماعي 
ب1يزكارن  كلم7م.

درهم   100.000  :  لرأسمـــــــــــــا5 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
 لس7ـــــــــــد  حمد  لكي : 100  حصة

:  قل  ملستخدمين   لهـــــــــــــــــدف 
لحساب  لغير

 ملسير  لقا 1ني    :  حمد  لكي.  

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

بتاريخ  بكلم7م    البتد ئ7ة 

20/05/2020 تحت رقم  97/2020.

107 P

 SOCIETE HOH QUALITY
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM MILK

 NAJAH APPT NR G4 CITE

NAJAH AGADIR

RC: 36499 / AGADIR

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملنعقد بتاريخ  2019/11/04 ما ولي :

تف1يت 5 1000 حصة  جتماع7ة 

وامنة  لحاوزي  طرف  لس7دة  من 

لفائدة  لس7د محمد شك7ب ركر كي.

وتعين  لس7د  مسير   ستقالة 

محمد شك7ب ركر كي كمسير للشركة.

إلى  لعن1 ن  مقر  لشركة  تح1يل 
بنسركاو   59 رقم   1 بل1ك   :  لتالي 

أكادور.

 لهد ف  الجتماعي إضافة  لنشاط 

 لتالي : أشغا5 متن1عة.

تعدول  لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة.

تم  إلود ع  لقا 1ني لدى  ملحكمة 

 لتجارية بأكادور بتاريخ 2020/06/02 

تحت رقم 90127 .

108 P

KHWIDIJA
 SARL

 ملقر  الجتماعي : شارع عال5 بن

 عبد هللا ز قة 05 حي  ملسيرة 02 

كلم7م

 لرأسمـــــــــــــا5 : 100.000 درهم 
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1

شركة  تأسيس  تم   ،20/04/2020

باملميز ت  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

 لتال7ة :

KHWIDIJA SARL : لتسم7ة 
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شارع عال5 بن   :  ملقر  الجتماعي 

 02 حي  ملسيرة   05 ز قة  هللا  عبد 

كلم7م.

درهم   100.000  :  لرأسمـــــــــــــا5 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

 لشــــــــــــــركاء   لسادة: 

 ا�ضي عمر :  500  حصة.

لحمري محمد علي :  500  حصة.

 // عصرية  مخبزة   :  لهـــــــــــــــــدف 

حل1يات.    

 ملسير  لقا 1ني :  ا�ضي عمر.    

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

بتاريخ  بكلم7م    البتد ئ7ة 

04/05/2020 تحت رقم 93/2020

109 P

LAFRI GDAZ
تأسيس

حرر  عرفي  عقد  على  بناء   -  I

تم   ،2020 وناور   27 بتاريخ  بتز يت 

لشركة  وضع  لق1  ين  ألساس7ة 

وذ ت  محدودة،  مسؤول7ة  ذ ت 

 لخصائص  لتال7ة :

 LAFRI« ش.م.م   :  لتسم7ة 

«GDAZ

 لهدف:   -  قل  لبضائع.

مف1ض.

دو ر  لفريرينا   :  ملقر  الجتماعي 

 لركادة تز يت. 

 100.000  لرأسما5  الجتماعي 

حصة،   1000 إلى  مقسم  درهم، 

م1زعة على  لشكل  لتالي:َ

 لس7د  لر مي علي : 500 حصة.

 لس7د لشقر علي : 500 حصة.

تم تع7ين  لس7د  لر مي   لتس7ير: 

غير  وملدة  للشركة  كمسير  علي 

محدودة.

- تم  إلود ع  لقا 1ني باملحكمة   II

فبر ور   17 و1م  بتز يت   البتد ئ7ة 

2020 تحت عدد 70. 

110 P

LIMYA WORK
ش.م.م.ش.و. 

رقم 115 طريق عبد هللا  بن حسين 

حي  لسالم  كادور

 لسجل  لتجاري رقم 52717  كادور

حذف نشاط من أهد ف  لشركة
زيادة نشاط من أهد ف  لشركة

تح7ين  لنظام  السا�ضي
ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 لجمع7ة  لعامة غير  لعادوة لشركة        

ش.م.م.ش.و   LIMYA WORK

تم  التفاق    2020 فبر ور   18 بتاريخ 

و لتر �ضي على ما ولي :

من أهد ف  حذف  قل  لبضائع  

 لشركة.
زيادة  قل  لبضائع لحساب  لغير 

من أهد ف  لشركة. 

تح7ين  لنظام  ألسا�ضي للشركة.   
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.52717

111 P

Société LYAS LOGISTIC
SARL AU

تأسيس شركــة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�ضى 

ذ ت  تأسست شركة   16/03/2020

بامل1 صفات  محدودة  مسؤول7ة 

 لتال7ة : 

 LYAS LOGISTIC  :  لتسم7ة 

SARL AU

:  قل  لبضائع لحساب   مل1ض1ع 

 لغير.
 ملقر  الجتماعي : رقم 290 بل1ك 1 

حي م1الي عمر  وت مل51.
حدد  ملبلغ   : رأسما5  لشركة 

 1000 إلى  مجزأ  درهم   100.000 في 

حصص من فئة 100 درهم لل1 حدة.

 لتس7ير:  أسند  لتس7ير إلى   لس7د 

بنفض51 و1سف ملدة غير محدودة٠

تأسيس  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة.

وقد تْم  إلود ع  لقا 1ني بمكتب 
إ زكان   لضبط  ملحكمة  البتد ئ7ة 
بتاريخ 21/04/2020 تحت رقم 577.
112 P

N & A ALUM MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة
في  كادورتم  للعقد   ملؤرخ  طبقا 
محدودة  ملسؤول7ة  تأسيس شركة  

بالخصائص  لتال7ة :
.N & A ALUM MAROC : إلسم 
:  جارة  ألملن17م و لحدود   لهدف 

و لب7في�ضي. 
رأسما5  ملجم1عة : 100.000

 لتس7ير :  لشكد لي   حمد.
  ملقر  الجتماعي :  لدر ركة  كادور   
تجزئة  ب  بل1ك  حي  لهناء   195

 ل7مامة رقم.
 ملدة : 99 سنة.

للمجم1عة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 
بتاريخ    90050 تحت  باكادور 

.2020/05/12
113 P

MAROC SOL IRRIGATION 
 SARL

RC :6685
تـأسـيـس                 

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقا 1ن  تم   12/02/2020
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   لتاسي�ضي 

 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتال7ة:
 MAROC SOL«  :  لـتـسـم7ـــــــــــــــة 

 IRRIGATION« SARL
 لشكل :   لشركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة.
ب7ع جم7ع  و  ترك7ب   :  لـمـ1ضـــــ1ع 
جم7ع  وب7ع  تثب7ت  تجهيز ت  لري/ 
معد ت  لطاقة  لشمس7ة / مقاو5 في 

 ألشغا5  لعامة و  لبناء .
:  مللك  ملسمى   لـمـقر  الجـتـماعــي 
رقم   دوفقير  لرسم  لعقاري 
39/23378, شارع  لحسن  لثاني حي 

كما5  لدون، أوالد تاومة. 

مــــــدة  لشركــــــة :  99  سنة. 

: مئة  لف درهم  رأسمـــا5  لشركـــة 
محمد  :   د فقير   لـتسـ7ـ7ــــــــــــــــــر 

و د فقير رش7د.
لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني  لقد 
باملحكمة  البتد ئ7ة  كتابة  لضبط 
 : بتاريخ   215 رقم  تحت  تارود  ت 
رقم سجلها  لتجاري   27/05/2020

ه1 6685.                                             
114 P

OUSSRID TRAVAUX
بتاريخ   على  لعقد  ملحرر  بناء 
با زكان  و ملسجل   06/03/2020
تأسيس  تم   06/03/2020 بتاريخ  

شركة بامل1 صفات  لتال7ة :
 OUSSRID TRAVAUX :السم 

رقم  :ت1طين   لعن1 ن  الجتماعي 
تجزئة  وت  لبخاري  أريحا  عمارة   6

 لدشيرة   زكان.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقا 1ني 

مسؤول7ة محدودة.
رأسما5  حدد   : رأسما5  لشركة 
 لشركة في 100.000   درهم، مقسم 
درهم   100 بق7مة  حصة   1000 إلى 
للحصة  لقا 1 7ة م1زع على  لشكل 

 لتالي :
 لس7د هشام رضاوي  500  حصة. 

 لس7د عمر  وسالم  500 حصة.
 ملجم1ع  1000 حصة.

:  الشغا5  ملختلفة   ألهد ف 
و لبناء.

هشام  يعتبر  لس7د   :  لتس7ير 
رضاوي و  لس7د عمر  وسالم مسير ن  

للشركة  ملدة غير محدودة.
:  لشركة ملزمة بالت1ق7ع   لت1ق7ع 
رضاوي  هشام  للس7د   ملشترك  

و لس7د عمر  وسالم.
 ملدة : 99 سنة.

بكتابة   تم  إلود ع  لقا 1ني 
لدى  ملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 
تحت    29/05/2020 و1م  با زكان  
رقم  523 و ملسجل بالسجل  لتجاري 

في   فس  ل17م تحت رقم  20195 .  
115 P
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حسابات  دم7م ش.م.م

336 شارع  ملقاومة  وت مل51

 لهاتف 0528250005 لفاكس 0528259216

IKHWANE SOUSS TRANS

SARL AU 

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة وذ ت  لشريك  ل1ح7د 

بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ 

وضع  لقا 1ن  ثم   2020 مارس   06

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�ضي 

وذ ت  لشريك  ل1ح7د   ملسؤول7ة 

باملميز ت  لتال7ة :

 IKHWANE شركة   :  لتسم7ة 

.SOUSS TRANS

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  ل1ح7د.

رأسما5  حدد   : رأسما5  لشركة 

درهم مقسمة   100.000  لشركة في 

بق7مة  1000حصة  جتماع7ة  إلى 

في  كلها  هي  و  لل1 حدة  در هم   100

ملك7ة  لس7د لخبير هشام. 

:  لطابق  الو5 شقة  مقر  لشركة 

شارع   02 رقم  عمارة  لفار   02 رقم 

 ملختار  لس1�ضي   زكان.

:  لنقل  ل1طني  نشاط  لشركة 

و لدولي للبضائع لحساب  لغير. 

 لتس7ير: عين  لس7د لخبير هشام 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

:  لشركة ملزمة بالت1ق7ع   لت1ق7ع 

 ل1ح7د للمسير  لس7د لخبير هشام.

 لسنة  ملال7ة : من 01 وناور إلى 31 

ديسمبر.

 ملدة :  مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  البتد ئ7ة   زكان   لضبط 

 512 رقم  تحت   26/05/2020 و1م 

ورقم  لسجل  لتجاري 20179.
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رمال املاللي
شركة  لتضامن

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
 لح1مر حمر  لكاللشة تارود  ت 

 ملغرب
تف1يت حصص
 ستقالة  ملسير

تع7ين مسير جدود للشركة
تح7ين   لنضام  ألسا�ضي

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
5913

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تمت   2020 من فبر ور   28  ملؤرخ في 

 ملصادقة على :
 10 تف1يت  لس7د  لحبيب واسين 
حصة  جتماع7ة من أصل 10 حصة 
 29 لفائدة  لس7د أو1ب لشكر بتاريخ 

فبر ور2020.
 ستقالة  ملسير  لس7د  لحبيب 

واسين.
تع7ين  لس7دون أو1ب لشكر و وت 
جدودون  كمسيرون  محمد  عدي 
للشركة تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
أبريل   3  البتد ئ7ة بتارود  ت بتاريخ 

2020 تحت رقم 179 .
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بيرال دولونا
شركة عامة

وعن1 ن مقرها  الجتماعي دو ر  
 لدشرة  جماعة ز وية س7دي  لطاهر 
تارود  ت - 83000 تارود  ت  ملغرب

رقم  لتق77د في  لسجل 
 لتجاري5807

شهادة  لتعريف  مل1حد :  
002170868000075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقا 1ن  تم   2018/12/11
باملميز ت  عامة  لشركة   ألسا�ضي 

 لتال7ة :
شكل  لشركة : شركة عامة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
بيرال   : تسم7تها  بمختصر   القتضاء 

دول1 ا.

غرض  لشركة بإوجاز : 
مقاو5 في  قل  لبضائع.

دو ر   عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 لدشرة  جماعة ز وية س7دي  لطاهر 
تارود  ت - 83000  تارود  ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسما5  لشركة   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :
 لس7د   بر ه7م فقير  250 حصة 

بق7مة 100  درهم للحصة .
250  حصة   :  لس7د رش7د  زك1ر 

بق7مة 100  درهم للحصة.
 لس7د  عبد  لرح7م جدوق : 250  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة
 لس7د عبد  للط7ف بنش7خ : 250  

حصة بق7مة 100  درهم للحصة
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

ورقم بطاقة  لتعريف   لشركاء :
بطاقة  رقم  فقير   لس7د  بر ه7م 

.JC525385 لتعريف 
بطاقة  رقم  رش7د  زك1ر    لس7د 

. JC190003 لتعريف 
عبد  لرح7م جدوق رقم   لس7د  

JC 330325  بطاقة  لتعريف
 لس7د عبد  للط7ف بنش7خ رقم 

.JC 307953 بطاقة  لتعريف
ملسير  و لعائلي  شخ�ضي   السم 

 لشركة :
 لس7د   بر ه7م فقير رقم بطاقة 

.JC525385 لتعريف 
بطاقة  رقم  رش7د  زك1ر    لس7د 

. JC190003 لتعريف 
118 P

SERVICE JOUHRA AUTO
 Sarl 

Au Capital de 500.000 Dhs
 Siège Social : N° 427 AV LA
MARCHE VERTE GUELMIM

ICE : 002482610000022
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،23/04/2020
باملميز ت  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

 لتال7ة :

 SERVICE JOUHRA  :  لتسم7ة 
AUTO

شارع   527 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
 ملسيرة  لخضر ء كلم7م.

درهم   500.000  :  لرأسمـــــــــــــا5 
فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

100 درهم.
 لشــــــــــــــركاء :  لسادة : 

ج1هرة  لبشير : 2500 حصة. 
 زروف علي : 2500 حصة.

وتشخ7ص  إصالح   :  لهـــــــــــــــــدف 
 + غسل  لس7ار ت   +  لس7ار ت 

 لتجارة في أجز ء  لس7ار ت.
 ملسير  لقا 1ني : ج1هرة  لبشير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
بتاريخ  بكلم7م   البتد ئ7ة 

04/05/2020 تحت رقم 94/2020.
119 P

وركـــة سو كوفا رم
STE SOCOPHARM

شركة ذ ت  ملسؤول7ة محدودة
رأسما لها 100.000 درهم
 لسجل  لتجاري : 32869

 ملقر   الجتماعي : ر قم 15 عمارة 
صبروم شارع محمد بن عبد هللا

أكا دور
محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 
ماي   5 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 
2020 قرر  لشر وك  ل1ح7د  لشركة  

س1ك1فا رم ما ولي :
وملكها حصة  لتي   1000  ب7ع 
  لس7د لشكر محمد في  لشركة  لى 

 لس7دة مرغيش فت7حة.
 ستقالة  لس7د لشكر محمد من 

منصبه كمسير للشر كة.
فت7حة   مرغيش  تع7ين  لس7دة 
كمسيرة  ل1ح7دة للشر كة ملدة غير 

محدودة.
تح7ين  لقا 1ن  ألسا�ضي لشركة.

بكتابة  ثم  إلوـــــد ع  لقا 1ني  
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
 : تحت رقم   2020 ماي   18 بأكادور 

.90076
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 ملركز  لجهـــ1ي للخدمـــات
تيز يت  لهاتف : 05.28.60.25.10

SILVER MEDIA
شركة ش.م.م

حل مسبق للشركة
على  لجمع  لعام  الستثنائي  بناء 
تقرر بتاريخ06/05/2020    ملنعقد 

ما ولي :
وتع7ين  للشركة  مسبق  حل 

 لر �ضي فاطمة كمصف7ة لها. 
باملقر  مقر  لتصف7ة  تحدود 
دو ر  دحجاج   : للشركة   الجتماعي 

 لكريمة جماعة  لساحل تيز يت.
بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
لدى  ملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 
تحت   22/05/2020 بتاريخ  بتيز يت 

رقم : 119/2020. 
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SOLID.BBAY 
 SARL

RC : 6687
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقا 1ن  تم   11/02/2020
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   لتاسي�ضي 
 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتال7ة :

 SOLID.BBAY SARL : لـتـسـم7ـــــــــــــــة 
:  لشركة ذ ت  ملسؤول7ة   لشكل 

 ملحدودة.
في  ألشغا5  مقاو5   :  لـمـ1ضـــــ1ع 
و لبناء/  شغا5  لطريق/  لعامة 

 شغا5 عم1م7ة.
دو ر  لكر كر   :  لـمـقر  الجـتـماعــي 

إسن، أوالد تاومة. 
مــــــدة  لشركــــــة : 99 سنة. 

 100.000  : رأسمـــا5  لشركـــة 
درهم. 

 لـتسـ7ـ7ــــــــــــــــــر :  بر ه7م  مين.
لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني  لقد 
باملحكمة  البتد ئ7ة  كتابة  لضبط 
بتاريخ   216 رقم  تحت  تارود  ت 
رقم سجلها  لتجاري   27/05/2020

ه1 : 6687. 
122 P

سوليسيون انيرجيتيك 

اليكتروتيكنيك اي نيكوص

تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  لقا 1ن  تم   13/04/2020

محدودة  لشركة   لتاسي�ضي 

تحمل   ملسؤول7ة لشريك  ل1ح7د 

 لخصائص  لتال7ة :

س1ليس17ن   :  لـتـسـم7ـــــــــــــــة 

  يرج7ت7ك  ل7كتروت7كن7ك  ي 

 7ك1ص.

د ت  ملسؤول7ة  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة  لشريك  ل1ح7د.

 لـمـ1ضـــــ1ع :

مقاولة في  لكهرباء  لعامة و  لبناء 

و شغا5  خرى.

بل1ك   9 رقم   :  لـمـقر  الجـتـماعــي 

ف16 حي  لد خلة -  كادور. .

سنة  بتد ء   99  : مــــــدة  لشركــــــة 

من و1م تأسيسها. 

 100.000  : رأسمـــا5  لشركـــة 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

للشريك  جلها  درهم   100 فئة  من 

 ل1ح7د  لس7د عبد  لعلي  ال صاري  

(PB131599(

 ألربــــــــــــــــــاح : وتم  قتطاع نسبة %5 

من  ألرباح لالحت7اط  لقا 1ني و لباقي 

حسب تقرير  لشريك  ل1ح7د.

من  تسير  لشركة   :  لـتسـ7ـ7ـــــــــــــر 

طرف  لس7د عبد  لعلي  ال صاري

م1كلة للس7د  صالح7ات  المضاء 

عبد  لعلي  ال صاري.

 لسنـــة  الجتمـاع7ـة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني  لقد 

وـ1م   باكادور    ملحكمة   لتجارية 

01/06/2020 تحت رقم 90125. 
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TIDOUKLA CAR
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

وعن1 ن مقرها  الجتماعي رقم 10 
جنان  لتصريف  ملحاوطة - 83000 

تارود  ت
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 16  بريل 
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة باملميز ت  لتال7ة :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤول7ة محدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
تسم7تها  بمختصر   القتضاء 

TIDOUKLA CAR
غرض  لشركة بإوجاز :

كر ء  لس7ار ت بدون سائق.  
 10 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 83000  - جنان  لتصريف  ملحاوطة 

تارود  ت.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 رأسما5  لشركة  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :
 لس7د  ملهدي و ت1ش : 500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة.
 500  :  لس7د عبد  لحم7د  كاكل 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة.
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه  و ت1ش   لس7د  ملهدي 
تجزئة  ل1 زيس  ملحاوطة-    65 رقم 

83000 تارود  ت.
 لس7د عبد  لحم7د  كلكل عن1  ه 
21 عمارة  لفالحة  ملحاوطة - 83000 

تارود  ت.
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة :
عن1  ه  و ت1ش   لس7د  ملهدي 
  - تجزئة  ل1 زيس  ملحاوطة   65 رقم 

83000 تارود  ت.
 لس7د عبد  لحم7د  كلكل عن1  ه 
21 عمارة  لفالحة  ملحاوطة - 83000 

تارود  ت.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بتارود  ت بتاريخ 28  بريل 

2020 تحت رقم 186.
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TIZNIT SAKAN
تأسيس شركة

حرر  عرفي  عقد  على  بناء 

تم   ،2020 فبر ور   20 بتاريخ  بتز يت 

لشركة  وضع  لق1  ين  ألساس7ة 

وذ ت  محدودة،  مسؤول7ة  ذ ت 

 لخصائص  لتال7ة :

 TIZNIT SAKAN  :  لتسم7ة 

ش.م.م.

 لهدف : منعش عقاري.
مكرر   35 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

تجزئة  لع17ن 3 حي  ول7غ تز يت.

 100.000  لرأسما5  الجتماعي 

حصة،   1000 إلى  مقسم  درهم، 

م1زعة على  لشكل  لتالي :َ

 لس7د  و لش7خ عمر 500 حصة.

 لس7د شك1ر محمد 500 حصة.

تع7ين  لس7د  تم   :  لتس7ير 

وملدة  للشركة  كمسير  عمر   و لش7خ 

غير محدودة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   05 و1م  بتز يت   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 101.
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وركة زراوي ستروس
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�ضى    
وضع  لقا 1ن  تم   2020 وناور   02

 لتاسي�ضي لشركة محدودة  ملسؤول7ة 

تحمل  لخصائص  لتال7ة :
»زر وي  شركة   :  لـتـسـم7ـــــــــــــــة 

ستروس».

د ت  ملسؤول7ة  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة.

 لـمـ1ضـــــ1ع :

  تاج و تس1يق  لح1 مض.

 لـمـقر  الجـتـماعــي : دو ر تص1مع7ت 

 لف7ض  ول1ز  والد برح7ل تارود  ت.
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سنة  بتد ء   99  : مــــــدة  لشركــــــة 

من و1م تأسيسها سنة.
 100.000  : رأسمـــا5  لشركـــة 

حصة من   1000 درهم مقسم على 

فئة 100 درهم للحصة.

:  لس7د  مساهمتهم  و   لشركاء 

 لزر ودي محمد 500 حصة. 

 لس7د ويد ني عمر 500 حصة.

 ألربـــــــــــــــــــاح : وتم  قتطاع نسبة %5 

من  ألرباح لالحت7اط  لقا 1ني و لباقي 

و1زع آو  س1 ء  حسب تقرير  لشركاء 

ونقل.

من  تسير  لشركة   :  لـتسـ7ـ7ــــــــــــــــــر 

محمد.  طرف  لس7د  لزر ودي 

و لس7د ويد ني عمر. 

 لسنـــة  الجتمـاع7ـة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني  لقد 

وـ1م  بتارود  ت   ملحكمة  إلبتد ئ7ة 
2020/05/19 تحت  لسجل  لتجاري 

رقم 6667.
للخالصة  لب7ان
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STE ZIK
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضي 

06/03/2020 أوت مل51 ثم تأسيس 

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت 

 لخصائص  لتال7ة : 

STE ZIK SARL لتسم7ة : شركة 
تجزئة   13 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

جما5 1 أوت مل51. 

 TENANT UN SALON  :  لهدف 

 CAFE RESTAURANT

 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000  :  لرأسما5 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم لكل و حدة. 

لفائدة  حصة  جتماع7ة   510

 لس7د بن بال مصطفى أي 51 %.

لفائدة  حصة  جتماع7ة   590

 لس7د بن بال ر�ضى أي 59 %.

تم تع7ين  لس7د بن بال   :  لتس7ير 
غير  ملدة   كمسير لشركة   مصطفى  

محدودة.
تم  الود ع   :  الود ع  لقا 1ني 
 لقا 1ني باملحكمة  البتد ئ7ة با زكان 
رقم   تحت   15/05/2020 بتاريخ 
رقم  و لسجل  لتجاري   493/2020

 .20159
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وركة زراوي ستروس
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 2 وناور 
وضع  لقا 1ن  لتأسي�ضي  تم   2020
تحمل  محدودة  ملسؤول7ة  لشركة 

 لخصائص  لتال7ة :
 لتسم7ة : شركة زر وي ستروس.

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة   :  لشكل 
 ملحدودة.

وتس1يق  :   تاج   مل1ض1ع 
 لح1 مض.

دو ر تص1مع7ت   :  ملقر  الجتماعي 
 لف7ض  ول1ز  والد برح7ل تارود  ت.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 
و1م تأسيسها سنة.

رأسما5  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة.
 لشركاء ومساهمتهم :

 500 محمد   لس7ج  لزر ودي 
حصة.

 لس7د ويد ني عمر 500 حصة.
 %  5 وتم  قتطاع نسبة   :  ألرباح 
من  ألرباح لالحت7اط  لقا 1ني و لباقي 
و1زع س1 ء  تقرير  لشركاء   حسب 

 أو ونقل.
: تسير  لشركة من طرف   لتس7ير 
و لس7د  محمد   لس7د  لزر ودي 

ويد ني عمر.
 لسنة  الجتماع7ة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.
لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني  لقد 
 ملحكمة  البتد ئ7ة بتارود  ت بتاريخ 
رقم  تحت  لسجل   2020 ماي   19

.6667
للخالصة  لب7ان
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وركة اسيا ميلتي سيرفيس

 ش.م.م
محضر  لجمع  بمقت�ضى 
بتاريخ    لعام  الستثنائي  ملنعقد 
قرر  ملساهم  ل1ح7د   28/05/2020

للشركة ما ولي :
سم7ة  لكاوي   ستقالة  لس7دة 
وتع7ين  لس7د  للشركة  كمسيرة 

محمد صبار مسير  وح7د  للشركة.
صالح7ات  إلمضاء  إلد ري 
مخ1لة للس7د محمد صبار أو  لس7د 

إبر ه7م م1ساوي.
صالح7ات  إلمضاء  لبنكي مخ1لة 

للس7د  لس7د إبر ه7م م1ساوي.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
بتاريخ  با زكان   البتد ئ7ة 

29/05/2020 تحت رقم 509.
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وركة اوفيو فرنو
شركة  ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د 
Ice : 000202544000075
رأس مالهــا : 100.000 درهــم

 ملقر  الجتمــاعي : رقم 12  لطابق 
 ألر�ضي  قامة  فر ن حي  لحسن 

 لثاني  لحي  لصناعي  كادور 
بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ  ب 
تع7ين  لس7د  وتما  تم   02/10/19
عبد  لرح7م كمدور لشركة  وف17 فر 1 

ملدة سنتين  بتد ء من 01/10/19.
بكـتـابة  تــم  إلود ع  لقا 1ني 
باكادور  باملحكمــة  لتجارية   لضبط 
بتاريخ 09/10/19 تحت رقـم 88207.

بمثابة مقتطف و ب7ــان 
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ZOUHOR NOUN TRANS
Sarl AU 

Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social : DOUAR TAGANT

BOUIZAKARNE GUELMIM
ICE : 002471622000072

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،04/05/2020
بشريك  ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

وح7د باملميز ت  لتال7ة :

 لتسم7ة : 

  ZOUHOR NOUN TRANS

تكا ت  دو ر   :  ملقر  الجتماعي 

ب1يزكارن كلم7م.

درهم   100.000  :  لرأسمـــــــــــــا5 

فئة  من  حصة   100 على  مقسمة 

1000 درهم.

 لس7ـــــــــــد  دبن عدي عبد  لحم7د : 

100 حصة.

:  قل  ملستخدمين   لهـــــــــــــــــدف 

لحساب  لغير.

عدي  :  دبن   ملسير  لقا 1ني 

عبد  لحم7د.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

بتاريخ  بكلم7م    البتد ئ7ة 

11/05/2020 تحت رقم 96/2020.
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SOCIETE SUD EVEL TRANS
SARL

شركة س1د  وف7ل ترو ز

ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس شركة  تم   2020 مارس   10

ذ ت  ملميز ت  لتال7ة :

ترو ز  س1د  وف7ل   :  لتسم7ة 

ش.م.م.

 لهدف  إلجتماعي :

 قل  لبضائع و لسلع دول7ا للغير.

د ود  دو ر  وت   :   لعن1 ن 

 د   و محند  لصفا  شت1كة  وت باها.

 ملدة :  99 سنة.

درهم   100.000.00  :  لرأسما5 

فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 

1000 درهم.

 لسنة  إلجتماع7ة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

يسير  لشركة  لس7د   :  لتس7ير 

هشام وله7نت ملدة غير محدودة.

بكتابة   : تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لضبط باملحكمة  إلبتد ئ7ة با زكان 

بتاريخ28 ماي 2020 تحت عدد 529.
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مقاولةاألوغال امكداد
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة
 11 في  للعقد  ملؤرخ  طبقا 

شركة  تأسيس  تم  فبر ور2020 

بالخصائص  محدودة  ملسؤول7ة، 

 لتال7ة :

 إلسم : مقاولة  ألشغا5  مكد د.

 لهدف : أشغا5  لبناء.
 100000.00  : رأسما5  ملجم1ع 

درهم.

 لتس7ير : سعكل محمد.

 ملقر  إلجتماعي : بل1ك ب رقم 67 

حي  ملسيرة أوت مل51.

 ملدة : 99 سنة.

.ICE : 002530286000062

: للمجم1عة  تم   إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  بالسجل  لتجاري 

 338 رقم  تحت  با زكان   إلبتد ئ7ة 
رقم  لسجل   2020 فبر ور   25 بتاريخ 

 لتجاري 19951.
 ملسير : محمد سعكل
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STE. TRIPLE PRO
SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : 25 KISSARIAT

 AHMED KREIM, ANGLE

 RUE OMAR SLAOUI ET

 ABDERRAHMANE CHENGUITI

KBIBAT RABAT

ب7ع حصص  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

بالد ر لب7ضاء  حرر   لغير  لعادي 

تم  إلتفاق   2018 18  كت1بر  بتاريخ 

على ما ولي :

قبل  لخ1 جة  عز لعرب   لس7د 

أشرف  من  لس7د  جم7ع  لحصص 

لعرج.

ه1  لخ1 جة  عز  لعرب   لس7د 

غير  ملدة  للشركة   ملسير  ل1ح7د 

محدودة.

للشركة   تح1يل  لشكل  لقا 1ني 

محدودة  ملسؤول7ة  شركة   إلى 

بالشريك  ل1ح7د.

تم  إلود ع  لقا 1ني   :  إلود ع 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

99761 بتاريخ 26 فبر ور  2019.

.RC : 127355
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BH ADVANCE

تأسيس
فبر ور   13 بتاريخ  عرفي  بعقد 

مسجل بالرباط وضع  لنظام   2020

ذ ت  ملسؤول7ة  للشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة مميز تها كالتالي :

.BH ADVANCE : إلسم  لتجاري 

درهم   100000  :  لرأسما5 

1000 حصة كل و حدة  مقسمة إلى 

100 در هم منحت للشركاء :

-  لس7د هشام  حم7د ن  لحامل 

 AB705688 رقم  للبطاقة  ل1طن7ة 

ب500 حصة.

بدر  ملجاهد  لحامل  -  لس7د 

 AB352858 رقم  للبطاقة  ل1طن7ة 

ب500 حصة.

 لسنة  إلجتماع7ة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 ملقر  إلجتماعي : رقم 1110 سع7د 

حجي طريق  لقن7طرة سال.

 مل1ض1ع   إلجتماعي : 

أشغا5 عامة.

 لبناء.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تق77دها 

في  لسجل  لتجاري.

بدر  ملجاهد  :  لس7د   لنس7ير 

رقم  للبطاقة  ل1طن7ة   لحامل 

AB352858 ملدة ثالث سن1 ت.

باملحكمة  تسج7ل  لشركة  تم 

 إلبتد ئ7ة بسال تحت رقم 31309.
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4 SAISON EVENTS
شركة محدودة  ملسؤول7ة

رأسمالها ه1 : 100.000.00 درهم
 ملقر  إلجتماعي : متجر رقم 3 شاطئ 

 لرما5  لذهب7ة  لهره1رة تمارة
بتاريخ للعقد  لعدلي   تبعا 

شركة  2018 ديسمبر   11 KBL 
ENTREPRISE بالسجل   ملسجلة 
،70211   لتجارية بالرباط تحت رقم 
 تعطي  لتس7ير  لحر لألصل  لتجاري

شارع  : بالعن1 ن  لتالي    مل1جدود 
2 2 رقم   م1الي عبد هللا إقامة سعد 

لشركة تمارة،    لهره1رة  لصخير ت 
5 SAISON EVENTS ملسجلة  
رقم تحت  بتمارة   بالسجل  لتجاري 
تبتدئ سن1 ت   3 ملدة   125105 
10 غاوة  إلى  ديسمبر2018   10  من 
.ديسمبر 2021
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 RIFFI TIRES وركة
شركة محدودة  ملسؤول7ة

رأسمالها : 100.000.00درهم
 ملقر  ألجتماعي : تجزئة رقم 136 حي 

 ملنزه ح.ي.م  لرباط
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بم1جب 
شركة محدودة   RIFFI TIRES شركة 
 2020 مارس   3 بتاريخ   ملسؤول7ة، 

ذ ت  ملميز ت  لتال7ة :
- تاجر في إطار  لعجالت.

- تاجر في أجز ء ول1 زم  لس7ار ت.
- م7كا 7كي.

من  مك1ن  رأسما5  لشركة 
100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على  لشكل  لتالي :
 لس7د رش7د  ملركعي 500 حصة.
 لس7د مر د  ملركعي 500 حصة.

 لشركة مسيرة من طرف :
 لس7د رش7د  ملركعي.
 و لس7د مر د  ملركعي.

سنة   99 مدة  لشركة محددة في 
 بتد ء من تاريخ تسج7لها في  لسجل 

 لتجاري.

باملحكمة  تسج7ل  لشركة  تم 

و1 17   5 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2020 وتحت رقم 153851.
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  FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW  SARL

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.50

FAX : 05.28.81.96.51

STE AHSAIN MONTAGE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

بشريك و حد

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   .I

باها  باشت1كة  وت   2020 مارس   7

حررت ق1  ين شركة ذ ت مسؤول7ة 

خصائصها  و حد  بشريك  محدودة 

كالتالي:

 STE AHSAIN شركة   :  إلسم 

.MONTAGE

 ألهد ف :

ترك7ب  لب17ت  أشغا5  في  مقا5 

 لبالست7ك7ة.

دو ر  لخربة   :  ملقر  إلجتماعي 

عميرة  خميس  وت  س7دي  لط7ب 

 شت1كة  وت باها.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما5  إلجتماعي 

درهم مقسم إلى   100.000.00 مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم لل1 حد 

م1زع كالتالي :

 1000 حساون  محمد   لس7د 

حصة.

 ملجم1ع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة.

بتس7ير  لشركة  وق1م   :  لتس7ير 

محمد  محدودة  لس7د  غير  وملدة 

حساون.
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تك1ن  إلمضاء ت   :  إلمضاء ت 

محمد  للس7د  و لبنك7ة   إلجتماع7ة 

تم   : -2  إلود ع  لقا 1ني  حساون. 

بكتابة  لضبط   إلود ع  لقا 1ني 

 2 باملحكمة  إلبتد ئ7ة بإ زكان بتاريخ 

و1 17 2020 تحت رقم 2020/540.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.50

FAX : 05.28.81.96.51

STE SAL TRANSPORT

S.A.R.L

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة

MODIFICATION

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�ضى   .I

في  للمساهمين   لعام  لغير  لعادي 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة   لشركة 

بتاريخ 2 مارس 2020  قرر ما ولي : 

تغ7ير  ملسؤو5 عن نشاط  لنقل :

 ألهد ف :

 ستقالة  لس7د  لحسين فاتح من 

منصبه كمسؤو5 عن نشاط  لنقل 

بالشركة.

ساوك1  أحمد  تع7ين  لس7د  

كمسؤو5 عن نشاط  لنقل بالشركة.

تك1ن  إلمضاء ت   : تغ7ير  إلمضاء 

للس7د  فقط  و إلجتماع7ة   لبنك7ة 

 حمد ساوك1.

تح7ين  لقا 1ن  ألسا�ضي :

تم  إلود ع   : 1.  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 

و1 17   2 بتاريخ  با زكان   إلبتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 538.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.50

FAX : 05.28.81.96.51

STE STABLE FER
SARL

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة
إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   .I
حررت  بب17كرى   2020 مارس   3
ق1  ين شركة ذ ت مسؤول7ة محددة 

خصائصها كالتالي:
.STE STABLE FER إلسم : شركة 

 ألهد ف :
 لتجارة في  لحدود.

:  لقرية   ملقر  إلجتماعي 
 لنم1دج7ة بمركز خميس  وت عميرة 

 شت1كة  وت باها.
من تاريخ  99 سنة  بتد ء   :   ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
في  حدد   :  لرأسما5  إلجتماعي 
مقسم  درهم   100.000.00 مبلغ 
درهم   100 بثمن  حصة  إلى1000 

لل1 حد م1زع كالتالي :
 590 ب1خميس  أو1ب  -  لس7د 

حصة.
 510 -  لس7د مصطفى ب1خميس 

حصة.
 ملجم1ع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة.
بتس7ير  لشركة  وق1م   :  لتس7ير 
أو1ب  محدودة  لس7د  غير  وملدة 

ب1خميس.
تك1ن  إلمضاء ت   :  إلمضاء ت 
مصطفى  للس7د  فقط   لبنك7ة 

ب1خميس.
فقط  و إلمضاء ت  إلجتماع7ة 

للس7د  و1ب ب1خميس.
تم  إلود ع   : 2.  إلود ع  لقا 1ني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 
و1 17   2 بتاريخ  بإ زكان   إلبتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 551.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.50

FAX : 05.28.81.96.51

STE. HELDA SERVICE

S.A.R.L

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة

MODIFICATION

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�ضى   .I

في  للمساهمين   لعام  لغير  لعادي 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة   لشركة 

بتاريخ 2 مارس 2020 ما ولي : 

تف1يت  لحصص :

مجم1ع  حصة   500 تف1يت 

 500( و1نس ضه1ر  حصص  لس7د 

حسناء  لفائدة  لس7دة  حصة( 

كرم1ض.

مجم1ع  حصة   500 تف1يت 

ده1ز  عبد  لرح7م  حصص  لس7د 

)500 حصة( لفائدة  لس7دة حسناء 

كرم1ض.

في  حدد   :  لرأسما5  إلجتماعي 

مقسم  درهم   100.000.00 مبلغ 

درهم   100 بثمن  حصة  إلى1000 

لل1 حد م1زع كالتالي :

 1000 كرم1ض  حسناء   لس7دة 

حصة.

 ملجم1ع : 1000 حصة.

تم   : تح1يل  لشكل  لقا 1ني 

للشركة  تح1يل  لشكل  لقا 1ني 

محدودة  مسؤول7ة  ذ ت  شركة  من 

محدودة  مسؤول7ة  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك و حد.

تم  إلود ع   : 1.  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 

و1 17   2 بتاريخ  با زكان   إلبتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 539.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.50

FAX : 05.28.81.96.51

STE. NACHER BOIS
SARL

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة
إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   .I
با زكان  وت مل51   2020 فبر ور    20
حررت ق1  ين شركة ذ ت مسؤول7ة 

محددة خصائصها كالتالي:
 STE. NACHER شركة   :  إلسم 

.BOIS
 ألهد ف :

ب7ع وشر ء  لخشب.
: دو ر جرف أوالد   ملقر  إلجتماعي 

د ح1    زكان.
من تاريخ  99 سنة  بتد ء   :   ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
في  حدد   :  لرأسما5  إلجتماعي 
مقسم  درهم   100.000.00 مبلغ 
درهم   100 بثمن  حصة  إلى1000 

لل1 حد م1زع كالتالي :
 500 سنه1ري  -  لس7د  لحسن 

حصة.
 500 -  لس7د  لحسن  جريفي 

حصة.
 ملجم1ع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة.
بتس7ير  لشركة  وق1م   :  لتس7ير 
محدودة  لس7د  لحسن  غير  وملدة 

 جريفي.
تك1ن  إلمضاء ت   :  إلمضاء ت 
للس7د  لحسن  مشتركة   لبنك7ة 
و لس7د  لحسن  جريفي. سنه1ري 
فقط  و إلمضاء ت  إلجتماع7ة 

للس7د  لحسن  جريفي.
تم  إلود ع   : 2.  إلود ع  لقا 1ني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 
و1 17   2 بتاريخ  بإ زكان   إلبتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 552.
141 P
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STE. MASAREC

شركة محدودة  ملسؤول7ة لشريك 

وح7د

إعالن عن  لتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 31 وناور 2020 حررت ق1  ين شركة 

وح7د  لشريك  محدودة  ملسؤول7ة 

خصائصها كالتالي :

 لهدف :

وتصدور  مل1 د   ستير د 

 إللكترو 7ة و لصناع7ة.

 6 : مست1دع رقم   ملقر  إلجتماعي 

3 كم شارع تكاد  بالد  حم7نة  خ1 ن 

 لقل7عة  وت مل51   زكان.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لر سما5  إلجتماعي 

مقسم  درهم   100.000.00 مبلغ 

درهم   100 حصة من فئة  إلى1000 

لل1 حدة تكتب بكاملها وتحدد وتسند 

سمير  إلى  ملؤسس  ل1ح7د  لس7د 

كل1بنتزر.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة ما عد   لسنة  ملال7ة  ألولى  لتي 

إلى غاوة  تاريخ  لتأسيس  تبتدئ من 

31 ديسمبر.

بتس7ير  لشركة  وق1م   :  لتس7ير 

سمير  محددة  لس7د  غير   وملدة 

كل1بنتزر.

5 % لتك1ين   ألرباح : وتم  قتطاع 

عل7ه   لرص7د  إلحت7اطي  ملنص1ص 

وخصص  أو  و1زع  و لصافي  قا 1 7ا 

جدود  من  مرحل  مبلغ  أو   حت7اطا 

برمته أو جزئ7ا.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 

بتاريخ بإ زكان    إلبتد ئ7ة 

 5 مارس 2020 تحت رقم 393.
 للخالصة و لتذكير
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 STE SOUTASNIM

شركة محدودة  ملسؤول7ة

لشريك وح7د

 لتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

2020حررت ق1  ين شركة   8 مارس 

وح7د  لشريك  محدودة  ملسؤول7ة 

خصائصها كالتالي :

.SOUTASNIM السم : شركة 

 لهدف : مقهى ومطعم.

أكادور تكن1ب51   :  ملقر  الجتماعي 

1I18/ محل   B عمارة   1I18/BM20

BM20  لطابق  لسفلي.

سنة  بتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما5  الجتماعي 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

وتحدد  بكاملها  تكتب  لل1 حدة 

وتسند إلى  ملؤسس  ل1ح7د  لس7دة 

 لسعدوة  با عق7ل.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة ما عد   لسنة  ملال7ة  ألولى  لتي 

إلى غاوة  تاريخ  لتأسيس  تبتدئ من 

31 ديسمبر.

بتس7ير  لشركة  وق1م   :  لتس7ير 

وملدة غير محدودة  لس7دة  لسعدوة 

 با عق7ل.

لتك1ين   5% وتم  قتطاع   :  ألرباح 

عل7ه   لرص7د  الحت7اطي  ملنص1ص 

وخصص  أو  و1زع  و لصافي  قا 1 7ا 

جدود  من  مرحل  مبلغ   حت7اطا  و 

برمته أو جزئ7ا.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 

 لتجارية بأكادور بتاريخ 9 أبريل 2020 

تحت رقم 90000.
للخالصة و لتذكير
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 STE PROFESSIONNEL
 EPAVES

محدودة  ملسؤول7ة

لشريك وح7د

 لتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

2 مارس 2020 بأكادور حررت ق1  ين 

لشريك  محدودة  ملسؤول7ة  شركة 

وح7د خصائصها كالتالي :

 STE شركة   :  السم 

.PROFESSIONNEL EPAVES

تفك7ك  شر ء،  ب7ع،   :  لهدف 

و صالح حطام وسائل  لنقل.

 ملقر  الجتماعي : عند   جك1فسك 

ش7خ  لسعدي  محمد  شارع  في 

مرحبا  لطابق  عمارة  29 فبر ور، 

 لر بع تالبرجت، أكادور.

سنة  بتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما5  الجتماعي 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

لل1 حدة تكتب بكاملها وتحدد وتسند 

عزيز  إلى  ملؤسس  ل1ح7د  لس7د 

 مسهل.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة ما عد   لسنة  ملال7ة  ألولى  لتي 

إلى غاوة  تاريخ  لتأسيس  تبتدئ من 

31 ديسمبر.

بتس7ير  لشركة  وق1م   :  لتس7ير 

عزيز  محدودة  لس7د  غير  وملدة 

 مسهل.

لتك1ين   5% وتم  قتطاع   :  ألرباح 

عل7ه   لرص7د  الحت7اطي  ملنص1ص 

وخصص  أو  و1زع  و لصافي  قا 1 7ا 

جدود  من  مرحل  مبلغ   حت7اطا  و 

برمته أو جزئ7ا.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 

 لتجارية بأكادور بتاريخ 27 ماي 2020 

تحت رقم 90105.
للخالصة و لتذكير
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STE SOTRATIV SERVICE

 SARL AU

 لتأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 5 ماي 

2020 حررت ق1  ين شركة  محدودة 

 ملسؤول7ة لشريك وح7د خصائصها 

كالتالي :

 SOTRATIV شركة   :  السم 

.SERVICE

 لهدف : أشغا5 مختلفة، أشغا5 

 لبناء، ب7ع م1 د  لبناء.

: حي سع7د بل1ك   ملقر  الجتماعي 

ب  لدر ركة أكادور.

سنة  بتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما5  الجتماعي 

على  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

لل1 حدة تكتب بكاملها وتحدد وتسند 

محمد  إلى  ملؤسس  ل1ح7د  لس7د 

 لزر ودي.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة ما عد   لسنة  ملال7ة  ألولى  لتي 

إلى غاوة  تاريخ  لتأسيس  تبتدئ من 

31 ديسمبر.

بتس7ير  لشركة  وق1م   :  لتس7ير 

محمد  محدودة  لس7د  غير  وملدة 

 لزر ودي.

لتك1ين   5% وتم  قتطاع   :  ألرباح 

عل7ه   لرص7د  الحت7اطي  ملنص1ص 

وخصص  أو  و1زع  و لصافي  قا 1 7ا 

جدود  من  مرحل  مبلغ   حت7اطا  و 

برمته أو جزئ7ا.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 

 لتجارية بأكادور بتاريخ 21 ماي 2020 

تحت رقم 90095.
للخالصة و لتذكير
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 STE NITROX INGENIERIE
شركة محدودة  ملسؤول7ة

 لتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
21 ماي 2020 بأكادور حررت ق1  ين 
لشريك  محدودة  ملسؤول7ة  شركة  

وح7د خصائصها كالتالي :
 NITROX شركة   :  السم 

.INGENIERIE SARL
 لهدف : مكتب  لدر سات  لتقن7ة.
مكتب  عند   :  ملقر  الجتماعي 
NITROX شقة رقم 103، عمارة  ملنار 

أ1،  لطابق  ألو5  لد خلة، أكادور.
سنة  بتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
في  حدد   :  لرأسما5  الجتماعي 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

لل1 حدة م1زعة على  لشركاء.
 800 عبد  لرز ق  لع1د   لس7د 

حصة بمبلغ 80.000 درهم.
200 حصة   لس7د  حمد شندرو 

بمبلغ 20.000 درهم.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 
سنة ما عد   لسنة  ملال7ة  ألولى  لتي 
إلى غاوة  تاريخ  لتأسيس  تبتدئ من 

31 ديسمبر.
بتس7ير  لشركة  وق1م   :  لتس7ير 
عبد  للس7دون  محدودة  غير  وملدة 

 لرز ق  لع1د و حمد شندرو.
حق  لت1ق7ع  إسناد   :  إلمضاء 
للس7دون عبد  لرز ق  لع1د و حمد 

شندرو.
لتك1ين   5% وتم  قتطاع   :  ألرباح 
عل7ه   لرص7د  الحت7اطي  ملنص1ص 
وخصص  أو  و1زع  و لصافي  قا 1 7ا 
جدود  من  مرحل  مبلغ   حت7اطا  و 

برمته أو جزئ7ا.
تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقا 1ني 
 لتجارية بأكادور بتاريخ 2 و1 17 2020 

تحت رقم 90135.
للخالصة و لتذكير
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THERMO ZALAGH
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة

رقم 37، شارع عبد  لعزيز ب1طالب، 
 ملدونة  لجدودة فاس

 لرأسما5 : 200.000 درهم
 لسجل  لتجاري رقم 29565

بمقت�ضى محضر  لجمع  لعام غير 
 لعادي  مل1قع بفاس بتاريخ 27 فبر ور 
2020 و ملسجل بتاريخ 3 مارس 2020 
OR 5561 RE6225، قرر  تحت رقم 
 THERMO ZALAGH شركة  شركاء 

ش ذ م ما ولي :
أم7نة  تبرع  لس7دة   مل1 فقة على 
800 حصة  جتماع7ة لفائدة  عمارة 
 لس7د محمد ح1 ت بمقت�ضى عقد 
 2020 فبر ور   20 بتاريخ  هبة  مل1قع 
 2020 فبر ور   29 بتاريخ  و ملسجل 

.RE6223 تحت رقم
للشركة  تح1يل  لشكل  لقا 1ني 
ذ ت مسؤول7ة محدودة  من شركة  
محدودة  مسؤول7ة  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك وح7د.
بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2020 مارس   5 بتاريخ 

.889/2020
بمثابة مقتطف وب7ان
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PATILAND
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 ،2018 ديسمبر   21 بالناظ1ر بتاريخ 
تم إحد ث  لقا 1ن  لتأسي�ضي لشركة 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة خصائصها 

كالتالي :
 لتسم7ة : باتال د ش م م ش و.

تزيين  ملعجنات بحرف7ة   :  لهدف 
دول7ة.

شارع  لجيش   :  ملقر  الجتماعي 
 مللكي رقم 67  لناظ1ر.

 100.000  : رأسما5  لشركة 
درهم.

 لتس7ير :  لس7دة غزالن  لحرش.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  :  ملدة 

تق77د  لشركة بالسجل  لتجاري.

كتابة  لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  البتد ئ7ة   لضبط 

 ،2019 و1 17   26 بتاريخ  بالناظ1ر 

تحت رقم 1169.
بمثابة مقتطف وب7ان
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NADOR WEST WOOD
تأسيس  لشركة

بتاريخ  قر ر  لشركاء  بمقت�ضى 
وضع  لقا 1ن  تم   ،2020 مارس   5

 NADOR WEST لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة   WOOD

 ملحدودة تتمثل مميز تها في ما ولي :

 NADOR WEST : تسم7ة  لشركة

WOOD ش ذ م.

غرض  لشركة :

صناعة  لخشب.

تاجر خشب وم1 د بناء.

ب7ع  ملست1رد إلى  صف  لجملة.

محمد  فاطمي  :  لس7د   لشركاء 

أمين.

 لس7د فاطمي ج1 د.

محمد  153شارع   : مقر  لشركة 

 لدرف1في عمارة ود د وجدة.
مبلغ  حدد   : ما5  لشركة  رأس 
500.000 درهم مقسمة  رأسمالها في 

درهم   100 5000 حصة من فئة  إلى 

 لحصة  ل1 حدة مقسمة كما ولي :

 2500  لس7د فاطمي محمد أمين 

حصة.

 لس7د فاطمي ج1 د 2500 حصة.

من  تس7ير  لشركة  وتم   :  إلد رة 

طرف :

 لس7د فاطمي محمد أمين.

 لس7د فاطمي ج1 د.

كتابة  لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ب1جدة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2020 و1 17   2 بتاريخ 

.1062
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SALMANE GRP
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد   ،2020 فبر ور   5 بتاريخ   لرباط 

مسؤول7ة  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.

 SALMANE GRP  :  لتسم7ة 

.SARL

:  ملعل1م7ات   لهدف  الجتماعي 

)ب7ع  ألجهزة(.
رأسما5  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة  ل1 حدة م1زعة   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :

سمير  لكالطي 500 حصة.

جال5  لدون  در ز 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسج7ل.
:  لطابق  ألو5   ملقر  الجتماعي 
ز قة  اب1لي   95 عمارة   5 رقم  شقة 

 ملح7ط  لرباط.

 ملسير : جال5  لدون  در ز.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتق77د 

.152707

150 P

MAZERA COMPANY
شركة محدودة  ملسؤول7ة
رأسمالها : 750.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 08  لطابق 

 لثالث ز قة عبد هللا بن واسين 

 لرش7دوة

تأسيس  لشركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة

تبعا للمد ولة  لتي تمت في  لجمع 

 لعام  ملنعقد بتاريخ 15 فبر ور 2020 
قا 1ن  وضع  أسماؤهم  بين  آلت7ة 

لها  شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

 لخاص7ات  لتال7ة :
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عال5  لحامل  بلخيري   :  لشركاء 

رقم  لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة 

.U30726

عبد  لرح7م  لحامل  بلخيري 

رقم  لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة 

.U151235

أمين  لحامل  محمد  بلخيري 

رقم  لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة 

.U190858

 MAZERA  :  سم  لشركة 

.COMPANY

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقا 1ني 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
08  لطابق  رقم   : مقر  لشركة 

واسين  بن  هللا  عبد  ز قة   لثالث 

 لرش7دوة.

في  ملغرب كما   : م1ض1ع  لشركة 

ه1 في باقي  لدو5  ألخرى.

 ألشغا5  ملختلفة و لبناء.

مدة  لشركة : 99 سنة.
رأسما5  لشركة : 750.000 درهم 

حصة  جتماع7ة   7500 مقسمة إلى 

ق7مة  للحصة  درهم   100 بق7مة 

مكتتبة ومدف1عة مقسمة كما ولي :

بلخيري عال5 2000 حصة.

بلخيري عبد  لرح7م 3500 حصة.

بلخيري محمد أمين 2000 حصة.

 ملجم1ع 7500 حصة.

 ملجم1ع : 7500 حصة.

عين  لس7د عبد   : تس7ير  لشركة 

 لرح7م بلخيري مسير للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملال7ة 

كل  من  ديسمبر  بمتم  وتنتهي  وناور 

سنة.

سحب  الدخار  بعد   :  ألرباح 

على  لشركاء  ت1زع  ألرباح   لقا 1ني 

كل  ومتلكها  حسب  لحصص  لتي 

و حد منهم.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

باملحكمة  البتد ئ7ة   لقا 1ني 

 ،2020 مارس   9 بتاريخ  بالرش7دوة 

تحت رقم 92.

151 P

 CONSULTING CENTER FOR
FORMATION CCFF

SARL
CAPITAL DE 10.000 DHS

 ETUDE - CONSEIL
 - ASSISTANCE -

 ACOMPAGNEMENT EN
FORMATION

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
في ط1ر  لتصف7ة

وعن1 ن مقرها  الجتماعي 63 شارع 
محمد  لخامس إقامة  لب1رصة 
 لطابق 8 رقم 15 60000 وجدة، 

 ملغرب
 لهاتف : 0636679260

رقم  لسجل  لتجاري : 30159
حل شركة

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
حل  تقرر   ،2019 13  1فمبر  في 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 
 CONSULTING CENTER FOR

.FORMATION
درهم   10.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع   63 مقرها  الجتماعي  وعن1 ن 
إقامة  لب1رصة  محمد  لخامس 
وجدة   60000  15 رقم   8  لطابق 

 ملغرب.
 ت7جة 5 : ت1ق7ف  لنشاط.

63 شارع  وحدد مقر  لتصف7ة ب 
إقامة  لب1رصة  محمد  لخامس 
وجدة   60000  15 رقم   8  لطابق 

 ملغرب :
وعين  لس7د محمد طالبي وعن1  ه 
عين  طريق  إقامة  لن1ر   737 )أ( 
 لسر ق  لسالم 60050 وجدة  ملغرب 
وعند  إلقتضاء  للشركة  كمصفي 
على  لصالح7ات   لحدود  ملفروضة 
ومحل  محل  ملخابرة  لهم   ملخ1لة 
و ل1ثائق  ملتعلقة  تبل7غ  لعق1د 

بالتصف7ة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
21  1فمبر  بتاريخ  ب1جدة   لتجارية 

2019، تحت رقم 3538.
152 P

LA STE NADIF WASH
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

ماي  فاتح  بتاريخ   الستثنائي  ملؤرخ 

2020 تقرر ما ولي :

 ،29 بف7طا  بالرباط،  فرع  إنشاء 

شارع  لحسن  لثاني.

تع7ين  لس7د ر�ضى بنبر ه7م مسير 

للفرع.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   5 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

رقم   10589 عدد  تحت   ،2020

 لسجل  لتجاري 153861.

153 P

STE AGF IMMOBILIER
SARL AU

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى 

30 ديسمبر   الستثنائي  ملؤرخ بتاريخ 

2019، قرر  لشريك  ل1ح7د ما ولي :

من  رأسما5  لشركة  رفع 

رأسما5  ل7صبح  درهم   100.000

وذلك  درهم   1.100.000  لشركة 

حصة  جتماع7ة   10.000 بتك1ين 

جدودة من فئة 100 درهم.

تحدوث  لقا 1ن  ألسا�ضي 

للشركة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   3 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2020، تحت رقم 105669.

154 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

06.66.86.33.01 / +212

RS - SHOP

SARL
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم  بالرباط   2019 و1 17   2

شركة تحمل  لخصائص  لتال7ة :

.RS-SHOP SARL : لتسم7ة 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقا 1 7ة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

:  الستير د   لهدف  الجتماعي 

و لتبضع،  ب7ع  لتبغ  و لتصدور، 

 لتجارة  ملختلفة.

رأس  ملا5 : 100.000 درهم.

 ملدة : 99 سنة.

من فاتح وناور إلى   :  لسنة  ملال7ة 

31 ديسمبر.

 ملقر  الجتماعي : 37، شارع  دريس 

 ألكبر،  لشقة 6، حسان،  لرباط.

 ملسير :  ادوة  لح7مر.

تم  إلود ع   :  إلود ع  لقا 1ني 

بالرباط  بالسجل  لتجاري   لقا 1ني 

2020 سجل تجاري  11 و1 17  بتاريخ 

تحت رقم 153877.

155 P

 STE. CHAJAR CAR

SARL

شارع 20 غشت تجزئة ب1كافر رقم 7 

 لطابق 5  لشقة 1 بني مال5

بمقت�ضى  لقر ر  إلستثنائي 

تم ما   2020 27 ماي  بتاريخ  للشركاء 

ولي :

 5000 تف1يت  على    ملصادقة 

حصة من طرف  لس7د شجار محمد 

أبنائه  و 7ابة عن  أصالة عن  فسه 

شجار  ملهدي وشجار رش7د   لقاطنين 

بني  دو ر  وت  لعربي  باوالد  يعيش 

مال5 إلى  لس7د سرين محمد  لقاطن 

تادلة  قصبة   505 حي  لسمارة رقم 

بثمن 100 درهم للحصة.

مسير   محمد  سرين  تع7ين 

للشركة. 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني  

 911  إلبتد ئ7ة بني مال5 تحت عدد 

بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

1C
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CABINET EL KHALIFA

MEDISOL S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

CABINET EL KHALIFA
53 - ز قة طه حسين ، 20100، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب
 MEDISOL S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 138  ز وية 
شارع عمر  لخ7ام و ز قة  لبنفسج. - 

20250  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.122779

بمقت�ضى  لجمع  لعام 
دجنبر   27 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسما5  لشركة  رفع  تم   2019
درهم»   9.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   5.500.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   15.500.000«
أرباح أو عالو ت  أو  إدماج  حت7اطي 

إصد ر في رأس  ملا5.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

وناور 2020 تحت رقم 727751.

1I

tensiftconsultant

WEB TRANSFERT
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

tensiftconsultant
 ملكتب 2 عمارة  لطنطاوي ز قة 
 لصناعة ، 56000، آسفي  ملغرب
WEB TRANSFERT شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  سفي , 

تجزئة مل7اء بل1ك 5 رقم 53 - 56000 
 سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجار

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   21

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 WEB  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.TRANSFERT

تح1يل   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 الم1 5.

 , :  سفي  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئة مل7اء بل1ك 5 رقم 53 - 56000 

 سفي  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سامي  ب1دفا   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  سامي  ب1دفا   لس7د  
حي  ملسجد    7 1  لز قة  رقم   سفي, 

56000  سفي  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (   سامي  ب1دفا   لس7د  

ب1دفا سامي 56000  سفي  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

فبر ور   25 بتاريخ   البتد ئ7ة بآسفي  

2020 تحت رقم 139.

2I

LEADER FIN

 LES NOUVELLES

STRATEGIES
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

LEADER FIN

ز قة ش1فالي ب7ارد  إلقامة فالروس» 

E»  لطابق  لثاني  ملكتب 12  لد ر 

 لب7ضاء، 20500، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

 LES NOUVELLES STRATEGIES

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12  شارع 

صبري ب1جمع  لطابق 1  لشقة رقم  

6 - 20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.295151

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2019 من شتنبر   23  ملؤرخ في 

 ملصادقة على :

)ة( عد هللا هل1س  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   750

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.000

من شتنبر   23 بتاريخ  إل7اس هل1س 

.2019

)ة( عد هللا هل1س  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   250

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.000

من شتنبر   23 بتاريخ  جل51   ألسد 

.2019

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2019 أكت1بر  من   16

.00717138

3I

LEADER FIN

 LES NOUVELLES

STRATEGIES
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

LEADER FIN
ز قة ش1فالي ب7ارد  إلقامة فالروس» 

E»  لطابق  لثاني  ملكتب 12  لد ر 

 لب7ضاء، 20500، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

  LES NOUVELLES STRATEGIES
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12 شارع 
صبري ب1جمع  لطابق 1  لشقة رقم  

6 - 0000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
تع7ين مسير جدود للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.295151

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تم   2019 شتنبر  من   23 في   ملؤرخ 
تع7ين مسير جدود للشركة  لس7د)ة( 

هل1س إل7اس كمسير وح7د
تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 
رقم  تحت   2019 أكت1بر  من   16

.00717138
5I

LEADER FIN

 LES NOUVELLES
STRATEGIES

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

تح1يل  لشكل  لقا 1ني للشركة

LEADER FIN
ز قة ش1فالي ب7ارد  إلقامة فالروس» 
E»  لطابق  لثاني  ملكتب 12  لد ر 

 لب7ضاء، 20500، 
 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

 LES NOUVELLES STRATEGIES
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
و عن1 ن مقرها  الجتماعي 12    شارع 
صبري ب1جمع  لطابق 1  لشقة رقم  

6 - 20000  لد ر لب7ضاء .
تح1يل  لشكل  لقا 1ني للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.295151

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تم   2019 شتنبر  من   23 في   ملؤرخ 
تح1يل  لشكل  لقا 1ني للشركة من 
»شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
ذ ت  »شركة  إلى   لشريك  ل1ح7د» 

 ملسؤول7ة  ملحدودة».
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 
رقم  تحت   2019 أكت1بر  من   16

.00717138

5I

HORICOM

 SOCIETE SORAYANE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE SORAYANE DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 55 تجزئة 
 ملنص1ر ت1س7ع - 50050  مكناس  

 ملغرب.
تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.25911

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 2018 دجنبر  من   05 في   ملؤرخ 
تح1يل   ملقر  الجتماعي  لحالي  تم  
تجزئة  ملنص1ر   55« من  للشركة 
مكناس   ملغرب»    50050  - ت1س7ع 
 - 3  لبساتين  أل7م  تجزئة   252« إلى 

50020  مكناس   ملغرب».
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
من   25 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

وناور 2019 تحت رقم 552.

6I

HORICOM

 SOCIETE SORAYANE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
رفع رأسما5  لشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE SORAYANE DE
TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  252 
تجزئة أل7م 3  لبساتين - 50020 

مكناس  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.25911

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 2018 دجنبر  من   05 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع  تم 
من  أي  درهم   1.350.000 قدره 
»1.150.000 درهم» إلى »2.590.000 
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

 قدوة أو ع7ن7ة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
من   25 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

وناور 2019 تحت رقم 552.
7I

HORICOM

 SOCIETE SORAYANE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
رفع رأسما5  لشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE SORAYANE DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 252 
تجزئة أل7م 3  لبساتين - 50020 

مكناس  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.25911

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 2018 دجنبر  من   05 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع  تم 
من  أي  درهم   1.160.000 قدره 
»2.590.000 درهم» إلى »3.650.000 
درهم» عن طريق :  إدماج  حت7اطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملا5.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
من   25 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

وناور 2019 تحت رقم 552.

8I

HORICOM

 SOCIETE SORAYANE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تف1يت حصص

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE SORAYANE DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 252 
تجزئة أل7م 3  لبساتين - 50020 

مكناس  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.25911

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2018 06 من دجنبر   ملؤرخ في 

 ملصادقة على :
تف1يت  لس7د )ة(  ج7يب  لزع7مي 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   5.575
)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   25.550
دجنبر  من   06 بتاريخ  ل7نة  لزع7مي 

.2018
تف1يت  لس7د )ة(  ج7يب  لزع7مي 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   5.575
)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   25.550
من دجنبر   06 ضحى  لزع7مي بتاريخ 

.2018
تف1يت  لس7د )ة(  ج7يب  لزع7مي 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   50
)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   25.550
حسناء  لعمر ني بتاريخ 06 من دجنبر 

.2018
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
من   25 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

وناور 2019 تحت رقم 551.

9I

HORICOM

 SOCIETE SORAYANE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تف1يت حصص

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE SORAYANE DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 55 تجزئة 
 ملنص1ر ت1س7ع  - 50050 مكناس 

 ملغرب.
تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.25911

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2010 ماي  من   17 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة( فاطمة  لزهر ء   تف1يت  لس7د 
من  حصة  جتماع7ة   300  لخمار 
)ة(  300 حصة لفائدة   لس7د  أصل 
من ماي   17  ج7ب   لزع7مي بتاريخ 

.2010
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
من   05 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

دجنبر 2018 تحت رقم 5630.
10I

CABINET EL KHALIFA

MARHOLD S.A.R.L.A.U
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
خفض رأسما5  لشركة

CABINET EL KHALIFA
53 - ز قة طه حسين ، 20100، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب
MARHOLD S.A.R.L.A.U  شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملقر 
 الجتماعي :  لد ر  لب7ضاء – 11، 
ز قة عزيز بال5 )ماسينا سابقا( – 

 لطابق  لخامس -  ملعاريف - 20330 
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 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

خفض رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.207525

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تم   2020 فبر ور   13 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسما5  لشركة  خفض 

من  أي  درهم»   2.500.000« قدره 

 375.600« إلى  درهم»   2.775.600«

عدد   تخف7ض   : طريق  عن  درهم» 

 ألسهم.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

فبر ور 2020 تحت رقم 732331.

11I

CABINET EL KHALIFA

 AEROSLIM PARC

S.A.R.L.A.U
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

53 - ز قة طه حسين ، 20100، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

 AEROSLIM PARC S.A.R.L.A.U

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 03، ز قة 

أوت أورير –  شارع م1الي و1سف. - 

20100  لد ر  لب7ضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

558179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   07

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AEROSLIM PARC S.A.R.L.A.U

غرض  لشركة بإوجاز : -  ستغال5 

مجمع ثقافي وس7احي

 - جم7ع  ألنشطة  لترفيه7ة.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 03، ز قة 

أوت أورير –  شارع م1الي و1سف. - 

20100  لد ر  لب7ضاء  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د كر مي  الن :  1.000 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  كر مي  الن   لس7د 

ل7بغ1ف7ل   BP12555  لكاب1ن 

 لكاب1ن.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  كر مي  الن   لس7د 

ل7بغ1ف7ل   BP12555  لكاب1ن 
 لكاب1ن

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

فبر ور 2020 تحت رقم 732258.

12I

CABINET EL KHALIFA

I HOLDING S.A.R.L. A.U
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL KHALIFA

53 - ز قة طه حسين ، 20100، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

I HOLDING S.A.R.L. A.U  »شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز قة 

 لصن1بر  لعمارة 2  لطابق  لر بع 

 لشقة رقم 12. - 20320  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.367357

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 15 فبر ور 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

- تعدول هدف  لشركة.

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

-  ستقالة مسير للشركة.

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

بعد  للشركة  متصرف جدود  تع7ين 

 ستقالة  متصرفها

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

تعدول  لنظام  ألسا�ضي.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

بناء مجمع عقاري للسكن 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735013.

13I

Global Infobel

 SOCIETE INSTITUT NEW

 CODE DE FORMATION

 ET DEVELOPPEMENT

PERSONNEL PRIV
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تع7ين مسير جدود للشركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

 SOCIETE INSTITUT NEW

 CODE DE FORMATION

 ET DEVELOPPEMENT

PERSONNEL PRIV  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  بل1ك د2 

 لطابق  لثاني   لد خلة  وسط أكادور  

- 80060 أكادور  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.30719

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تع7ين  تم   2019 ماي   25 في   ملؤرخ 
مسير جدود للشركة  لس7د)ة(   بد ر 

محمد علي كمسير وح7د
تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   05 بتاريخ  باكادور    لتجارية 

2020 تحت رقم 89815.

15I

CABINET BAHMAD

BISTRO JEMAA EL FNA
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش ، 

50000، مر كش  ملغرب
BISTRO JEMAA EL FNA شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة 

 لقصابين درب ضبا�ضي  - 50000 
مر كش  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.80663
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
رفع  تم   2020 وناور   02 في   ملؤرخ 
رأسما5  لشركة بمبلغ قدره »90.000 
إلى  درهم»   10.000« أي من  درهم» 
»100.000 درهم» عن طريق :  تقدوم 

حصص  قدوة أو ع7ن7ة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   11 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113066.

15I

tensiftconsultant

INDUSTRELEC
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

tensiftconsultant
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 ملكتب 2 عمارة  لطنطاوي ز قة 
 لصناعة ، 56000، آسفي  ملغرب

INDUSTRELEC شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
 لطنطاوي ز قة  لصناعة  ملغرب 

56000  ملغرب  سفي
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
10253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   27
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.INDUSTRELEC
شركة    : بإوجاز  غرض  لشركة 
و إلمد د  و لص7ا ة  أعما5  لص7ا ة 
و لت1زيع  و لب7ع  و لشر ء  و لت1ريد 
/  لتصدور  و الستير د  و لتمث7ل 
و ملنشآت ومنتجات  لجهد  ملت1سط 
و لصناعة  )بناء  و ملنخفض 
و لبحرية و لكهروم7كا 7ك7ة(  لهاتف 

وتكن1ل1ج7ا  ملعل1مات.
عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ز قة  لصناعة  ملغرب   لطنطاوي 

56000  ملغرب  سفي.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حافظ  غفير   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  حافظ  غفير   لس7د 
05  قامة مفتاح  12  لشقة   لعمارة 
56000  سفي  02  سفي   لر حة 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  حافظ  غفير   لس7د 

05  قامة مفتاح  12  لشقة   لعمارة 

56000  سفي  02  سفي   لر حة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   02 بتاريخ   البتد ئ7ة بآسفي  

2020 تحت رقم 162.

16I

CABINET BOUZIDI

 INSTITUT PRIVE

 D›ENRENSEIGNEMENT

 SUPERIEUR DE

MANAGMENT «IPESM
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب  لب1زيدي ص.ب 125 

 لناظ1ر ، 62000،  لناظ1ر  ملغرب

 INSTITUT PRIVE

 D›ENRENSEIGNEMENT

 SUPERIEUR DE MANAGMENT

IPESM» شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 لصناعي طريق  لرئ�ضي39 سل1 ن - 

62000  لناظ1ر  ملغرب.

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.10297

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 10 فبر ور 2020 تم  تح1يل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

طريق  لرئ�ضي39  » لحي  لصناعي 

62000  لناظ1ر  ملغرب»   - سل1 ن 
62000  لناظ1ر   إلى »طريق تاويمة  - 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 05 مارس 

2020 تحت رقم 321.

17I

RAHHALI CONSEIL

MENARA OIL
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1582

، 40000، Marrakech Maroc

MENARA OIL شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر  وت 

مسع1د، حرب7ل  لب1ر، مر كش - 

50000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   15

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MENARA OIL

تاجر في   -  : غرض  لشركة بإوجاز 

ت1زيع  ل1ق1د 

- مقاو5 في  قل  لبضائع لحساب 

 لغير

.عن1 ن  ملقر  الجتماعي : دو ر  وت 

 - مر كش  حرب7ل  لب1ر،  مسع1د، 

50000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د حم7د بنلعنبري 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د حم7د بنلعنبري عن1  ه) ( 
مر كش   ،905 رقم   ،1 ص1ك1ما 

50000 مر كش  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د حم7د بنلعنبري عن1  ه) ( 
مر كش   ،905 رقم   ،1 ص1ك1ما 

50000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 112978.

18I

nador conseil sarl au

GENERAL SPORT
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
GENERAL SPORT شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

عاريض 3 ز قة 320 رقم 1  لناظ1ر  
- 62000  لناظ1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
19863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   10
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.GENERAL SPORT
:  ستير د  بإوجاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات  لرياضة و ملنس1جات.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
1  لناظ1ر   رقم   320 ز قة   3 عاريض 

- 62000  لناظ1ر  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   :  لس7د  لحساني  و1ب  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 300   : بثينة   لس7دة  لحساني 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لحساني  و1ب  عن1  ه) ( 
320 رقم 01  لناظ1ر  عريض 3 ز قة 

62000  لناظ1ر  ملغرب.

 لس7دة  لحساني بثينة عن1  ه) ( 
320 رقم 01  لناظ1ر  عريض 3 ز قة 

62000  لناظ1ر  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  لحساني  و1ب  عن1  ه) ( 
320 رقم 01  لناظ1ر  عريض 3 ز قة 

62000  لناظ1ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 12 مارس 

2020 تحت رقم 350.

19I

nador conseil sarl au

AGA HARVEST
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

ت1س7ع نشاط  لشركة 

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

AGA HARVEST شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  الجتماعي حي 

 لعر �ضي عمارة محمد  مين شقة 

رقم  12  لطابق  لر بع  - 62000 

 لناظ1ر  ملغرب.

ت1س7ع نشاط  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.15933

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2020 فبر ور   10 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتال7ة 

 لشركة  لحالي :

صناعة  ملعجنات و لش1ك1التة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 21 فبر ور 

2020 تحت رقم 257.

20I

CABINET BOUZIDI

TRADIMPEX
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب  لب1زيدي ص.ب 125 

 لناظ1ر ، 62000،  لناظ1ر  ملغرب

TRADIMPEX شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 
خلدون  لعروي - 62000  لناظ1ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   03

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRADIMPEX

:  ستير د  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبق51 و لف1 كه  ملجففة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع  بن 
62000  لناظ1ر   - خلدون  لعروي 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د بل1ط محمذ :  335 حصة 
بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د بل1ط و1سف :  333 حصة 
بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د بل1ط محمذ :  333 حصة 
بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د بل1ط محمذ عن1  ه) ( حي 
 23 رقم   188 ز قة   3 عريظ سكت1ر 

62000  لناظ1ر  ملغرب.
 لس7د بل1ط و1سف عن1  ه) ( حي 
 23 رقم   188 ز قة   3 عريظ سكت1ر 

62000  لناظ1ر  ملغرب.
عن1  ه) (  محمذ  بل1ط   لس7د 
5 حي  25 بل1ك م ممر روبينا  سكت1ر 

 لرياض 10100  لرباط  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د بل1ط محمذ عن1  ه) ( حي 
 23 رقم   188 ز قة   3 عريظ سكت1ر 

62000  لناظ1ر  ملغرب
 لس7د بل1ط و1سف عن1  ه) ( حي 
 23 رقم   188 ز قة   3 عريظ سكت1ر 

62000  لناظ1ر  ملغرب
عن1  ه) (  محمذ  بل1ط   لس7د 
5 حي  25 بل1ك م ممر روبينا  سكت1ر 

 لرياض 10100  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 21 فبر ور 

2020 تحت رقم 256.

21I

 ئتمائ7ة  ملحاسبة

S.I. BALUSTRADE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ئتمائ7ة  ملحاسبة
شارع أبي  لحسن  لشادلي  قامة 

 TANGER ،90000 ، 15 شب1ط رقم
 ملغرب

S.I. BALUSTRADE »شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 

شارع طا طان و ز قة لبنان  قامة 

ل7نا  لطابق 5 رقم 59 - - طنجة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.27201

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 27 دجنبر 2019

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

أنس  أحادوش  ملك7ة  لس7د  -  قل 

 1000.00 حصة بق7مة   )100( مائة 

 (50( خمس1ن   - منها:  لكل  درهم 

 - أمل.  لصالح  لس7د  لريح  حصة 

حصة لصالح  لس7دة   )20( عشرين 

 (15( خمسة عشر   -  لزورقاني منى. 

حصة لصالح  لس7د أحادوش واسر. 

لصالح  حصة   )15( خمسة عشر   -

 لس7د فاضلي عزيز.

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

من  أنس  أحادوش   ستقالة  لس7د 

منصبه كمسير للشركة و تع7ين مسير 

في  محددة  غير  ملدة  للشركة  جدود 

شخص  لس7د  لريح أمل.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

على  ونص  06:  لذي  رقم  بند 

ماولي:  ملساهمة.

على  ونص  07:  لذي  رقم  بند 
ماولي: رأس  ملا5  الجتماعي.

على  ونص  15:  لذي  رقم  بند 

ماولي:  لتس7ير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

فبر ور   21 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 1589.

22I

CABINET EL KHALIFA

 MOROCCO SECUSAFE
CONSULTING S.A.R.L .A.U

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
حل شركة
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CABINET EL KHALIFA

53 - ز قة طه حسين ، 20100، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

 MOROCCO SECUSAFE

  CONSULTING S.A.R.L .A.U

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د)في ط1ر  لتصف7ة(

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 280 

شارع ب1ردو  لطابق  لثاني  - 20050 

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

حل شركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.251609

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تقرر   2020 فبر ور   26 في   ملؤرخ 

ذ ت مسؤول7ة محدودة  حل شركة 

 MOROCCO ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

 SECUSAFE CONSULTING

S.A.R.L .A.U   مبلغ رأسمالها 10.000 

درهم وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

 - ب1ردو  لطابق  لثاني   شارع   280

20050  لد ر  لب7ضاء   ملغرب  ت7جة 

5 : -  ستقالة مسير للشركة.

- تع7ين مصفي للشركة.

- تثب7ت مقر  لتصف7ة..

و حدد مقر  لتصف7ة ب رقم 280 

شارع ب1ردو  لطابق  لثاني  - 20050 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب. 

و عين:

و   لس7د)ة(  دريس   لفحلي 

1 ف7ال  عن1  ه) ( تجزئة شنتمار ز قة 

20370  لد ر  لب7ضاء   2  ملعاريف 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735015.

23I

ELYX CONSULTING

ECOLE JOURI II PRIVEE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ECOLE JOURI II PRIVEE شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة 

3 أ2 - 50150 مر كش  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.75303

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تم   2020 فبر ور   25 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   5.700.000«

 6.250.000« إلى  درهم»   550.000«

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع دو1ن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   16 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113187.

25I

ELYX CONSULTING

 ECOLE YASSAMINE SIDI

MAAROUF
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ECOLE YASSAMINE SIDI

MAAROUF شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
ل7نا E ٬ رقم ٬69 س7دي معروف - 

20520  لد ر لب7ضاء  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.286055

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تم   2020 فبر ور   25 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 
درهم»   19.900.000« قدره 
إلى  درهم»   5.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم»   23.900.000«
دو1ن  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 733817.
25I

ELYX CONSULTING

ECOLE YASSAMINE RABAT
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 ECOLE YASSAMINE RABAT

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 5, ز قة 
البي  ل1 زيس - لد ر  لب7ضاء - 
20510  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.315359
بمقت�ضى  لجمع  لعام 
فبر ور   25 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسما5  لشركة  رفع  تم   2020
درهم»   9.500.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   2.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم»   11.500.000«

دو1ن  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 733115.

26I

ELYX CONSULTING

 ECOLE YASSAMINE

KENITRA PRIVEE

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

رفع رأسما5  لشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ECOLE YASSAMINE KENITRA

PRIVEE شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة رقم 

 E1   - 14050 ٬260إقامة ساكن7ة

 لقن7طرة  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.57275

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تم   2020 فبر ور   25 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

درهم»   18.500.000« قدره 

إلى  درهم»   5.000.000« من  أي 

طريق  عن  درهم»   23.500.000«

دو1ن  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 09 بتاريخ  بالقن7طرة    البتد ئ7ة 

مارس 2020 تحت رقم 75553.

27I
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ELYX CONSULTING

 ECOLE YASSAMINE AIN
SEBAA PRIVEE

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

رفع رأسما5  لشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 ECOLE YASSAMINE AIN SEBAA

PRIVEE  شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  5, ز قة 
البي  ل1 زيس - لد ر  لب7ضاء - 
20510  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.332735
قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تم   2020 فبر ور   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   17.500.000«
»100.000 درهم» إلى »17.500.000 
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 733113.
28I

NEW SMART COMPANY

 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تع7ين مسير جدود للشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE

 BD MOHAMMED V, ,273
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE
QUIMPERLE  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 273 

، شارع محمد  لخامس ،  لد ر 

 لب7ضاء . 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.19235

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تع7ين   2019 12  1 بر   ملؤرخ في 

مسير جدود للشركة  لس7د)ة( عبده 

 ملر ك�ضي   م7نة كمسير وح7د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

وناور 2020 تحت رقم 727653.

29I

N2M CONSEIL-SARL

 EL YABANI MB OMPORT
EXPORT

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 EL YABANI MB OMPORT

EXPORT شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ملنار 
رقم 152 سل1 ن  لناظ1ر  - 62000 

 لناظ1ر  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.15989

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2020 فبر ور   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(  ل7باني  تف1يت  لس7د 

حصة  جتماع7ة   1.000  ملخج1ب 

لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 

 26 بلع7د  شهب1ن بتاريخ  )ة(   لس7د 

فبر ور 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 06 مارس 

2020 تحت رقم 337.

30I

EXCELLENTIA Consulting

 KECH كيش صوليصيون

SOLUTIONS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting

5  ز قة سل7مان عزمي  لطابق 

6 مكتب 16 شارع  لزرقط1ني 

 لد ر لب7ضاء ، 20360، 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

 KECH كيش ص1ل7ص17ن

SOLUTIONS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لد ر 

 لب7ضاء ، 202 شارع عبد  ملؤمن 
رقم 5  لدور  ألر�ضي - 20360  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

559973

 10 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 فبر ور 

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

كيش   : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.KECH SOLUTIONS ص1ل7ص17ن

غرض  لشركة بإوجاز :  الستشارة 

في مجا5  إلد رة و مل1 رد  لبشرية.

:  لد ر  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

عبد  ملؤمن  شارع   202  ،  لب7ضاء 
20360  لد ر   - 5  لدور  ألر�ضي  رقم 

 لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  :  لس7دة ل1رو أ ت1ني ل1يك جاك 

50 حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لشركة  لر ك1نساي  شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة بم1جب  لقا 1ن 

 100 بق7مة  حصة   60   :  لفرن�ضي 

درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

جاك  ل1يك  أ ت1ني  ل1رو   لس7د 
درب ع7ادة تير بل1يم1ر   2 عن1  ه) ( 

56270 بل1يم1ر فرنسا.

 لشركة  لر ك1نساي  شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة بم1جب  لقا 1ن 

 1 محطة  لفناء   لفرن�ضي عن1  ه) ( 

باريس   75000 باريس  هافر  ساحة 

فرنسا.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

جاك  ل1يك  أ ت1ني  ل1رو   لس7د 
درب ع7ادة تير بل1يم1ر   2 عن1  ه) ( 

56270 بل1يم1ر فرنسا

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم -.

31I

ELYX CONSULTING

HEY YOU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HEY YOU شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 56, شارع 

 لزرقط1ني,  ملكتب 15-16,  لطابق 

6 - 20100  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
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محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

559567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   28

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 HEY  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.YOU

تط1ير   -  : غرض  لشركة بإوجاز 

 ل1يب وتكن1ل1ج7ا  ملعل1مات ؛

- معل1م7ات  لشبكات و التصاالت 

تكن1ل1ج7ا  خدمات  تقدوم   -

 ملعل1مات.

-ص7ا ة  ملعل1م7ات؛

-تأجير  لخدمات ؛

-  ستير د وتصدور أي منتج س1 ء 

كان نهائ7ًا أو  صف نهائ7ًا أو مصنًعا 

ك7م7ائي أو صناعي أو  ومن أي  1ع: 

م1 د  أو  مستهلكة  مادة:  وأي  حرفي 

خام ؛

-  لتد و5 ؛

-  ستشار ت إد رية

-  لتجارة  إللكترو 7ة

-  لتدريب و الستشار ت

خدمات  الستشاريين  جم7ع   -

لجم7ع  و لخدمات  و الستشارة 

مجا5  عن  بغض  لنظر   لشركات 

عملها و ألفر د وأي ه7ئة عامة أو شبه 

عامة مهما كا ت  لبن7ة  لقا 1 7ة

وب7ع و ستئجار مساحات  شر ء   -

وسائل  إلعالم  جم7ع  على  إعال 7ة 

 لحال7ة و ملستقبل7ة.

-  لطباعة بجم7ع أ 1 عها وطباعة 

 لشاشة

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 56, شارع 

 لزرقط1ني,  ملكتب 16-15,  لطابق 6 

- 20100  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7دة عائشة أب1كر م 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7دة عائشة أب1كر م عن1  ه) ( 

م1الي  لتهامي  قامة  لسالم  طريق 
ز قة 11 لرقم 8ح ح  لب7ضاء 20000 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7دة عائشة أب1كر م عن1  ه) ( 

م1الي  لتهامي  قامة  لسالم  طريق 
ز قة 11 لرقم 8ح ح  لب7ضاء 20000 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم -.

32I

CABINET BOUZIDI

VESITRAJ
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب  لب1زيدي ص.ب 125 

 لناظ1ر ، 62000،  لناظ1ر  ملغرب

VESITRAJ  شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق ز و1 
 اظ1ر كلم 6 ز و1 - 62000  اظ1ر 

 ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.15185

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تم تع7ين   2020 أبريل   15  ملؤرخ في 

للشركة  لس7د)ة(  جدود  مسير 

تينماللي مصطفى كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   05 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 513.

33I

 ملقفلجي علي

 CENTRE PRIVE
GETYOURBAC

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

 ملقفلجي علي

قيسارية  ل1حدة  لطابق  لثاني رقم 

 ملكتب 10 ، 93000، تط1 ن  ملغرب

 CENTRE PRIVE GETYOURBAC

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ش. 

 لجيش  مللكي رقم 15 ط. 05 عمارة 

218 - 93000  تط1 ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

26671

 07 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 فبر ور 

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTRE PRIVE GETYOURBAC

مركز   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لتك1ين و  لدعم  ملدر�ضي.

ش.   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

05 عمارة  15 ط.   لجيش  مللكي رقم 

218 - 93000  تط1 ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  :  لس7د عبد  لحف7ظ  حمدوش 

50 حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د   1فل  ملقفلجي :  50 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  لحف7ظ  حمدوش   لس7د 

ز قة  الجاص  حي  حريق  عن1  ه) ( 

رقم 5 93150 مرت7ل  ملغرب.

 لس7د   1فل  ملقفلجي عن1  ه) ( 

م  لحسن   حي   58 باجة  شارع  بن 

93000 تط1 ن  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  عمر  ملقفلجي   لس7د 

م  لحسن  حي   58 باجة  شارع  بن 

93000 تط1 ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بتط1 ن  بتاريخ - تحت رقم 

.-

35I

CABINET BOUZIDI

STATION GOOGLE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تع7ين مسير جدود للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب  لب1زيدي ص.ب 125 

 لناظ1ر ، 62000،  لناظ1ر  ملغرب

STATION GOOGLE  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

ضارض1ر  طريق رئي�ضي 39 سل1 ن - 

62000  لناض1ر  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.15397

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تع7ين   2020 أبريل   27  ملؤرخ في 

للشركة  لس7د)ة(  جدود  مسير 

ثينماللي مصطفى كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   12 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 532.

35I
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ELYX CONSULTING

JIB SOFIL MAROC
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JIB SOFIL MAROC شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 56, شارع 

 لزرقط1ني,  ملكتب 15-16,  لطابق 

6 - 20100  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   02

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 JIB  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOFIL MAROC

غرض  لشركة بإوجاز : ـ  لتصم7م 

 لد خلي و لتخط7ط؛

أنشطة  إلبد ع  لفني  جم7ع  ـ 

و لتصم7م؛

أنشطة  لتصم7م  جم7ع  ـ 

ثالثي  وإ تاج  لف7دو1   لجر ف7كي 

 ألبعاد؛

و لدوك1ر  للتخط7ط  نشاط  أي  ـ 

عام  وبشكل  للمساحات  لد خل7ة 

بمجا5  لعمارة  وتعلق  نشاط  أي 

 لد خل7ة؛

و لتجدود  أعما5  لبناء  جم7ع  ـ 

 لعام للمباني  لسكن7ة وغير  لسكن7ة 

) ملكاتب و ملحالت  لتجارية و لفنادق 

، وبشكل عام جم7ع  ملباني  لثالثة( ؛

جم7ع أعما5  لتشط7ب ) لد خل7ة 

و ملساحات  للمباني  و لخارج7ة( 

و ملباني  لتي تشكل جزًء  من بر مج 

وغير  لسكن7ة   لعقار ت  لسكن7ة 

) ملكاتب و ملحالت  لتجارية و لفنادق 

، وبشكل عام ، جم7ع  ملباني  لثالثة( 

، بما في ذلك  لبناء ، أغط7ة  لجدر ن 

وأغط7ة  ألرض7ات و لطالء و لسباكة 

وبشكل عام جم7ع أعما5  و لكهرباء 

 لبناء ؛

أعما5  لبناء  لد خل7ة  جم7ع   -

و لخارج7ة ) لبناء و لهدم(

وشر ء  ألعما5  وب7ع  ترويج   -

 لفن7ة وترويج  لفنا ين وإد رة ورش 

 لعمل  لفن7ة.

تنظ7م أي حدث عام أو خاص   -

بالهدف  وتعلق  ف7ما  أو  جتماعي 

 الجتماعي؛

مجاالت  لتصم7م  في  -  لتدريب 

وجم7ع  و إلبد ع  لفني  و لتخط7ط 

 لحرف  ألخرى  ملرتبطة بشكل مباشر 

أو غير مباشر بهذه  ملجاالت.

- ح7ازة أو  قتناء أو تشغ7ل أو  قل 

وبر ء ت  الختر ع  جم7ع  لعمل7ات 

و المت7از ت   ملتعلقة بهذه  ألنشطة؛

.عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 56, شارع 

 لزرقط1ني,  ملكتب 16-15,  لطابق 6 

- 20100  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1000  : عال  آوت  مريم   لس7دة 

بق7مة 100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7دة مريم آوت عال عن1  ه) ( 

دبي  المار ت   5632  5632 ب  ص  

 لعرب7ة  ملتحدة.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7دة مريم آوت عال عن1  ه) ( 

دبي  المار ت   5632  5632 ب  ص 

 لعرب7ة  ملتحدة

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم -.

36I

ELYX CONSULTING

 ECOLE JOURI CHERKAOUI

PRIVEE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ECOLE JOURI CHERKAOUI

PRIVEE شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 55إقامة 

شرقاوي باب سبتة - 11150  سال 

 ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.26915

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تم   2020 فبر ور   25 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   15.600.000«

»100.000 درهم» إلى »15.700.000 

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع دو1ن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   09 بتاريخ  بسال    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 35372.

37I

NEW SMART COMPANY

NEW SMART COMPANY
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

NEW SMART COMPANY

 RUE AIT OURIR, BD ,03

 MLY YOUSSEF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NEW SMART COMPANY شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 3 ز قة 

 وت  ورير شارع م1الي و1سف  لد ر 

 لب7ضاء 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   06

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 NEW  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.SMART COMPANY

ب7ع م1 د   : غرض  لشركة بإوجاز 

 لتعبئة و لتغل7ف و لبالست7ك ؛

 ، وساطة   ، تجارة   ، ب7ع   ، شر ء 

�ضيء  أي  وت1زيع  تس1يق   ، تمث7ل 

مناقصة   ، بضائع   ، مادي  منتج   ،

لألس1 ق  لعامة ؛ مب7عات تكن1ل1ج7ا 

ت1ريد  ملعد ت   ، ؛    ملعل1مات 

 ملكتب7ة و ملفروشات ؛  لب7ع بالجملة 

و لتجزئة للسلع و ملعد ت  لس7اح7ة 

؛  ملادة  ملتعلقة باالحتفاالت  لرسم7ة 

؛ طعام عام
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؛  الستير د   لتجارة  لعامة 
أي نشاط تجاري  ؛  و لتصدور  لنقل 

صناعي أو زر عي أو بحري أو خدمي ؛

باالتصاالت  وتعلق  نشاط  أي 

لجم7ع  ول1حة  ملفات7ح  و لشبكات 

 لفئات ، مجتمعة ، كابالت ، مالقط 
، ر د ر ت ر دو1ية ، أطباق  ستقبا5 ؛.
ز قة   3  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 وت  ورير شارع م1الي و1سف  لد ر 

20000  لد ر  لب7ضاء   لب7ضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : غنام  صفاء   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  غنام  صفاء   لس7دة 
حي عمر بن  لخطاب شارع 8 رقم 59 

20000  لد ر  لب7ضاء   لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  غنام  صفاء   لس7دة 
حي عمر بن  لخطاب شارع 8 رقم 59 

20000  لد ر  لب7ضاء   لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 16 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735508.

38I

FIDUBAC SARL

TODO ROPAS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع و1سف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم 11  لناض1ر 

62000، nador maroc

TODO ROPAS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

عاريض ج غ 3 ز قة 250 رقم 50 

 لناظ1ر - 62000   لناظ1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   03

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 TODO : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.ROPAS

:  ستير د  بإوجاز  غرض  لشركة 

 ملالبس و ملنس1جات.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 50 رقم   250 ز قة   3 غ  ج  عاريض 

 لناظ1ر - 62000   لناظ1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د عبد  لغاني  لعمر ني :  500 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د عب7د  بنعلي :  500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  لغاني  لعمر ني   لس7د 
 250 3 ز قة  عن1  ه) ( حي عاريض م 
62000   لناظ1ر  50  لناظ1ر  رقم 

 ملغرب.

عن1  ه) (  عب7د  بنعلي   لس7د 

  62000 دور  نعال بني ش7كر لناظ1ر 

 لناظ1ر  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  لغاني  لعمر ني   لس7د 
 250 3 ز قة  عن1  ه) ( حي عاريض م 
62000   لناظ1ر  50  لناظ1ر  رقم 

 ملغرب

عن1  ه) (  عب7د  بنعلي   لس7د 
  62000 دور  نعال بني ش7كر لناظ1ر 

 لناظ1ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 30 أبريل 

2020 تحت رقم 510.

39I

CAP AUDIT

CANON TRANS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

CANON TRANS شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع  عين 

د ل7ة  لصغيرة  - 90000 طنجة  
 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
105833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   26
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CANON TRANS
:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع محل7ا  ودول7ا .
شارع    : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
عين د ل7ة  لصغيرة  - 90000 طنجة  

 ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لس7د  دريس  لكا 1ن 

حصة بق7مة 1.000 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  دريس  لكا 1ن عن1  ه) ( 

  230 عمارة   15 مجم1عة   1  لعرفان 

طنجة    90000  50 رقم   3  لطابق 

 ملغرب .

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  دريس  لكا 1ن عن1  ه) ( 

  230 عمارة   15 مجم1عة   1  لعرفان 

طنجة    90000  50 رقم   3  لطابق 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231252.

50I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ديتر
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

دوتر شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 3، شارع 

باب  ملنص1ر، إقامة C  لطابق 

 ألو5، مكتب رقم 3  لد ر  لب7ضاء - 

20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560923

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   21

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
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عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسم7تها : دوتر.

بناء   -  : بإوجاز  غرض  لشركة 
و لهندسة  وإدر ك  ألعما5  لعامة 

 ملد 7ة و ملباني
و لتس1يق  جم7ع مشاريع  لبناء   -

وتنم7ة  ملهار ت
 لترويج  لعقاري

-  ستير د وتصدور م1 د  ألشغا5 
 لعامة

- مكتب تدريب ودر سة في  لبناء
- تس1يق منتجات  لبناء

للشركات  تقدوم  لخدمات   -
و ملنظمات.

3، شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
باب  ملنص1ر، إقامة C  لطابق  ألو5، 
مكتب رقم 3  لد ر  لب7ضاء - 20000 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لس7د جان مارتن أش7لي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
  : بيزوان  تاونا  تا اهير  وان   لس7د 
500 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
أش7لي  مارتن  جان   لس7د 
 3101x2 باي   ج1ماور ه  عن1  ه) ( 
دبي  إلمار ت  لعرب7ة    99257 دبي 

 ملتحدة.
بيزوان  تاونا  تا اهير  وان   لس7د 
 3101x2 باي   ج1ماور ه  عن1  ه) ( 
دبي  إلمار ت  لعرب7ة    99257 دبي 

 ملتحدة.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
أش7لي  مارتن  جان   لس7د 
 3101x2 باي   ج1ماور ه  عن1  ه) ( 
دبي  إلمار ت  لعرب7ة    99257 دبي 

 ملتحدة
بيزوان  تاونا  تا اهير  وان   لس7د 
 3101x2 باي   ج1ماور ه  عن1  ه) ( 
دبي  إلمار ت  لعرب7ة    99257 دبي 

 ملتحدة

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735988.

51I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

 IMEX FOR TRADE AND
DISTRIBUTION SARL

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
55 ، شارع لخضر غ7الن ،  لطابق 

 لخامس ، شقة 505 إقامة  ل1طن7ة 
، ملدونة  لجدودة، فاس ، 30100، 

فاس  ملغرب
 IMEX FOR TRADE AND

DISTRIBUTION SARL شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لتقدم ل1تيسم1 12 س7ف7م  لت1ف7ق 

؛  لطابق  ألو5 و  لتاني ؛ عمارة 
س7دوم1، عين  لشق  لد ر  لب7ضاء -  

20570   لد ر  لب7ضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560861
 25 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 مارس 
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 
 IMEX FOR TRADE AND  :

.DISTRIBUTION SARL
:  ستير د  بإوجاز  غرض  لشركة 
وتصدور وتجارة  لجملة و  لتقس7ط 

في  له1 تف و معد تها.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 لتقدم ل1تيسم1 12 س7ف7م  لت1ف7ق 
عمارة  ؛  و  لتاني  ؛  لطابق  ألو5 
س7دوم1، عين  لشق  لد ر  لب7ضاء -  

20570   لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 SAIL CHOICE  لشركة 
LIMITED  :  950 حصة بق7مة 100 

درهم للحصة .
 ZHANG GUIJUN  :  50  لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
  SAIL CHOICE LIMITED لشركة 
عن1  ه) ( خدمات  لشركات فيستر ، 
مركز ويكام كاي 2، رود تاون ،ت1رت7ال 
فيرجن  لبروطا 7ة  1110جزر  ج  ف 
جزر  ،ت1رت7ال  تاون  رود   VG1110

فيرجن  لبروطا 7ة.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
  ZHANG GUIJUN  لس7د 
عن1  ه) (  لد ر  لب7ضاء 20000  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 9262.

52I

د دي و صل

 MATERIAUX 
 CONSTRUCTION AL

HOCEIMA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

د دي و صل
شارع  لسلطان م1الي و1سف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
 لحس7مة  ملغرب

 MATERIAUX CONSTRUCTION 
AL HOCEIMA شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 
 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 
تمسق7ذ  ت-أجدور - **** 

 لحس7مة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

3009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 MATERIAUX CONSTRUCTION

.AL HOCEIMA

ب7ع   )1  : بإوجاز  غرض  لشركة 

م1 د  لبناء.

2(  قل  لبضائع  7ابة عن  لغير.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تمسق7ذ  ت-أجدور - ****  لحس7مة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحسن  أوهنار    لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   لس7د أوهنار  لحسن  

حي أفز ر 32000  لحس7مة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  لحسن  أوهنار    لس7د 

حي أفر ر 32000  لحس7مة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالحس7مة  بتاريخ 20 ماي 

2020 تحت رقم 319.

53I
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SOFT ALTERNATIVE SARL

ARQAA BINAA
إعالن متعدد  لقر ر ت

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب

ARQAA BINAA »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز قة أب1 

 لعالء  ملعري رقم 07 إقامة  بن 

 لخط7ب أ  لطابق  لسادس رقم 85 

- 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.30995

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 05 مارس 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

إلى  لعن1 ن  تح1يل  ملقر  الجتماعي 

 لجدود : 09 شارع عمر  بن  لخطاب 

 لطابق 3  ملكتب رقم 6، طنجة

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

من  حصة   500 ب7ع  على   مل1 فقة 

كا ت  لل1 حدة  لتي  درهم   100 فئة 

في ح1زة  لس7دة حك7مة شحط7ط  

درهم   100 فئة  من  حصة   500 و 

لل1 حدة  لتي كا ت في ح1زة  لس7دة 

 1000 مامجم1عه  رمضاني  فت7حة 

حصة لفائدة  لس7د عبد  الله عبد 

 لحك7م 

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

قب51  ستقالة  ملسيرون  لس7د جما5 

ح7ث  ز ود  محمد  و لس7د  جما5 

أصبحت  لشركة مسؤولة من طرف 

 ملسير  ل1ح7د  لجدود عبد  الله عبد 

 لحك7م  

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

 مل1 فقة على  لشكل  لجدود للشركة 

ح7ث أصبحت شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة بشريك وح7د

على  ونص  5:  لذي  رقم  قر ر 

ماولي:  مل1 فقة على  لنظام  ألسا�ضي 

وإلغاء  في ص7غته  لجدودة  للشركة 

 لنظام  ألسا�ضي  لقدوم

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم  5:  لذي ونص على ماولي: 

إلى  لعن1 ن  تح1يل  ملقر  الجتماعي 

 لجدود : 09 شارع عمر  بن  لخطاب 

 لطابق 3  ملكتب رقم 6، طنجة

7:  لذي ونص على  و   6 بند رقم  

حصة   500 ماولي:  مل1 فقة على ب7ع 

لل1 حدة  لتي  درهم   100 فئة  من 

حك7مة  ح1زة  لس7دة  في  كا ت 

شحط7ط  و 500 حصة من فئة 100 

ح1زة  في  كا ت  لل1 حدة  لتي  درهم 

 لس7دة فت7حة رمضاني مامجم1عه 

1000 حصة لفائدة  لس7د عبد  الله 

عبد  لحك7م 

على  ونص  17:  لذي  رقم   بند 

ماولي: قب51  ستقالة  ملسيرون  لس7د 

ز ود  محمد  و لس7د  جما5  جما5 

ح7ث أصبحت  لشركة مسؤولة من 

عبد  طرف  ملسير  ل1ح7د  لجدود 

 الله عبد  لحك7م  

بند رقم  2:  لذي ونص على ماولي: 

 مل1 فقة على  لشكل  لجدود للشركة 

ح7ث أصبحت شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة بشريك وح7د

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   15 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231516.

55I

CORPORATE AUDIT GROUP

CLINIQUE GHANDI
إعالن متعدد  لقر ر ت

CORPORATE AUDIT GROUP

555, شارع عبد  مل1من،  لطابق 

 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

CLINIQUE GHANDI »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي:  55، 

شارع غا دي - 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.53285

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 13 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم  ألو5:  لذي ونص على 

 239.230 ب7ع  ماولي:  ملصادقة على 

شركة  لفائدة  حصة  جتماع7ة 

HUMANITAS

قر ر رقم  لثاني:  لذي ونص على 

 Mme مهام  ملسيرة  إنهاء  ماولي: 

Fadwa BEN SAAD

ونص  رقم  لثالث:  لذي  قر ر 

وتأك7د  لس7د  ماولي:  مل1 فقة  على 

)مغربي وطنيته رقم  كس1س محمد 

للشركة  وح7د    مسير    )BK20370

ملدة غير محدودة

قر ر رقم  لر بع:  لذي ونص على 

تعدول  لقا 1ن  ألسا�ضي  ماولي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 6:  لذي ونص على ماولي: : 
تغ7ير  ملادة 6 ) لرأسما5( من  لقا 1ن 

 ألسا�ضي للشركة 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735893.

55I

INVEST - DATA

 PHARMACIE LAKHYAM EL
HANSALI

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

INVEST - DATA

 Rue Ibnou Rifai ETAGE

 3 GAUCHE MAARIF ’ 10

 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc

 PHARMACIE LAKHYAM EL

HANSALI شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 92 

خ7ام 2 أكادور  ململكة  ملغرب7ة 

80000 أكادور  ململكة  ملغرب7ة

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

52909

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2019 15  1 بر 

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 PHARMACIE LAKHYAM EL

.HANSALI

غرض  لشركة بإوجاز :  لص7دل7ة 
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

أكادور  ململكة  ملغرب7ة   2 خ7ام   92

80000 أكادور  ململكة  ملغرب7ة.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

3.519.000 درهم، مقسم كالتالي:

 35.190   :  لس7دة  لعلمي وفاء  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  وفاء   لس7دة  لعلمي 
رقم 92 خ7ام 2 أكادور 80000 أكادور 

 ململكة  ملغرب7ة.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  وفاء   لس7دة  لعلمي 
رقم 92 خ7ام 2 أكادور 80000 أكادور 

 ململكة  ملغرب7ة

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   15 بتاريخ  باكادور    لتجارية 

2020 تحت رقم 90071.

56I
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IT FIDUS

MECA & MOLD MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تع7ين مسير جدود للشركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC
  MECA & MOLD MOROCCO

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 لصناعي  لجن1بي  لغربي - 20800 
 ملحمدوة  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تع7ين   2020 مارس   15  ملؤرخ في 
للشركة  لس7د)ة(  جدود  مسير 

 لريطب عبد  لعالي  كمسير آخر
تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 15 بتاريخ  باملحمدوة    البتد ئ7ة 

مارس 2020 تحت رقم 602.
57I

م7نارة ف7نانس جروب

لووي ا مراكش
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

م7نارة ف7نانس جروب
52 شارع م1الي رش7د شقة رقم 
7  لطابق  لر بع جليز مر كش ، 

50000، مر كش  ملغرب
ل1وي   مر كش شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 52 شارع 
م1الي رش7د شقة رقم 7  لطابق 

 لر بع جليز مر كش - 50000 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
103887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   21
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسم7تها : ل1وي   

مر كش.

ب7ع   -  : بإوجاز  غرض  لشركة 

وتأجير  ملباني ؛

تقدوم  لخدمات:  الستير د   -  

و لتصدور.

 - تنظ7م  ألحد ث .

52 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

7  لطابق  رقم  شقة  رش7د  م1الي 

 لر بع جليز مر كش - 50000 مر كش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د ك1ز لين كريغ1ري فر نس1  

:  800 حصة بق7مة 10 درهم للحصة 

 لس7دة  ينا ك1ترون :  200 حصة 

بق7مة 10 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د ك1ز لين كريغ1ري فر نس1  
ك1لف  ملكيس  ولفيري  عن1  ه) ( 

50000 مر كش  31  لنخ7ل  لجن1بي 

 ملغرب.

عن1  ه) (  ك1ترون   لس7دة  ينا 

ب1 تيي   86000 شارع دي ف1يان   71

فرنسا.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د ك1ز لين كريغ1ري فر نس1  
ك1لف  ملكيس  ولفيري  عن1  ه) ( 

50000 مر كش  31  لنخ7ل  لجن1بي 

 ملغرب

 لس7دة  ينا ك1ترون عن1  ه) ( 71 

شارع دي ف1يان 86000 ب1 تيي فرنسا

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   27 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113288.

58I

MANAGEX

PNEUMATIQUE TAMIMI
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

MANAGEX

رقم 35 ز قة  لشهد ء حي  لحسني 

بركان ، 60300، بركان  ملغرب

PNEUMATIQUE TAMIMI شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 119 

تجزئة تز غين يعق1بي II س7دي 

سل7مان - 63300 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

7155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PNEUMATIQUE TAMIMI

ب7ع    : بإوجاز  غرض  لشركة 

 الطار ت بالتجزئة ;

ص7ا ة  لس7ارة;.

رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

II س7دي  119 تجزئة تز غين يعق1بي 

سل7مان - 63300 بركان  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عثمان  تم7مي   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   عثمان  تم7مي   لس7د 

ز قة  لسل7ما 7ة حي  ملسيرة   90 رقم 

63300 بركان  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (   عثمان  تم7مي   لس7د 

ز قة  لسل7ما 7ة حي  ملسيرة   90 رقم 

63300 بركان  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   18 بتاريخ  ببركان    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 177/2020.

59I

شركة رياض للحسابات

T.E.P.R.SARL

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

ت1س7ع نشاط  لشركة 

شركة رياض للحسابات

39 شارع  لد ر  لب7ضاء ، 62000، 

 لناظ1ر  ملغرب

T.E.P.R.SARL شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  الجتماعي شارع 

طنجة رقم 139 - 62000  لناظ1ر 

 ملغرب.

ت1س7ع نشاط  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.10153

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2020 مارس   11 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتال7ة 

 لشركة  لحالي :

مختلفة  أو  نشاء ت  أعما5 

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTIONS

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

ماي   21 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 559.

50I
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INFOPLUME

 ENTREPRISE MAMMOU

MOHAMMED
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

INFOPLUME

159 شارع محمد  لخامس  قامة 

م7م1ز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

 ENTREPRISE MAMMOU

MOHAMMED شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 29 ز قة 

عمر  بن  لعاص  لطابق  لثالث رقم 

26  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

105317

 17 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 فبر ور 

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 ENTREPRISE MAMMOU

.MOHAMMED

مقاولة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

مختلف  عما5  لبناء.
ز قة   29  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

عمر  بن  لعاص  لطابق  لثالث رقم 

26  - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د مام1 محمد :  

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  محمد  مام1   لس7د 

161 ز قة م1الي عبد  لعزيز  لرتاحة 

 هد ف 53105  زرو  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  محمد  مام1   لس7د 

161 ز قة م1الي عبد  لعزيز  لرتاحة 

 هد ف 53105  زرو  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   20 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231532-2352.

51I

CANOCAF SARL

VENISE PARK
إعالن متعدد  لقر ر ت

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي ز قة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لناظ1ر 

MAROC

VENISE PARK »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع 

 لجيش  مللكي ز قة  لخنساء رقم 7، 

 لطابق  لثاني شقة رقم 3 - 62000 

 لناظ1ر  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.18793

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 مارس 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

تح1يل  ملقر  الجتماعي 

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

على  لقا 1ن  ألسـا�ضي   ملصادقة 

 لجدود للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

شارع   : إلى  تح1يل  ملقر  الجتماعي 

عمارة  لفر بي،   05 رقم   لفر بي 

 لطابق  الو5، مكتب 1 -  لناظ1ر

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   20 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 555.

52I

CANOCAF SARL

VENISE LOISIR
إعالن متعدد  لقر ر ت

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي ز قة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لناظ1ر 

MAROC

VENISE LOISIR »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع 

 لجيش  مللكي ز قة  لخنساء رقم 7، 

 لطابق  لثاني شقة رقم 3 - 62000 

 لناظ1ر  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.18787

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 مارس 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

تفـ1يت  لحـصص  على   ملصادقة 

10 مارس   الجتمـاعـ7ة  ملقررة بتاريخ 

2020 بين  لس7د  له1 ري عماد،  من 

و  لس7د بلقا�ضي عبد  لسالم  جهة، 

من جهة أخرى.

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

تح1يل  ملقر  الجتماعي

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

تع7ين مس7ير جدود للشركة

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

7:  لذي ونص على  و   6 بند رقم 
حصة   500( عماد  ماولي:  له1 ري 
عبد  لسالم  بلقا�ضي   جتماع7ة(، 

)500 حصة  جتماع7ة( 
بند رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 
شارع   : إلى  تح1يل  ملقر  الجتماعي 
عمارة  لفر بي،   05 رقم   لفر بي 

 لطابق  الو5، مكتب 2 -  لناظ1ر
على  ونص  16:  لذي  رقم  بند 
ماولي: تع7ين  لس7دون  له1 ري عماد 
كمسيرون  عبد  لسالم  بلقا�ضي  و 

للشركة
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   19 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 551.

53I

CABINET BOUZIDI

BUENA GENTE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب  لب1زيدي ص.ب 125 
 لناظ1ر ، 62000،  لناظ1ر  ملغرب

BUENA GENTE شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  غماون 
بني   صار - 62000  لناض1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
19879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   18
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BUENA GENTE
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:  ستير د   : غرض  لشركة بإوجاز 
كافة  ملنتجات  لغذ ئ7ة و  لص7ا ة.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 غماون بني   صار - 62000  لناض1ر 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د ق1ضاض لحبيب :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
لحبيب  ق1ضاض   لس7د 
بني  حي  لثا 1ية  لجدودة  عن1  ه) ( 

  صار 62000  لناظ1ر  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
لحبيب  ق1ضاض   لس7د 
بني  حي  لثا 1ية  لجدودة  عن1  ه) ( 

  صار 62000  لناظ1ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   20 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 556.
55I

2bl consulting

2AL ART GARDEN
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

2bl consulting
temara ، 12000، temara temara
2AL ART GARDEN شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ملغرب 

 لعربي رقم 15 بل1ك 5 تمارة - 
12030 تمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
129803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   12
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 2AL  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ART GARDEN

غرض  لشركة بإوجاز : • 

وص7ا ة  ملساحات  تط1ير  أشغا5 

 لخضر ء و لحد ئق وإ ارة  ملساحات 

 لخضر ء؛

أشغا5 تط1ير وص7ا ة  ملالعب   •

و ألماكن  و لناف1ر ت   لرياض7ة 

 لعامة و لدوك1ر؛    

• أعما5 وص7ا ة  ملز رع  ملختلفة؛

بإنشاء  •  لدر سات  ملتعلقة 

و ملشاريع   ملساحات  لخضر ء 

 لفالح7ة؛

جم7ع  لنباتات  وب7ع  شر ء   •

و لبذور؛

و إلنشاء ت  جم7ع  ألعما5   •

 لبنائ7ة  ملتن1عة.

حي   : .عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 ملغرب  لعربي رقم 15 بل1ك 5 تمارة - 

12030 تمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

أسماء  أوت  لعظام   لس7دة 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : أوت  لعظام  أسماء    لس7دة 

1.000 حصة  بق7مة 100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

أسماء  أوت  لعظام   لس7دة 

 15 عن1  ه) ( حي  ملغرب  لعربي رقم 

بل1ك 5 تمارة 12030 تمارة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

أوت  لعظام  أسماء   لس7دة 

 15 عن1  ه) ( حي  ملغرب  لعربي رقم 

بل1ك 5 تمارة 12030 تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   21 بتاريخ  بتمارة    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 507.

55I

Immofid

ALLEN

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

ALLEN شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 13 

ز قة  حمد  ملجاطي  قامة ليز لب 

 لطابق  الو5  لرقم 8 حي  ملعاريف                  

- 20000  لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.539033

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

 ملؤرخ في 09 مارس 2020 تم  تح1يل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

»13 ز قة  حمد  ملجاطي  قامة ليز لب 

 لطابق  الو5  لرقم 8 حي  ملعاريف - 

إلى  20000  لد ر  لب7ضاء   ملغرب» 

» لطابق  لسفلي  ملنطقة  لصناع7ة 

20000  لد ر   - ب1عزة  د ر   97 رقم 

 لب7ضاء   ملغرب».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 21 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735977.

56I

Immofid

EURO FELTAGE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

EURO FELTAGE شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 ز قة 

 لشر رد   لطابق  لسفلي درب ل1ب7ال 

ب1رك1ن  - 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.375635

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2020 مارس   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لغني  )ة(  تف1يت  لس7د 

1.000 حصة  جتماع7ة من   الصفر 

لفائدة   لس7د  حصة   1.000 أصل 

مارس   16 بتاريخ  ب1عري  عي�ضى  )ة( 

.2020

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 21 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735976.

57I

FIDUSAL

CHELLAH METAL
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

FIDUSAL

1593وشارع طارق بن زياد حي 

 ملغرب  لعربي تمارة ، 12030، تمارة 

 ملغرب

CHELLAH METAL  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  5
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 AVENUE وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 HASSAN II Km 15.500 TEMARA

.- 12000 TEMARA MAROC

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.125275

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تع7ين  تم   2020 ماي   05 في   ملؤرخ 

للشركة  لس7د)ة(  جدود  مسير 

كمسير   TAMOURO  ZAKARIA

وح7د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   20 بتاريخ  بتمارة    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 3338.

58I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

CHAMSER
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000،  لجدودة  ملغرب

CHAMSER »شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 
 ،F رم7ل، ز وية بئر أ زر ن وشارع

بقعة 1، مر ب 3،  لجدودة - - 

 لجدودة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.13091

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 08 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

- تف1يت  لس7دة ب1شرى ملش1ر جم7ع 

حصة لفائدة  لس7د   500 حصصها 

تف1يت  لس7د حاتم   - حاتم حب1ب. 

1000 حصة  حب1ب جم7ع حصصه 

لفائدة  لس7د عبد لسالم  ل7حس7ني. 

تغ7ير  لشكل  لقا 1ني للشركة من   -

- .SARL-AU إلى SARL

عبد لسالم  تع7ين  لس7د 

بعد  للشركة  كمسير   ل7حس7ني 

إستقالة  لس7د حاتم حب1ب.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

ونص  1-6-7-14:  لذي  رقم  بند 

بشكل  ماولي:  لبن1د  لخاصة  على 

ومسير  وحصص  لشركاء   لشركة 

 لشركة

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   18 بتاريخ   البتد ئ7ة بالجدودة  

2020 تحت رقم 25975.

60I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

HELDA
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

HELDA شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12 ز قة 

 الكس7اس شارع يعق1ب  ملنص1ر 

 ملعاريف - 20380  لب7ضاء  ملغرب.

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.283535

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 18 وناور 2016 تم  تح1يل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

ز قة  الكس7اس شارع يعق1ب   12«

20380  لب7ضاء   ملنص1ر  ملعاريف - 

 - شارع  لر شدي   50« إلى   ملغرب» 

00000  لب7ضاء   ملغرب».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

فبر ور 2016 تحت رقم 595721.

61I

CABINET EL KHALIFA

.GENERALE ROUTIERE S.A
شركة  ملساهمة

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET EL KHALIFA

53 - ز قة طه حسين ، 20100، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

 .GENERALE ROUTIERE S.A

شركة  ملساهمة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 719  

شارع م1دوب1ك7تا ب1ل1 - 20520 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب.

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.89363

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 09 شتنبر 2019 تم  تح1يل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 - ب1ل1  م1دوب1ك7تا  شارع    719«

إلى  20520  لد ر لب7ضاء  ملغرب» 
 6 رقم   3 »طريق  ل1 زيس ز قة رقم 

20510  لد ر لب7ضاء    - حي  ل1 زيس 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735918.

62I

CABINET EL KHALIFA

LES TROIS AMIS
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL KHALIFA

53 - ز قة طه حسين ، 20100، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

LES TROIS AMIS »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 26 ز قة 

 بن خل7كان حي  لنخ7ل - 20350 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.55187

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 25 فبر ور 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

بهبة  ق7ام  لس7د  دريس  لسقاط 

على  لشكل  ألبنائه  حصة   80  000

للس7د سع7د  حصة   20000  لتالي: 

للس7د  حصة   20000  لسقاط˓ 

حصة   20000 مام1ن  لسقاط˓ 

20000 حصة  للس7دة منا  لسقاط˓ 

للس7دة سام7ة  لسقاط.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 7:  لذي ونص على ماولي: 

 000 000 رأسما5  لشركة محدد في 

16 درهم مقسم إلى 000 160 حصة 

درهم للحصة مقسمة   100 من فئة 

 50000 بين:  لس7د سع7د  لسقاط 

مام1ن  لسقاط  حصة˓  لس7د 

50000 حصة˓  لس7دة منا  لسقاط 

سام7ة  حصة˓  لس7دة   50000

 لسقاط 50000 حصة. 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

أبريل 2020 تحت رقم 735805.

63I

CABINET EL KHALIFA

YÉLÉN IMPACT

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

53 - ز قة طه حسين ، 20100، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

YÉLÉN IMPACT  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 03 - ز قة 

 وت ورير شارع م1الي و1سف . - 

20050  لد ر لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
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رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
560853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   17
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 YÉLÉN : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

. IMPACT
 •  : بإوجاز  غرض  لشركة 
و لترويج   الستشار ت،  لتط1ير 

 لشخ�ضي ،
•  لتجارة،  ألحد ث،  لتدريب، 

و لت1ج7ه ،
•  ستير د و تصدور،.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 03 - ز قة 
 -  . و1سف  م1الي  شارع  ورير   وت 

20050  لد ر لب7ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لس7دة  لخل7فة مريم 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7دة  لخل7فة مريم عن1  ه) ( 
يعق1ب  وشارع  سقر ط  ز قة  ز وية 
8  قامة مازريل  3 شقة   ملنص1ر ط 
20330  لد ر لب7ضاء   ملعاريف  

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7دة  لخل7فة مريم عن1  ه) ( 
يعق1ب  وشارع  سقر ط  ز قة  ز وية 
8  قامة مازريل  3 شقة   ملنص1ر ط 
20330  لد ر لب7ضاء   ملعاريف  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735916.
65I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

STE ZONETT SERVICES
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

درب  لعساس رقم 37 سيبع مر كش 

، 50000، مر كش  ملغرب

STE ZONETT SERVICES شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملحام7د 

عمل7ة سايس رقم 27  - 50000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZONETT SERVICES

-  قل   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغير 

-  شغا5  لبناء

-  الستير د و  لتصدور.

:  ملحام7د  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 50000  -   27 رقم  سايس  عمل7ة 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د محمد ب1حر �ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د محمد ب1حر �ضي عن1  ه) ( 

  27 رقم  سايس  عمل7ة   ملحام7د 

50000 مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د محمد ب1حر �ضي عن1  ه) ( 

  27 رقم  سايس  عمل7ة  ملحام7د 

50000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   20 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 2963.

65I

CANOCAF SARL

HERCO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
إنشاء فرع تابع للشركة

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي ز قة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لناظ1ر 

MAROC

HERCO شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

 ملطار عمارة رحاب رقم 3 - 62000 

 لناظ1ر   ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.17615

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

 ملؤرخ في 03 مارس 2020 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت  لتسم7ة - و 

بالعن1 ن  ملنطقة  لصناع7ة   لكائن 

62702  لناظ1ر  ملغرب و   - سل1 ن  

 ملسير من طرف  لس7د)ة( دبزة أحمد 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 13 مارس 

2020 تحت رقم 383.

66I

N2M CONSEIL-SARL

2A MULTISERVICES
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

2A MULTISERVICES  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  الو5 ز قة 5 رقم 19  لطابق 

 لثاني رقم 5  لناظ1ر  62000 

 لناظ1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   28

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 2A  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. MULTISERVICES

وكالة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

وترك7ب  ب7ع  و الشهار-   التصا5 

 ل7ات  لكمبب17تر و معد ت  ملكاتب - 

 لحفالت .

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لحسن  الو5 ز قة 5 رقم 19  لطابق 

 62000 5   لناظ1ر  رقم   لثاني 

 لناظ1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لس7د ركادي عبد  لعزيز 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 500   : هللا  عبد  كم1ني   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
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و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  لعزيز  ركادي   لس7د 

عن1  ه) ( شارع عبد  لخالق  لطريس 
62000  لناظ1ر  72  لناظ1ر   رقم 

 ملغرب.

 لس7د كم1ني عبد هللا  عن1  ه) ( 
305  لناظ1ر   شارع  ملسيرة  لخضر ء 

62000  لناظ1ر  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  لعزيز   ركادي   لس7د 

عن1  ه) ( شارع عبد  لخالق  لطريس 
62000  لناظ1ر  72  لناظ1ر   رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 10 مارس 

2020 تحت رقم 355.

67I

N2M CONSEIL-SARL

RH MAINTENANCE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

RH MAINTENANCE  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  والد 

ب1ط7ب سكت1ر C لناظ1ر  - 62000 

 لناظ1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   02

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 RH  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. MAINTENANCE
ورشة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 للحام و  لص7ا ة .
: حي  والد  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 62000  - C لناظ1ر   ب1ط7ب سكت1ر 

 لناظ1ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لس7د عثماني ساع7د  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د عثماني ساع7د  عن1  ه) ( 
128  زغنغان  حي بني ب1دودوت رقم 

 لناظ1ر  62000  لناظ1ر  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د عثماني ساع7د  عن1  ه) ( 
128  زغنغان  حي بني ب1دودوت رقم 

 لناظ1ر  62000  لناظ1ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 09 مارس 

2020 تحت رقم 355.

68I

ACO CONSULTING

WANA MONEY
شركة  ملساهمة

رفع رأسما5  لشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
WANA MONEY شركة  ملساهمة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
الك1لين  -2  س7دي معروف   - 
20190  لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.385975

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 مارس   23 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   7.000.000,00«

إلى  درهم»   10.000.000,00«

»17.000.000,00 درهم» عن طريق :  

تقدوم حصص  قدوة أو ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 21 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735965.

69I

ACO CONSULTING

INSTITUT DE LA FNBTP
تأسيس شركة  ملساهمة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence  ,70

 du centre - 4ème étage- Apt.14-

، 20500، casablanca maroc

 INSTITUT DE LA FNBTP

»شركة  ملساهمة» 

 ،532 مقرها  الجتماعي:  وعن1 ن 

-  لطابق  مصطفى  ملعاني  ز قة 

20250  لد ر  لب7ضاء    ،-  لثالث  

 ملغرب

شركة   « تأسيس  عن  إعالن 

 ملساهمة»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.560865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   05

 ألسا�ضي لشركة  ملساهمة باملميز ت 

 لتال7ة:

شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.INSTITUT DE LA FNBTP

غرض  لشركة بإوجاز : 

 لتك1ين  ألولي في قطاعات ومهن 

 لبناء و ألشغا5  لعم1م7ة

 ،532  : .عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
-  لطابق  مصطفى  ملعاني  ز قة 

20250  لد ر  لب7ضاء    -  لثالث  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.

 300.000 ويبلغ رأسما5  لشركة 

درهم،

مقسم كالتالي:

للبناء   لشركة  لجامعة  ل1طن7ة 

2.977 حصة    : و  الشغا5  لعم1م7ة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 لشركة  لتجمع  ملنهي للمساعدة 

و  قطاع  لبناء  في  على  الستشارة 

حصة   20   :  ألشغا5  لعم1م7ة  

بق7مة 100 درهم للحصة .

1 حصة    :  لس7د محمد محب1ب 

بق7مة 100 درهم للحصة .

1 حصة    :  لس7د ت1ف7ق شر دي 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د  ملصطفى مفتاح :  1 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو   ملتصرف1ن 

 لرقابة: 

للبناء   لشركة  لجامعة  ل1طن7ة 

بصفته) (  و  الشغا5  لعم1م7ة 
ز قة   ،532 عن1  ه) (  متصرف 

-  لطابق  لثالث   مصطفى  ملعاني 

20250   لد ر  لب7ضاء   ملغرب 

 لشركة  لتجمع  ملنهي للمساعدة 

قطاع  لبناء  في  على  الستشارة 

بصفته) (  و  ألشغا5  لعم1م7ة  
ز قة   ،532 عن1  ه) (  متصرف 

-  لطابق  لر بع  مصطفى  ملعاني 

20250   لد ر  لب7ضاء   ملغرب 

 لس7د محمد محب1ب بصفته) ( 
رئيس مجلس  الد رة  عن1  ه) ( تجزئة 
-  س7دي معروف   89 - رقم  الك1لين 

20190   لد ر  لب7ضاء   ملغرب 

بصفته) (  ت1ف7ق شر دي   لس7د 

متصرف عن1  ه) ( قطاع 16 -  قامة 
7 - ز قة  لخروب - حي   الحد - شقة 

 لرياض  10100  لرباط  ملغرب 
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مر قب أو مر قبي  لحسابات :
) ( ACO CONSULTING لشركة 
بصفته مر قب  لحسابات عن1  ه) ( 
-  قامة  ملركز  ل7ب1رن  ز قة   ،70

20500   لد ر  لب7ضاء   ملغرب 
مقتض7ات  لنظام  ألسا�ضي 
ت1زيع  و  بتك1ين  الحت7اطي   ملتعلقة 

 ألرباح :
 5 في  ملائة من  لرباح.

 إلمت7از ت  لخاصة  ملنص1ص 
عليها لكل شخص :

ال�ضئ.
بقب51  متعلقة  مقتض7ات 
تف1يت  لهم   ألشخاص  ملخ51 
 ألسهم وتع7ين جهاز  لشركة  ملخ51 

له  لبث في طلبات  لقب51 :
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء   لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735967.
70I

 سم1ب

 DIYAR AL BALAH
IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

 سم1ب
 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 55
 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER  ملغرب
 DIYAR AL BALAH IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 5  قامة 
ت1رية 38 ز قة  ل7من طابق 5 رقم 
28 طنجة  - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

5356
 01 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2019 غشت 
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 DIYAR : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 
.AL BALAH IMMOBILIER

غرض  لشركة بإوجاز :  الستثمار 
 لعقاري بكافة أشكاله.

5  قامة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ت1رية 38 ز قة  ل7من طابق 5 رقم 28 

طنجة  - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  عل1ش  رحمة   لس7دة 
ز قة  ل7من طابق   38 5  قامة ت1رية 
طنجة   90000 طنجة    28 رقم   5

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7دة رحمة عل1ش عن1  ه) ( 5 
 5 ز قة  ل7من طابق   38  قامة ت1رية 

رقم 28 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
غشت   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2019 تحت رقم 225596.
71I

 ئتما 7ة  ملرجان

FC KHOURIBGA
تأسيس شركة  ملساهمة

 ئتما 7ة  ملرجان
ف6 واسم7نة 1 شارع محمد 
 lotissement 10 لسادس 
 ennakhla rue al jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
 ملغرب

FC KHOURIBGA »شركة 
 ملساهمة» 

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 156 
 لطابق  لتاني واسمين 1 شارع 

محمد  لسادس -، 25000 خريبكة 
 ملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
 ملساهمة»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.6315

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقا 1ن  تم   2019 شتنبر 
 ألسا�ضي لشركة  ملساهمة باملميز ت 

 لتال7ة:
شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 FC  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHOURIBGA
غرض  لشركة بإوجاز : تس7ير كرة 

 لقدم.
 156  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 لطابق  لتاني واسمين 1 شارع محمد 

 لسادس - 25000 خريبكة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.
 300.000 ويبلغ رأسما5  لشركة 

درهم،
مقسم كالتالي:

جمع7ة  ادي  وملب7ك   لشركة 
2.760 حصة    : خريبكة لكرة  لقدم 

بق7مة 276.000 درهم للحصة .
 لس7د  لسكتاني  ز ر :  60 حصة 

بق7مة 6.000 درهم للحصة .
 60   :  لس7د فس7ني عبد  لكريم 

حصة بق7مة 6.000 درهم للحصة .
 لس7د صم1تي رش7د :  60 حصة 

بق7مة 6.000 درهم للحصة .
 60   : بندق عبد  لسالم   لس7د 

حصة بق7مة 6.000 درهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أو   ملتصرف1ن 

 لرقابة: 
بصفته) (   لس7د  لسكتاني  ز ر 
ز قة  لقائد   01 عن1  ه) (   د ري 
 25000  حمد  لشر دي حي  لنهضة 

خريبكة  ملغرب
عبد  لكريم  فس7ني   لس7د 
 133 عن1  ه) (  بصفته) (  د ري 
خريبكة   25000 جار  لخير  تجزئة 

 ملغرب
بصفته) (  رش7د  صم1تي   لس7د 
مسع1د  دو ر  والد  عن1  ه) (   د ري 
 والد عبدون 25000 خريبكة  ملغرب

عبد  لسالم  بندق   لس7د 
بصفته) (  د ري عن1  ه) ( 10 تجزئة 

 لنخلة  25000 خريبكة  ملغرب

مر قب أو مر قبي  لحسابات :

) (بصفته  مر د  فس1 ن   لس7د 

مر قب  لحسابات عن1  ه) ( شارع بئر 

  زر ن رو مندي 2 عمارة  شب7ل7ة رقم 

2-1 20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

مقتض7ات  لنظام  ألسا�ضي 

ت1زيع  و  بتك1ين  الحت7اطي   ملتعلقة 

 ألرباح :

خصمها  وتم  من  الرباح   5%

تك1ين  ملدخر ت  ل1 جبة  من  جل 

رهن  شارة  و1ضع  و لباقي  قا 1 7ا 

 لشركاء  لدون وحددون  لنسبة  لتي 

سيتم ت1زيعها..

 إلمت7از ت  لخاصة  ملنص1ص 

عليها لكل شخص :

 المت7از ت  لخاصة ستك1ن طبقا 

للمادة 25  لفقرة 2 من  لقا 1ن -17

..95
بقب51  متعلقة  مقتض7ات 

تف1يت  لهم   ألشخاص  ملخ51 
 ألسهم وتع7ين جهاز  لشركة  ملخ51 

له  لبث في طلبات  لقب51 :

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   26 بتاريخ  بخريبكة   البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 152.

73I

N2M CONSEIL-SARL

SUIT GARD
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SUIT GARD شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  لخامس رقم 53 شقة 13 

 لعروي  لناظ1ر - 62000  لناظ1ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
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رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   25

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 SUIT  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.GARD

غرض  لشركة بإوجاز :  لحر سة .

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 13 شقة   53 رقم  محمد  لخامس 
62000  لناظ1ر   -  لعروي  لناظ1ر 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د عال1ش  ب7ل  :  350 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 350   : سف7ان   ح7دة   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 300   : مزيان  سماء   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  عال1ش  ب7ل    لس7د 

 قامة م1الي  لشريف عمارة ب شقة 

م1الي  عين  لشقف  15   ال دلس 

يعق1ب فاس  30000 فاس   ملغرب.

عن1  ه) (   لس7د خ7دة سف7ان  

بروكس7ل    1059 بلج7كا   بروكس7ل 

بلج7كا .

عن1  ه) (  مزيان  سماء   لس7دة 
 5 رقم   7 ز قة  حي  لريك1الريس 

 لناظ1ر  62000  لناظ1ر  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  عال1ش  ب7ل    لس7د 

 قامة م1الي  لشريف عمارة ب شقة 

م1الي  عين  لشقف  15   ال دلس 

يعق1ب فاس  62000  لناظ1ر  ملغرب

عن1  ه) (   لس7د ح7دة سف7ان  

بروكس7ل    1059 بلج7كا   بروكس7ل 

بلج7كا 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 09 مارس 

2020 تحت رقم 356.

75I

RYS CONSULTING

JB FINANCE

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تف1يت حصص

RYS CONSULTING

112شارع  لن7ل مبروكة س7دي 

عثمان  لد ر لب7ضاء ، 20750، 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

JB FINANCE شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع اللة 

واق1ت و ز قة  لعرعار عمارة9 إقامة 

جاليس طابق 5 شقة 17 - 20000 

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب .

تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.539299

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 مارس   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

أ 1ر  لبقالي  )ة(  تف1يت  لس7د 

1.000 حصة  جتماع7ة من  قاسمي 

لفائدة   لس7د  حصة   1.000 أصل 

)ة( عزيز زمني بتاريخ 13 مارس 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رق

N2M CONSEIL-SARL

PERLA CLEANING
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

PERLA CLEANING  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 15 

 لحي  لصناعي سل1 ن  لناظ1ر  - 

62000  لناظ1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   17

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 PERLA : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

. CLEANING

صناعة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

صناعة   - م1 د  لتنظ7ف  وت1زيع 

وت1زيع . الغلفة  - ستير د وتصدور .

 15 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - سل1 ن  لناظ1ر    لحي  لصناعي 

62000  لناظ1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د ح7اتي مخمد  :  500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

500 حصة    :  لس7د صبار عماد  

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د ح7اتي حمد  عن1  ه) ( حي 

 171 ز قة  ب  ب1ط7ب سكت1ر   والد 
62000  لناظ1ر  11  لناظ1ر   رقم 

 ملغرب.

 لس7د صبار عماد  عن1  ه) ( حي 

 ملجد بل1ك 05  لطابق  لثاني رقم 10 

طنجة  90000 طنجة   ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  محمد   ح7اتي   لس7د 

حي  والد ب1ط7ب سكت1ر ب ز قة 171 
62000  لناظ1ر  11  لناظ1ر   رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 21 فبر ور 

2020 تحت رقم 255.

76I

CRB CONSEIL

 CABINET COMPTABLE

EUROMEDITERRANEEN
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

CRB CONSEIL

حي  لهناء شارع  بن سينا رقم 215 ، 

20280،  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

 CABINET COMPTABLE

EUROMEDITERRANEEN  شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي باب 

 لفضاء   فا 3 شارع باب  ملنص1ر 

،عمارة C  لطابق  ألو5 ، مكتب رقم 

3 - 20000  لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.151861

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 مارس   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تف1يت  لس7د )ة( فر نس1 ز  بريني 

دونان 51 حصة  جتماع7ة من أصل 
رش7د   )ة(  حصة لفائدة   لس7د   51

ب1بكري بتاريخ 16 مارس 2020.
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735013.

77I

orient compt

STE WEB MASTER
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC

STE WEB MASTER شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ف7ال 

 ور  جيز  لطابق  لخامس شارع 

 لدرف1في  - 60000 وجدة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

35971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   06

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.WEB MASTER

:  نشاء  بإوجاز  غرض  لشركة 

على  لشبكة  وتط1ير  مل1 قع 

 لعنكب1ت7ة

حفظ و د رة  لخ1 دوم و لتخزين 

لق1 عد  لب7ا ات.

ف7ال   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شارع   ور  جيز  لطابق  لخامس 

 لدرف1في  - 60000 وجدة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د ر مي  حمد :  1.000 حصة 
بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د ر مي  حمد عن1  ه) ( ظهر 
س7دي  3طريق  إقامة  لغ7ث  ملحلة 
وحي رقم س63 60000 وجدة   ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د ر مي  حمد عن1  ه) ( ظهر 
س7دي  3طريق  إقامة  لغ7ث  ملحلة 
وحي رقم س63 60000 وجدة   ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   19 بتاريخ  ب1جدة    لتجارية 

2020 تحت رقم 1057.
78I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

LUXE FERMETURES
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

حل شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
52  شارع  لدرف1في  لطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة  ملغرب
LUXE FERMETURES  شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة)في ط1ر 
 لتصف7ة(

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 
وجدة  لرئيس7ة بركان - 63300 

بركان  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.5083

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 25 مارس   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 
مبلغ     LUXE FERMETURES
وعن1 ن  درهم   600.000 رأسمالها 
وجدة  طريق  مقرها  إلجتماعي 
بركان   63300  - بركان   لرئيس7ة 

 ملغرب  ت7جة 5 : قلة  النشطة.
طريق  ب  مقر  لتصف7ة  حدد  و 
 63300  - بركان  وجدة  لرئيس7ة 

بركان  ملغرب. 

و عين:
و  د ودي  ب1ال5    لس7د)ة( 
تجزىة  لضحى طريق  بن  عن1  ه) ( 
بركان   63300 حي  لرياض   نس 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 
و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   13 بتاريخ  ببركان    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 176.

79I

somacompta sarl

أمليل كار
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
أمل7ل كار شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  لنهضة 

و دي أمل7ل - 35250 تازة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

5313
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   10
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
أمل7ل   : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

كار.
كر ء   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لس7ار ت بدون سائق.
حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
تازة   35250  - أمل7ل  و دي   لنهضة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   : منير   لس7د  ألطرش 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د  لعش1�ضي محمد :  2.500 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لعش1�ضي محمد عن1  ه) ( 

حي  لنهضة 1 و دي  مل7ل 35250 تازة 

 ملغرب.

عن1  ه) (  منير   لس7د  ألطرش 

تازة   35250 حي  ملحطة و دي  مل7ل 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  عمر   لس7د  الدري�ضي 

تعاو 7ة فرج هللا و دي  مل7ل 35250 

تازة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   13 بتاريخ  بتازة    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 205.

80I

MAYA INTERNATIONAL TRANSACTIONS

 MAYA INTERNATIONAL

TRANSACTIONS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 MAYA INTERNATIONAL

TRANSACTIONS

 Appartement N° 5 rue la 10

 liberté 3éme étage ، 20000،

Casablanca Maroc

 MAYA INTERNATIONAL

TRANSACTIONS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

 لحرية شقة 5 طابق 3 - 20000  

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
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رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
558859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   18
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 
 MAYA INTERNATIONAL

.TRANSACTIONS
غرض  لشركة بإوجاز : ب7ع و شر ء; 

 ستير د و تصدور; ص7ا ة صناع7ة.
10 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
  20000  -  3 طابق   5 شقة   لحرية 

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : دود و   سم7ة   لس7دة  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
  : دود و  فاطمة  لزهر ء   لس7دة 
500 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
دود و  فاطمة  لزهر ء   لس7دة 
 9 رقم  تجزئة  ملت1كل  عن1  ه) (  
27000   لد ر  د ر ب1عزة  لن1 صر  

 لب7ضاء   ملغرب.
عن1  ه) (   دود و  سم7ة   لس7دة 
ب1عزة  د ر   9 رقم  تجزئة  ملت1كل 
27000   لد ر  لب7ضاء    لن1 صر  

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (   دود و  سم7ة   لس7دة 
ب1عزة  د ر   9 رقم  تجزئة  ملت1كل 
27000   لد ر  لب7ضاء    لن1 صر  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم -.

82I

FIDULIMAR

STE CITE ZINE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

STE CITE ZINE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر تع1ي  

 كن17ن - 55300 تنغير  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.3555

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2020 ماي   05 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة 

»900.000 درهم» أي من »100.000 

عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 

أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   22 بتاريخ  بتنغير    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 99.

83I

MOUSSAOUI HAJJI

OUASIS HATTAB
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

OUASIS HATTAB شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

والد  لزهر ء جماعة ع ص ز  رف1د - 

52200 أرف1د  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
13761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   10
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUASIS HATTAB
غرض  لشركة بإوجاز :  الستغال5 

 لفالحي.
قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 - والد  لزهر ء جماعة ع ص ز  رف1د 

52200 أرف1د  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حطب   لس7د  ملكي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  حطب   لس7د  ملكي 
ز  رف1د  ص  ع  قصر  والد  لزهر ء 

52200  رف1د  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  حطب   لس7د  ملكي 
ز  رف1د  ص  ع  قصر  والد  لزهر ء 

52200 أرف1د  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالرش7دوة  بتاريخ 12 ماي 

2020 تحت رقم 400/2020.

85I

  ألستاذة  ج7ة تنل7ت م1ثقة

علف كساب املغرب
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ألستاذة  ج7ة تنل7ت م1ثقة
ز قة 13, ف7ال رقم : 85. حي  ل1لفة. 

 لد ر  لب7ضاء ، 20220، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

علف كساب  ملغرب  »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي:  

ليساسفة، 590 نس7م إسالن - 

20200  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.223975

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 11 مارس 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

على  ونص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ماولي:   ملصادقة على تف1يت  لس7د 

 15.990 لعدد  ج7ا  مركاديس   ري51 

 15.990 حصة  جتماع7ة من أصل 

حصة لفائدة  لس7د روج7ل17 ج1زيه 

عقد  بمقت�ضى   ط1ريس  ف7كسا 

بدو1 ن  الستاذة   ث1ث7قي  تف1يت  

م1ثقة بالد ر  لب7ضاء   ،  ج7ة تنل7ت 

بتاريخ 11 مارس 2020

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

للشريك  لسابق   النسحاب  لنهائي 

 لس7د  ري51 مركاديس ج7ا 

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

تعدول  لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة بعد 

 لتف1يت

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

من  جل   ستكما5   لصالح7ات 

 إلجر ء ت  لالحقة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

:  لذي  6  ملساهمات  رقم  بند 

ونص على ماولي: أصبحت  مساهمة   

ج1زيه  روج7ل17   لشريك  لس7د 

في  محددة  ط1ريس   ف7كسا 

2.400.000،00 درهم

7  لرأسما5  الجتماعي  رقم  بند 

أصبحت   ماولي:  على  ونص  :  لذي 

مجم1ع  لحصص  لتي ومتلكها   لس7د 

في  روج7ل17 ج1زيه ف7كسا ط1ريس 

 : هي  للشركة    لرأسما5  الجتماعي 

25.000 حصة  جتماع7ة
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735913.

85I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

PRISME INGENIERIE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

PRISME INGENIERIE شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي مجم1عة 

 لنصر ز قة 12 رقم 17  - 90000 

طنجة   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

97277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2019 فبر ور   26

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRISME INGENIERIE

مكتب   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لدر سات  ألشغا5  لعامة و ملباني.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : مجم1عة 
 90000  -   17 رقم   12  لنصر ز قة 

طنجة   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لس7دة  لسع7دي مل7كة 

حصة بق7مة 1.000 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

مل7كة   لس7دة  لسع7دي 

عن1  ه) ( 56 مجم1عة 3 حي  ال دلس 

35000 تازة  ملغرب .

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

مل7كة   لس7دة  لسع7دي 

عن1  ه) ( 56 مجم1عة 3 حي  ال دلس 

35000 تازة  ملغرب 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

أبريل   30 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2019 تحت رقم 223271.

86I

 ملركز  لجه1ي لالستثمار لجهة  لع17ن  لساق7ة 

 لحمر ء

HYGIENE KHALIL
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 ملركز  لجه1ي لالستثمار لجهة 

 لع17ن  لساق7ة  لحمر ء

صندوق  لبرود 2266 ، 70000، 

 لع17ن  ملغرب

HYGIENE KHALIL شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي م1الي 
رش7د  لشطر  لثالث مجم1عة 3 رقم 

59 مكرر - 70000  لع17ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

31333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HYGIENE KHALIL
مختلف   : بإوجاز  غرض  لشركة 

خدمات و شغا5  لنظافة 
وتجارة منت1جات  لنظافة

 المن
 و لخدمات ذ ت  لصلة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي م1الي 
رش7د  لشطر  لثالث مجم1عة 3 رقم 

59 مكرر - 70000  لع17ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د رش7د خل7ل :  1.000 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د رش7د خل7ل عن1  ه) ( حي 
م1الي رش7د  لشطر  لثالث مجم1عة 
70000  لع17ن  مكرر   59 رقم   3

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د رش7د خل7ل عن1  ه) ( حي 
م1الي رش7د  لشطر  لثالث مجم1عة 
70000  لع17ن  مكرر   59 رقم   3

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
11 مارس  بتاريخ   البتد ئ7ة بالع17ن  

2020 تحت رقم 703/20.
88I

MOGADOR GESTION

COAST BIOLOGICAL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

COAST BIOLOGICAL شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  بن 

عباد، بلدوة تاملست - 55000 

 لص1يرة  ملغرب.

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.3051

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 03 فبر ور 2020 تم  تح1يل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 - تاملست  بلدوة  عباد،  »حي  بن 

»دو ر  إلى  55000  لص1يرة  ملغرب» 

 55000  -  منتل7ت  قل7م  لص1يرة 

 لص1يرة   ملغرب».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالص1يرة  بتاريخ 27 مارس 

2020 تحت رقم 83/2020.

89I

تر ج7ك1م

SOPRIMOB
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

تر ج7ك1م

39 ز قة ل7ل بلفدور ، 20310، 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

SOPRIMOB شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

بكات7ل ز قة 8 رقم 3  - 20220 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب.

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.323285

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

 ملؤرخ في 25 وناور 2019 تم  تح1يل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 -   3 رقم   8 ز قة  بكات7ل  »تجزئة 

إلى  20220  لد ر لب7ضاء  ملغرب» 
»ز قة عزيز بال5  لطابق  لتاني رقم 

20220  لد ر لب7ضاء    - 3  ملعاريف 

 ملغرب».
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

فبر ور 2019 تحت رقم 693532.

90I

م1تق  لعزوزي

TATFI DE L›ATLAS
فسخ عقد تس7ير حر ألصل تجاري 

) ألشخاص  ملعن1ي1ن(

فسخ عقد تس7ير حر ألصل تجاري

tatfi de l›atlas

بمقت�ضى   لجمع  لعام  الستثنائي 

 pommerie demarigha لشركة 

تجزئة   :  لكائن مقرها  الجتماعي ب 

بلدوة  وت  ورير   15 ماكرقم   ر ك 

مر كش     50000  -  لحي  الد ري  

 2020 فبر ور   13 في   ملغرب  ملؤرخ 

تقرر ماولي:

فسخ عقد  لتس7ير  لحر لألصل   

مريغا  دو ر   : ب   لتجاري  لكائن 

ويركا جماعة  مزميز  قل7م  لح1ز 

،  مل1قع  مر كش  ملغرب   50000  -

 pommerie شركة  طرف  من 

بصفتها مالكة لألصل   :  demarigha

 HRMD SERVICES لتجاري و شركة 

SARLAU بصفتها مسيرة حرة.

91I

CANOCAF SARL

YASAM
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي ز قة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لناظ1ر 

MAROC

YASAM شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 25 شارع 

عمر  بن  لخطاب رقم 8 أكد 5 - 

10090  لرباط   ملغرب .

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 03 فبر ور 2020 تم  تح1يل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 8 شارع عمر  بن  لخطاب رقم   25«
 « 10090  لرباط   ملغرب   - أكد 5 
 ،93 »شارع م1�ضى بن  صير رقم  إلى 
62000  لناظ1ر    -  لطابق  لثاني 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   20 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 553.
92I

FHF

GT4
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

GT5 شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة  حمد 
 لت1قي  قامة عروق  لطابق 3 شقة 

13  - .  لد ر  لب7ضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
560723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   15
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

.GT5 : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 
غرض  لشركة بإوجاز : ب7ع وشر ء 
و الشغا5  و ل7ات  لبناء  م1 د  وكر ء 

وكل ما وتعلق بذلك..

ز قة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 3  حمد  لت1قي  قامة عروق  لطابق 

شقة 13  - .  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د فؤ د محمد :  1.000 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 56  لس7د فؤ د محمد عن1  ه) ( 
بل1ك س تجزئة  لعنبر زو غة   . فاس 

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 56  لس7د فؤ د محمد عن1  ه) ( 
بل1ك س تجزئة  لعنبر زو غة   . فاس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

أبريل 2020 تحت رقم -.
93I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

DAOUYA TRADING
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصادوة ، 

56300،  ل17سف7ة  ملغرب
DAOUYA TRADING شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل 
 قة تز يت حي  ملسيرة - 56053 

 لشماع7ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
2671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   20
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 
باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DAOUYA TRADING
و  :  نشاء  غرض  لشركة بإوجاز 

تتبع  ملساحات  لخضر ء
أشغا5 مختلفة و  لبناء

ب7ع أدو ت و ل1 زم  ملكاتب.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : محل  قة 
تز يت حي  ملسيرة - 56053  لشماع7ة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لخالق   لس7د  لجالودي 
درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عبد  لخالق   لس7د  لجالودي 
عن1  ه) ( حي  لخل7فة ز قة  ملصاب7ح 

رقم 5 56053  لشماع7ة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  لخالق   لس7د  لجالودي 
عن1  ه) ( حي  لخل7فة ز قة  ملصاب7ح 

رقم 5 56053  لشماع7ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 16 بتاريخ  بال17سف7ة    البتد ئ7ة 

مارس 2020 تحت رقم 96.

95I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TASAFO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصادوة ، 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020)الجريدة الرسمية   6(3(

56300،  ل17سف7ة  ملغرب
TASAFO شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  لغدر 
رقم 583 - 56300  ل17سف7ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
2681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TASAFO
أشغا5   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لكهرباء
أشغا5 مختلفة و  لبناء.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي  لغدر 
رقم 583 - 56300  ل17سف7ة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لس7د  لحبيب سالكي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د  لحبيب سالكي عن1  ه) ( 
 56300  583 رقم  حي  لغدور 

 ل17سف7ة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د  لحبيب سالكي عن1  ه) ( 
 56300  583 رقم  حي  لغدور 

 ل17سف7ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بال17سف7ة  بتاريخ 13 ماي 

2020 تحت رقم 105.

95I

FIDABEL SARL AU

STATION SERVICE SHAIM
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU

 SAF CONSULTANT BUREAU

 N°4  IMM MIMOUNA 2EME

 ETAGE JERIFAT SAFI ، 46000،

SAFI MAROC

STATION SERVICE SHAIM شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

 IMM 2 وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 RESIDENCE EDDAOUHA V N

SAFI - 46000 SAFI MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

10389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   21

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.STATION SERVICE SHAIM

 STATION : غرض  لشركة بإوجاز

.SERVICE

 IMM 2  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 RESIDENCE EDDAOUHA V N

.SAFI - 46000 SAFI MAROC

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 900   : واسين  بن  بد ر   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7دة بن  ود ر فاطمة  لزهر ء :  

100 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د بن  بد ر واسين عن1  ه) ( 
جمعة سح7م   56100 حي  لحرش  

 ملغرب.
 لس7دة بن  ود ر فاطمة  لزهر ء 
عن1  ه) ( حي  لحرش  56100 جمعة 

سح7م  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د بن  بد ر واسين عن1  ه) ( 
جمعة سح7م   56100 حي  لحرش  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   27 بتاريخ  بآسفي    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم -.

96I

CANOCAF SARL

YASAM
إعالن متعدد  لقر ر ت

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي ز قة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لناظ1ر 

MAROC
YASAM »شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د»
وعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع 
م1�ضى بن  صير رقم 93،  لطابق 
 لثاني - 62000  لناظ1ر  ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 15 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 
قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

ت1س7ع نشاط  لشركة 
قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 
على  لقا 1ن  ألسـا�ضي   ملصادقة 

 لجدود للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 
بند رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 
و  ألشغا5  ملختلفة،  أعما5  لبناء 
و  ألدو ت  م1 د  لبناء  في  تجارة 

 لصناع7ة و  الستير د و  لتصدور 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   20 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 553.

97I

DLS MAROC

DSL MAROC
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

DSL MAROC

 شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رأسمالها: 1.500.000,00 درهم

عن1 ن مقرها  إلجتماعي:  ملجمع 

 لسكني  ملجد، رقم 829 طنجة – 

  90080
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

17509 باملحكمة  لتجارية بطنجة.

بمقت�ضى  لجمع  لعام   .1

 إلستثنائي  ملؤرخ في 12 غشت 2019 

  Ulrich DÔLKEN تم تع7ين   لس7د

 Königsberger Str . 3, ب   لكائن 

 59205 Hasbergen, Allemagne

تاريخ  من  للشركة  إضافي  كمسير 

12 غشت 2019 ملدة غير محددة.

تم تعدول  لنظام  ألسا�ضي   .2

للشركة لهذ   لغرض.

تم  إلود ع  لقا 1ني    .3

باملحكمة  لتجارية بطنجة بتاريخ 18 

ماي 2020 تحت رقم 231520.

98I

 لفا�ضي حسناء

UNIVERS VILLAS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 لفا�ضي حسناء

27 ز قة   فا  لحس7مة ، 32000، 

 لحس7مة  ملغرب

UNIVERS VILLAS شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
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وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لسفلي ح1ز تفر ست )  ز غ(  وت 
و1سف و علي - 32000  لحس7مة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
3011

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   20
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.UNIVERS VILLAS
تاجير   : بإوجاز  غرض  لشركة 

معد ت  لبناء 
و  شغا5  مقاولة  العما5  لحرة 

 لبناء
و  ل7ات  لبناء  معد ت  ب7ع 

بالتقس7ط.
:  لطابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
)  ز غ(  وت  تفر ست  ح1ز   لسفلي 
32000  لحس7مة   - علي  و  و1سف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لس7د  عروس  بر ه7م 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د  عروس  بر ه7م عن1  ه) ( 
 32000 سير ل17ن  مزورن  ز قة 

 لحس7مة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د  عروس  بر ه7م عن1  ه) ( 
 32000 سير ل17ن  مزورن  ز قة 

 لحس7مة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالحس7مة  بتاريخ 26 ماي 

2020 تحت رقم -.

99I

 ئتما 7ة   لخبرة

NISRA TRANS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 ئتما 7ة   لخبرة

59  ز قة   ملدونة ، 26100، برش7د 

 ملغرب

NISRA TRANS شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ركا ة بقعة 155 حد  لس1 لم - 

26100 برش7د  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   26

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 NISRA : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.TRANS

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع  لدولي.

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - حد  لس1 لم   155 بقعة   ركا ة 

26100 برش7د  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  لص1تي ب1شع7ب  :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

ب1شع7ب    لس7د  لص1تي 

عن1  ه) ( دو ر  لق1ة  لس1 لم 26100 

برش7د  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

ب1شع7ب    لس7د  لص1تي 

عن1  ه) ( دو ر  لق1ة  لس1 لم 26100 

برش7د  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   27 بتاريخ  ببرش7د    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 261.

100I

 ئتما 7ة   لخبرة

TRANSLAK LOGISTIQUE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 ئتما 7ة   لخبرة

59  ز قة   ملدونة ، 26100، برش7د 

 ملغرب

TRANSLAK LOGISTIQUE شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ركا ة بقعة 155 حد  لس1 لم  - 

26100 برش7د  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   26

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANSLAK LOGISTIQUE

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع  لدولي.

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - حد  لس1 لم    155 بقعة   ركا ة 

26100 برش7د  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د بن حمزة محمد 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د بن حمزة محمد عن1  ه) ( 

 26100 دو ر  لكروش7ين  لس1 لم  

برش7د  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د بن حمزة محمد عن1  ه) ( 

 26100 دو ر  لكروش7ين  لس1 لم  

برش7د  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   27 بتاريخ  ببرش7د    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 260.

101I

AM CONSULTING

WM INDUSTRIE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

WM INDUSTRIE  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 26، ز قة 

مرس  لسلطان،  لشقة 3، لطابق 

 ألو5، - 20590  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   20

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 WM  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. INDUSTRIE

:  لنجارة و  غرض  لشركة بإوجاز 

 لصناعة  ملعد 7ة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 26، ز قة 

3، لطابق  مرس  لسلطان،  لشقة 

20590  لد ر  لب7ضاء   -  ألو5، 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بالعقدة  محمد   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

وديع  لحسني  م1الي   لس7د 

 100 بق7مة  حصة   500   :  لعل1ي 

درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د محمد بالعقدة عن1  ه) ( 

 20210 طريق أزم1ر حي  لهناء   121

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

وديع  لحسني  م1الي   لس7د 

 لعل1ي عن1  ه) ( تجزئة خدوجة رقم 

20230  لد ر  لب7ضاء  ب1عزة  د ر   1

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د محمد بالعقدة عن1  ه) ( 

 20210 طريق أزم1ر حي  لهنا    121

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

وديع  لحسني  م1الي   لس7د 

 لعل1ي عن1  ه) ( تجزئة خدوجة رقم 

20230  لد ر لب7ضاء  ب1عزة  د ر   1

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 - بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

102I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE SECURITE DAHA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000،  لسمارة  ملغرب

STE SECURITE DAHA شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ل1كالة 01  لرقم 561 بل1ك د 

 لع17ن - 70000  لع17ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

23195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2018 وناور   23

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SECURITE DAHA

خدمات   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 المن و لحر سة.

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ل1كالة 01  لرقم 561 بل1ك د  لع17ن 

- 70000  لع17ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : واسين  لرق7بي   لس7د 
حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  واسين  لرق7بي   لس7د 
 25 02  لرقم  02  لز قة  حي  ل1حدة 

 لع17ن 70000  لع17ن  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  واسين  لرق7بي   لس7د 
 25 02  لرقم  02  لز قة  حي  ل1حدة 

 لع17ن 70000  لع17ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
وناور   25 بتاريخ   البتد ئ7ة بالع17ن  

2018 تحت رقم 145/18.

103I

ORGANISE.COM

 BOUMADINE GLOBAL-
MINING-BGM

تع7ين رئيس مجلس  إلد رة

ORGANISE.COM
 ANGLE AV DES FAR ET RUE

 ARRACHID IMAN CENTER ETG
 2 N°5 ، 20700، CASABLANCA

MAROC
 BOUMADINE GLOBAL-

MINING-BGM »شركة   ملساهمة»
وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز قة 

ل7باغن, رقم 3,  لطابق  الو5, حي 
ر سين,  لد ر لب7ضاء - 20700 
 لد ر لب7ضاء  ململكة  ملغرب7ة.
»تع7ين رئيس مجلس  إلد رة»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 
.551957

إطار  لجمع  لعام  إلد ري   في   
 ملؤرخ في 11 ماي 2020

تقرر تع7ين  لس7د  ل1 في  مصطفى
شركة  إد رة  ملجلس  رئيسا 
 BOUMADINE GLOBAL-

MINING-BGM

بتاريخ: 11 ماي 2020

له  وتتمثل  لصالح7ات  ملخ1لة 

ف7ما ولي: رئيس مجلس  إلد رة ومدور 

عام

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735007.

105I

ORGANISE.COM

 COMPAGNIE MINIERE-

MAYA MAROC-CMMM
تع7ين رئيس مجلس  إلد رة

ORGANISE.COM

 ANGLE AV DES FAR ET RUE

 ARRACHID IMAN CENTER ETG

 2 N°5 ، 20700، CASABLANCA

MAROC

 COMPAGNIE MINIERE MAYA-

MAROC-CMMM »شركة  

 ملساهمة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز قة 

ل7باغن, رقم 3,  لطابق  الو5, حي 

ر سين,  لد ر لب7ضاء - 20700 

 لد ر لب7ضاء  ململكة  ملغرب7ة.

»تع7ين رئيس مجلس  إلد رة»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.330101

إطار  لجمع  لعام  إلد ري   في   

 ملؤرخ في 25 أبريل 2020

تقرر تع7ين  لس7د  ل1 في  مصطفى

شركة  إد رة  ملجلس  رئيسا 

 COMPAGNIE MINIERE MAYA-

MAROC-CMMM

بتاريخ: 25 أبريل 2020

له  وتتمثل  لصالح7ات  ملخ1لة 

ف7ما ولي: رئيس مجلس  إلد رة و مدور 

عام

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735017.

105I
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ORGANISE.COM

 ZGOUNDER MILLENIUM-

SILVER MINING-ZMSM
تع7ين رئيس مجلس  إلد رة

ORGANISE.COM

 ANGLE AV DES FAR ET RUE

 ARRACHID IMAN CENTER ETG

 2 N°5 ، 20700، CASABLANCA

MAROC

 ZGOUNDER MILLENIUM-

SILVER MINING-ZMSM »شركة  

 ملساهمة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز قة 

ل7باغن, رقم 3,  لطابق  الو5, حي 
ر سين,  لد ر لب7ضاء - 20700 

 لد ر لب7ضاء  ململكة  ملغرب7ة.

»تع7ين رئيس مجلس  إلد رة»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.295533
إطار  لجمع  لعام  إلد ري   في   

 ملؤرخ في 11 ماي 2020

تقرر تع7ين  لس7د  ل1 في  مصطفى
شركة  إد رة  ملجلس  رئيسا 

 ZGOUNDER MILLENIUM-

SILVER MINING-ZMSM

بتاريخ: 11 ماي 2020

له  وتتمثل  لصالح7ات  ملخ1لة 
ف7ما ولي: رئيس مجلس  الد رة ومدور 

عام

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735006.

106I

ADESTA HOLDING

ADESTA HOLDING
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

ADESTA HOLDING

155 ز قة محمد  سم7حة إقامة 

ج1هرة محمد  سم7حة  لطابق 6 

 لرقم 35  لد ر  لب7ضاء ، 20090، 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

ADESTA HOLDING شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 155 ز قة 

محمد  سم7حة إقامة ج1هرة محمد 

 سم7حة  لطابق 6  لرقم 35  لد ر 

 لب7ضاء - 20090  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   06

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ADESTA HOLDING

جم7ع   : بإوجاز  غرض  لشركة 

أعما5  لبناء و ألشغا5  لعامة..

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 155 ز قة 

محمد  سم7حة إقامة ج1هرة محمد 

35  لد ر  6  لرقم   سم7حة  لطابق 

20090  لد ر  لب7ضاء   -  لب7ضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د سف7ان بلخير :  100 حصة 

بق7مة 1.000 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د سف7ان بلخير عن1  ه) ( حي 

259 س7دي قاسم   لنصر رقم  ملنز5 

16000 س7دي قاسم  ملغرب.

  ألسماء  لشخص7ة و لعائلي

 لس7د سف7ان بلخير عن1  ه) ( حي 

259 س7دي قاسم   لنصر رقم  ملنز5 

16000 س7دي قاسم  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم -.

107I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TABAHT LKHIR

SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE TABAHT LKHIR SARL

AU شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

تباحت  لخير  - 52000  لريصاني 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

137910

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   03

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE TABAHT LKHIR SARL

.AU

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لالخرين .

قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

52000  لريصاني   - تباحت  لخير  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  مروري  علي   لس7د 

رقم    16 شارع  م1الي  حف7ض  حي 

52000  لرش7دوة  33  لريصاني3 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

حي   لس7د علي مروري عن1  ه) ( 

 33 رقم    16 م1الي  حف7ض شارع 

 لريصاني3 52000  لرش7دوة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

تحت   - بتاريخ   البتد ئ7ة بالرش7دوة  

رقم -.

108I

CAJF CO

ETORE HOUSE

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

رفع رأسما5  لشركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

ETORE HOUSE شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 153 شارع 

عمر ريفي  لد ر  لب7ضاء - 20000 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب .

رفع رأسما5  لشركة



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020)الجريدة الرسمية   6(36

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.203193

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

رفع  تم   2013 ماي   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة 

 10.000« أي من  درهم»   190.000«

عن  درهم»   200.000« إلى  درهم» 

أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2013 تحت رقم 00525051.

109I

FIDURIZK

 TRANS LOKMANE AIT

HAMANI
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

 TRANS LOKMANE AIT

HAMANI شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

اللة مريم بل1ك د 5  لرقم 217 

بنسل7مان - 13000 بنسل7مان 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   29

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.LOKMANE AIT HAMANI
:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغير.
حي اللة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مريم بل1ك د 5  لرقم 217 بنسل7مان 

- 13000 بنسل7مان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حمني  عبد  لرح7م  وت   لس7د 
درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
حمني  عبد  لرح7م  وت   لس7د 
د 5  بل1ك  مريم  اللة  حي  عن1  ه) ( 
 13000 بنسل7مان   217  لرقم 

بنسل7مان  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
حمني  عبد  لرح7م  وت   لس7د 
د 5  بل1ك  مريم  اللة  حي  عن1  ه) ( 
 13000 بنسل7مان   217  لرقم 

بنسل7مان  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 26 بتاريخ  سل7مان   ببن   البتد ئ7ة 

ماي 2020 تحت رقم 123/2020.
110I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

مؤسسة السالوي للدواجن 
«SLAVI«

عقد تس7ير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعن1ي1ن(
عقد تس7ير حر ألصل تجاري

«SLAVI« مؤسسة  لسالوي للدو جن
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 18 
أعطى  لس7د  لسالوي   2020 ماي 
عبد  لحي  ملسجل بالسجل  لتجاري 
ببرش7د  باملحكمة  البتد ئ7ة   2950
لألصل  لتجاري  حق  لتس7ير  لحر 
جماعة  بير  لث1ر  دو ر  ب   لكائن 

جاقمة د ئرة  لجارة  - 26000 برش7د 

 ملغرب لفائدة شركة دو جن  ل1 حة 

غشت   01 من  تبتدئ  سنة   5 ملدة 

 2025 و1ل17ز   31 في  تنتهي  و   2020

 30.000 ق7مته  شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

111I

DCAP

DEPLOYA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

DCAP

 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,

 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC

DEPLOYA شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز وية شارع 

عمر  لخ7ام وز قة  لبنفسج باب 

ب، شقة رقم 5  لطابق 1 ب1س7ج1ر 

 لد ر لب7ضاء 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

559365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   25

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DEPLOYA

تط1ير   : بإوجاز  غرض  لشركة 

وتس1يق بر مج  لكمب17تر.

ز وية   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

وز قة  لبنفسج  عمر  لخ7ام  شارع 

 1 5  لطابق  رقم  شقة  ب،  باب 

ب1س7ج1ر  لد ر لب7ضاء 20000  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7دة  ادوة  لسباعي  الدري�ضي 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7دة  ادوة  لسباعي  الدري�ضي 
رقم   ,52 ز قة  حي لع17ن،  عن1  ه) ( 

18 20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7دة  ادوة  لسباعي  الدري�ضي 
رقم   ,52 ز قة  حي لع17ن،  عن1  ه) ( 

18 20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم -.

112I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

CAFE LAS DIAS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

CAFE LAS DIAS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 

 ملجاهدون دوار طنجة عمارة 6 رقم 

23  - 90000  طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
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رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

105159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   16

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 CAFE  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.LAS DIAS

 : بإوجاز  غرض  لشركة 

 EXPLOITANT DE SALON DE

.THE, GLACIER ET PATISSERIE

طريق   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

رقم   6  ملجاهدون دوار طنجة عمارة 

23  - 90000  طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : و1نس  شخ7مة   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 500   : ل1بنة   لس7دة  لف7اش 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  و1نس   لس7د شخ7مة 

  51 حي مسنا ة قطاع  لد خلة رقم 

90000  طنجة  ملغرب.

ل1بنة عن1  ه) (   لس7دة  لف7اش 

  51 حي مسنا ة قطاع  لد خلة رقم 

90000  طنجة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  و1نس   لس7د شخ7مة 

  51 حي مسنا ة قطاع  لد خلة رقم 

90000  طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231553.

113I

CABINET OUASSI

BMZ
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عمارة ك1مرزيد شارع  لحرية طابق 

 الو5 مكتب رقم 3  ملدونة  لجدودة 

، 56000،  سفي  ملغرب

BMZ شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 23 

و قة 193 تجزئة  لقدس  - 56000 

 سفي   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

10391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   18

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

.BMZ : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

غرض  لشركة بإوجاز :  ستير د و 

 لتصدور 

ب7ع وترك7ب آلة  لقه1ة.

 23 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 56000  - تجزئة  لقدس    193 و قة 

 سفي   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د حسن حد وي  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   لس7د حسن حد وي  
شارع  ب1  لعالء رقم 369  23000 بني 

مال5   ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  حد وي  حسن   لس7د 
شارع  ب1  لعالء رقم 369  23000 بني 

مال5  ملغرب 
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   27 بتاريخ  بآسفي    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 263.

115I

GLOFID

SAGRIMAC
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOFID
78 شارع  ملقاومة  قامة  ملرزوقي 

 لطابق  لثاني  لرقم 19 ، 20130، 
 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

SAGRIMAC شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 75 شارع 
11 وناور  لطابق  ألو5  لشقة ر 169 

- 20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560937
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   17
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAGRIMAC
ب7ع   : بإوجاز  غرض  لشركة 

وتس1يق  ملعد ت و لل1 زم  لفالح7ة
إستير د و  لتصدور.

75 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
11 وناور  لطابق  ألو5  لشقة ر 169 - 

20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : زور   زبير   لس7د 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د محمد  لكرد :  500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

ز قة  عن1  ه) (  زور   زبير   لس7د 

إقامة  5  لطابق  رق7ب  ملساوي 

 لسفلي  لشقة 506 حدوقة بلف7دور 

20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

عن1  ه) (  محمد  لكرد   لس7د 

رق7ب  ز قة   9 ف7ال   مل1قع  لجمركي 

20000  لد ر  ب  م1ساوي محمد   

 لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

ز قة  عن1  ه) (  زور   زبير   لس7د 

إقامة  5  لطابق  رق7ب  ملساوي 

 لسفلي  لشقة 506 حدوقة بلف7دور 

20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735008.

115I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ال لفانتادا
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ال لفا تاد  »شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 36 محل 

رقم 1  لطابق  الر�ضي ز قة عال5 بن 

عبد هللا رقم 1  - - طنجة  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.96885

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

محمد  مسير  لشركة  لس7د  وفاة 

 لعربي ب1ر س

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

للشركة  لس7د  تسم7ة مسير جدود 

للبطاقة  ب1ر س  لحامل  محمد 

K389013  لقاطن  رقم   ل1طن7ة 

بتجزئة  لقادرية  قامة لي ب7نز 2 بل1ك 

  رقم 1 طنجة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

على  ونص  13:  لذي  رقم  بند 

للشركة  جدود  مسير  تسم7ة  ماولي: 

ب1ر س  لحامل  محمد   لس7د 

K389013 للبطاقة  ل1طن7ة رقم

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231556.

116I

FIDURIZK

NEWVITA

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

NEWVITA شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قطعة 

ب 8/3  لحي  لصناعي  بنسل7مان - 

13000 بنسل7مان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   17

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.NEWVITA

تصن7ع   : بإوجاز  غرض  لشركة 

ب7ع  و  وتس1يق  ملنتجات  لفالح7ة 

 ملعد ت  لفالح7ة  ستير د وتصدور .

قطعة    : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - بنسل7مان  3/8  لحي  لصناعي   ب 

13000 بنسل7مان  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : غرباوي  و1نس   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 250   : غرباوي  سناء   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 500   : رجر جي  غزالن   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  غرباوي  و1نس   لس7د 

قطاع 9عمارة  لشقة 10 ز قة  لكاكي 

10110  لرباط  حي  لرياض  لرباط 

 ملغرب.

عن1  ه) (  غرباوي  سناء   لس7دة 

 20 وخلف  ملركز  لرقم  بني  تجزئة 

 28815 ف ب بني وخلف  ملحمدوة  

 ملحمدوة   ملغرب.

 لس7دة غزالن رجر جي عن1  ه) ( 

ب1ز 7قة  ر شد  ملنص1رية  بني  دو ر 

13100  ب1ز 7قة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  غرباوي  سناء   لس7دة 

 20 وخلف  ملركز  لرقم  بني  تجزئة 

 28815 ف ب بني وخلف  ملحمدوة  

 ملحمدوة   ملغرب

 لس7دة غزالن رجر جي عن1  ه) ( 

ب1ز 7قة  ر شد  ملنص1رية  بني  دو ر 

13100  ب1ز 7قة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 28 بتاريخ  سل7مان   ببن   البتد ئ7ة 

ماي 2020 تحت رقم 124/2020.

117I

LEADEUR SUD SARL AU

D.A.T.E.R SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

LEADEUR SUD SARL AU

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 PLACE DSTAXIS COMPLEXE

 DAR TALEB OULED TEIMA،

83350،  والدتاومة  ملغرب

D.A.T.E.R SARL شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي بل1ك 

حماد  ويزيد حي كما5  لدون   والد 

تاومة تارود  ت 83350  والدتاومة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   03

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.D.A.T.E.R SARL

غرض  لشركة بإوجاز : شر ء وب7ع 

و  بنصف  لجملة   مل1 د  لغذ ئ7ة 

بالتقس7ط.

بل1ك   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

حماد  ويزيد حي كما5  لدون   والد 

83350  والدتاومة  تارود  ت  تاومة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  لرجر جي  لرحالي :  2.500 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 2.500   : م7ل1د  لرحالي   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لرجر جي  لرحالي عن1  ه) ( 

شارع  لتقدم حي ر بحة ز قة  ل1د د 
رقم 155 83350  والدتاومة  ملغرب.

عن1  ه) (  م7ل1د  لرحالي   لس7د 

 83350 ز قة  ل1د د  ر بحة  حي 

 والدتاومة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  لرجر جي  لرحالي عن1  ه) ( 

شارع  لتقدم حي ر بحة ز قة  ل1د د 
رقم 55 83350  والدتاومة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 02 بتاريخ  بتارود  ت    البتد ئ7ة 

مارس 2020 تحت رقم 128.

118I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

TRANS MARZ
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
قفل  لتصف7ة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH

 RUE 320, N244, Casablanca ،

20780، CASABLANCA MAROC

TRANS MARZ شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
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وعن1 ن مقرها  إلجتماعي :  حي 

س1 رت تجزئه  لخير عماره 18 

شقه 7 عين ب1رجه  - 20320  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب.

قفل  لتصف7ة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

.179655

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تقرر   2020 ماي   28 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   TRANS MARZ حل 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ل1ح7د 

حي  درهم وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  

س1 رت تجزئه  لخير عماره 18 شقه 7 

عين ب1رجه  - 20320  لد ر  لب7ضاء 

الوقاف  لشركه   ملغرب  ت7جة 

السباب شخص7ه.

و عين:

و  مرزوقي  سع7د    لس7د)ة( 

حي س1 رت تجزئه  لخير  عن1  ه) (  

عماره 18 شقه 7 عين ب1رجه  20320 

)ة(  كمصفي   لد ر  لب7ضاء  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمع7ة  لختام7ة 

حي  وفي   2019 دجنبر   12 بتاريخ 

س1 رت تجزئه  لخير عماره 18 شقه 7 

عين ب1رجه  - 20320  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 732975.

119I

ORGANISE.COM

ATLAS GOLD AND SILVER
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

ORGANISE.COM

 ANGLE AV DES FAR ET RUE

 ARRACHID IMAN CENTER ETG

 2 N°5 ، 20700، CASABLANCA

MAROC

  ATLAS GOLD AND SILVER
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة 

ل7باغن, رقم 3,  لطابق  الو5, حي 
ر سين,  لد ر لب7ضاء - 20700 
 لد ر لب7ضاء  ململكة  ملغرب7ة.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.388153
قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تم تع7ين   2020 أبريل   23  ملؤرخ في 
مسير جدود للشركة  لس7د)ة(  ل1 في 

مصطفى كمسير وح7د
تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735027.
120I

CONFID

PHARMACIE ASMAA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

CONFID
 N° 10 BD OUED SEBOU
 RUE 114 Gr E ELOULFA
 CASABLANCA، 20220،
CASABLANCA MAROC

PHARMACIE ASMAA شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  تجزئة 

 لن1ر تجزئة رقم 98  لطابق  لسفلي 
س7د  لخدور  لحي  لحسني  - 20230  

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
561021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   15
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHARMACIE ASMAA
غرض  لشركة بإوجاز : ص7دل7ة.

تجزئة    : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
98  لطابق  لسفلي   لن1ر تجزئة رقم 
س7د  لخدور  لحي  لحسني  - 20230  

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما5  لشركة:   مبلغ 

1.269.000 درهم، مقسم كالتالي:
 لس7دة بلعن1 ن إسماء :  12.690 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7دة بلعن1 ن إسماء عن1  ه) ( 
طريق  زم1ر   فا  تجزئة  وبا   16
20370   لد ر  لب7ضاء   لب7ضاء 

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7دة بلعن1 ن إسماء عن1  ه) ( 
طريق  زم1ر   فا  تجزئة  وبا   16
20370   لد ر  لب7ضاء   لب7ضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735098.

121I

مكتب  ملحاسبة

STE NAKHIL AFERDOU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة
5 ز قة عبد  مل1من بن علي ، 
52000،  لرش7دوة  ملغرب

STE NAKHIL AFERDOU شركة 
ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

م1الي محمد  لخنك  لرش7دوة - 

52000  لرش7دوة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2019 29  1 بر 

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.NAKHIL AFERDOU

غرض  لشركة بإوجاز : مز رع.

قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - محمد  لخنك  لرش7دوة  م1الي 

52000  لرش7دوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمر  لح1   لس7د  وت 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  عمر  لح1   لس7د  وت 

 10 شقة   3 طابق  مدريد  ز قة   35

20000  لد ر  لب7ضاء   لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  وت لح1 عمر عن1  ه) ( 35 

ز قة مدريد طابق 3 شقة 10 20000 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالرش7دوة    البتد ئ7ة 

دجنبر 2019 تحت رق



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020)الجريدة الرسمية   6(51

FICODEF

 AHMED BENNIS

- IMMOBILIER
إعالن متعدد  لقر ر ت

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

 ملغرب

 AHMED BENNIS IMMOBILIER

- »شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 75 تجزئة 
زهرة  ملد ئن 3، شقة 2 - - فــــــــــــــاس 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.55795

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 11 مارس 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

من  جزء   500 مائة  خمسة  هبة 

 لشركة  تع1د للشريك  لس7د أحمد 

بنيس لصالح شق7قه محمد بنيس. 

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

جدود  لس7د  شريك  دمج  قب51 

محمد بنيس

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

للشركة  تح1يل  لشكل  لقا 1ني 

لشركة ذ ت مسؤول7ة محدودة  من: 

 لشريك  ل1ح7د ذ ت إلى شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة بعد دمج شريك 

جدود.

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

تع7ين  لس7د محمد بنيس كمسير آخر 

 13/03/2020 من  للشركة  بتد ء 

لفترة غير محدودة. 

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

أو  بجم7ع  ألعما5  ستلتزم  لشركة 

خال5  من  بها   ملستند ت  ملتعلقة 

وغير  ملنفصل   لت1ق7ع  ملشترك 

وهما:  لس7د   ، للمسيرون  ملشاركين 

أحمد بنيس و لس7د محمد بنيس.

قر ر رقم 6:  لذي ونص على ماولي: 
أعاله،  على  لقر ر ت  ملذك1رة  بناًء 
وتم تعدول و ستكما5  مل1 د 1 - 6 - 7 

- 13 - 15 من  لنظام  ألسا�ضي.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 
بند رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

 لشكل  لقا 1ني
بند رقم 6:  لذي ونص على ماولي: 

مساهمة  قدوة
بند رقم 7:  لذي ونص على ماولي: 

رأس  ملا5
على  ونص  13:  لذي  رقم  بند 

ماولي:   لتس7ير
على  ونص  15:  لذي  رقم  بند 

ماولي:   إلمضاء
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2020 

تحت رقم 1200/2020.

123I

FIDUCIA-MID

CLIMAX SPOT SARL AU 
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98  لطابق  الو5 طريق مكناس 
م7مال5 م7دلت ، 55350، م7دلت 

م7دلت
 CLIMAX SPOT SARL AU  شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
قدور  لب1عامي ز قة مر كش  - 

55350 م7دلت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
2371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   26
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. CLIMAX SPOT SARL AU

:  ملفاوضة  غرض  لشركة بإوجاز 

، لتصدور و  الستير د.

عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - مر كش   ز قة  قدور  لب1عامي 

55350 م7دلت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د محمد  لب1عامي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د محمد  لب1عامي عن1  ه) ( 

05 شارع غ7ن7ا  وت منص1ر  55350 

م7دلت  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د محمد  لب1عامي عن1  ه) ( 

 55350 05 شارع غ7ن7ا  وت منص1ر 

م7دلت  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   21 بتاريخ  بم7دلت    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 69/2020.

125I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

RECYCLE PRO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

RECYCLE PRO شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3EME ETAGE N°20 – Tanger -

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

105073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.RECYCLE PRO

غرض  لشركة بإوجاز : ب7ع وشر ء 

تدوير  مل1 د  و عادة  وفرز  وتجم7ع 

 لقابلة العادة  لتدوير.

 : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3EME ETAGE N°20 – Tanger -

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ب1ج7دة  طارق   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  ب1ج7دة  طارق   لس7د 

 28 رقم   36 ز قة  حي  رض  لدولة 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
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و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  ب1ج7دة  طارق   لس7د 
 28 رقم   36 ز قة  حي  رض  لدولة 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231551.

125I

eurest compta sarl

 CONFIDENCE
EQUIPEMENTS

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

 CONFIDENCE EQUIPEMENTS

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 55 ب 

تجزئة  ملنتزه طريق مكناس  لدكان 5 

فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   15

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CONFIDENCE EQUIPEMENTS

ب7ع   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لتلفاز و  لر دو1 بالتقس7ط،  الشغا5 

 لعامة،  لتجارة  لعامة.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 55 ب 

تجزئة  ملنتزه طريق مكناس  لدكان 5 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د رشدي سمير  :  900 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 100   : و1سف   رشدي   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   سمير   رشدي   لس7د 
19 ز قة 210 حي  ملصلى عين قادوس  

30090 فاس  ملغرب.

عن1  ه) (   لس7د رشدي و1سف  
حي   210 ز قة   19 و1سف   رشدي 

 FES  30090 قادوس   عين   ملصلى 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (   و1سف  رشدي   لس7د 
19 ز قة 210 حي  ملصلى عين قادوس  

FES 30090  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2020 

تحت رقم 1202.

126I

QUALICIA CONSULTING

 DOMAINE NASSIRA SARL
AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 DOMAINE NASSIRA SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

سلكت  لطابق 5 رقم 10 م ج 

مكناس - 50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

59691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   03

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DOMAINE NASSIRA SARL AU

غرض  لشركة بإوجاز :  الستغال5 

 لزر عي

تجارة

أ 1 ع  لفعال7ات  جم7ع  تنظ7م 

 لس7اح7ة.

إقامة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
سلكت  لطبق 5 رقم 10 م ج مكناس 

- 50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7دة فاطمة  لزياني 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7دة فاطمة  لزياني عن1  ه) ( 
159 ز قة  ملحمدوة  حي  الزدهار رقم 

ويسالن 50000 مكناس    ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7دة فاطمة  لزياني عن1  ه) ( 
159 ز قة  ملحمدوة  حي  الزدهار رقم 

ويسالن 50000 مكناس    ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   16 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 1388.

127I

JUCOMPT CONSEIL

إف فاكتوري

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL

 JANVIER11 BD ETG1 N°1

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

إف فاكت1ري شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 81 شارع 

11 وناور  لطابق 3  لرقم 3  لد ر 

 لب7ضاء - 20300  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   16

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

إف   : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

فاكت1ري.

:  ستير د  بإوجاز  غرض  لشركة 

وآالت  لخ7اطة  أجهزة  لكمب17تر 

بصفة  أدو ت  لخ7اطة  ومشتقات 

عامة.

81 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

3  لد ر  3  لرقم  وناور  لطابق   11

20300  لد ر  لب7ضاء   -  لب7ضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7دة ك1ثر خير لدون 
حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7دة ك1ثر خير لدون عن1  ه) ( 
بل1ك  ب7تش1  مصطفى  شكري  ز قة 
20300  لد ر  5  ملعاريف  شقة   10

 لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7دة ك1ثر خير لدون عن1  ه) ( 
بل1ك  ب7تش1  مصطفى  شكري  ز قة 
20300  لد ر  5  ملعاريف  شقة   10

 لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735050.
128I

CAP AUDIT

 EMC MAINTENANCE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
حل شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 EMC MAINTENANCE
 شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د)في ط1ر  لتصف7ة(
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملركب 

 لتجاري ف7ال فيسطا بل1ك A رقم 2 
مكرر  - 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.63915
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 2018 غشت   05 في   ملؤرخ 
مسؤول7ة  ذ ت  شركة  حل  تقرر 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 
EMC MAINTENANCE   مبلغ 
وعن1 ن  درهم   50.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي  ملركب  لتجاري 

 - مكرر    2 رقم   A ف7ال فيسطا بل1ك 

 :  5 طنجة  ملغرب  ت7جة   90000

تده1ر  لنشاط  لتجاري .

و حدد مقر  لتصف7ة ب  ملركب 
 2 A رقم   لتجاري ف7ال فيسطا بل1ك 

مكرر  - 90000 طنجة  ملغرب. 

و عين:

و  وخلف   لس7د)ة(  لزهرة  
  51 رقم   1 تجزئة  لخير  عن1  ه) ( 

)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90000

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

وناور   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 555.

129I

FIDU.PRO CONSULTING

TDL LOGISTICS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع  م7ل زوال و ز قة غ7ثل 

 لطابق11 رقم 29   لد ر  لب7ضاء ، 

0،  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

TDL LOGISTICS شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ملتقى 

شارع إم7ل زوال و ز قة غ7ثا5  لطابق 

11  لرقم 29  لد ر لب7ضاء - 0000 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560695

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   11

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ذ ت  لشريك

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 TDL  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOGISTICS

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع.

ملتقى   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شارع إم7ل زوال و ز قة غ7ثا5  لطابق 

 0000  - 29  لد ر لب7ضاء  11  لرقم 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د كرم طال5 :  1.000 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 100000  : طال5  كرم    لس7د 

بق7مة 100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (    طال5  كرم   لس7د 

 ملحمدوة 0000   ملحمدوة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (    طال5  كرم   لس7د 

 ملحمدوة 0000    ملحمدوة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 - بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

130I

م1تق

IKAMAT ZOHOUR
إعالن متعدد  لقر ر ت

م1تق

ز وية شارع محمد  لخامس وز قة 

إبن كتير إقامة ب7ته1فن 1رقم 28 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

IKAMAT ZOHOUR »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 56 شارع 

 بي جرير  لطبري - 90000 طنجة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.21235

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 11 مارس 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

تف1يت  لحصص  الجتماع7ة  عقد 

لفائدة  محمد  بضالص  من  لس7د 

 لس7د سع7د  لزوين لخمسة  الف 

 2% ومائة حصة  جتماع7ة بمقد ر  

من ر سما5  لشركة  ملذك1رة  عاله

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

عقد تف1يت  لحصة  الجتماع7ة من 

طرف  لس7د محمد  بضالص لفائدة 

 لشركة  ملسماة KEYPOINT  مائتان 

و تسع و  ربع1ن  لفا و تسعمائة حصة 

 100 مائة  بق7مة  سم7ة   جتماع7ة 

من    98% بمقد ر  لل1 حدة،  درهم 

ر سما5  لشركة  ملذك1رة  عاله

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

محمد  بضالص   ستقالة  لس7د 

للشركة  وح7د  كمسير  منصبه  من 

 ملسماة  قامة  لزه1ر ش.م.م.ش.و، 

و تع7ين  لس7د سع7د  لزوين كمسير 

وح7د للشركة ملدة غير محدودة

بند رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

منفرد للس7د سع7د  لزوين   مضاء 

كمسير وح7د للشركة

بند رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

تح7ين  لنظام  السا�ضي للشركة

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2375.
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bureau d’étude comptable et de géstion SARL

 STE ZIDANE ENTRETIEN

SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

 bureau d›étude comptable et de

géstion SARL

 rue de l›hopital N°16 Guercif ،

35100، Guercif Maroc

 STE ZIDANE ENTRETIEN SARL

AU شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لسفلي من  لعمارة  لكائنة بتجزئة 

 الزهر  مللك  ملسمى جنات 5-10 - 

35100 جرس7ف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

 EN : رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري

COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2019 دجنبر   13

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZIDANE ENTRETIEN SARL AU

أشغا5   : بإوجاز  غرض  لشركة 

للشرب  أ ابيب  ملاء  لصالح  ربط 

وس7ط  و لبناء-  مختلفة  أشغا5   -

تجاري

:  لطابق  .عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

بتجزئة  من  لعمارة  لكائنة   لسفلي 

 -  10-5 جنات   الزهر  مللك  ملسمى 

35100 جرس7ف  ملغرب.

 ملدة  لتي تأسست

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مب7طل  زكرياء   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  مب7طل  زكرياء   لس7د 

 173 رقم  محمد  لسادس  شارع 

35100 جرس7ف  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  مب7طل  زكرياء   لس7د 

 173 رقم  محمد  لسادس  شارع 

35100 جرس7ف  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

21 ماي   البتد ئ7ة بجرس7ف  بتاريخ 

2020 تحت رقم 767/2020.

132I

CAP AUDIT

BONYM
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

حل شركة

CAP AUDIT

 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BONYM  شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة)في ط1ر  لتصف7ة(

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

  خير 3  لسا 7ة رقم A187 بني 

مكادة  - 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.52821

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2018 تقرر حل  15 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 

 100.000 BONYM   مبلغ رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي  وعن1 ن  درهم 

 A187 3  لسا 7ة رقم  تجزئة   خير 

طنجة  ملغرب   90000  - بني مكادة  

 ت7جة 5 : تده1ر  لنشاط  لتجاري.

تجزئة  ب  مقر  لتصف7ة  حدد  و 

بني   A187 رقم  3  لسا 7ة    خير 

مكادة  - 90000 طنجة  ملغرب. 

و عين:

و  و1سف   ملقدم   لس7د)ة( 

تجزئة  طنجة  لبال7ة  عن1  ه) ( 

طنجة   90000  252 رقم  فاسينطا 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

دجنبر   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2018 تحت رقم 8550.

133I

ADVISORY PARTNERS

TAJAK

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

TAJAK طاجاك

شركة ذ ت مسؤ و ل7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د ر س مالها 500000  

 ملقر  الجتماعي

تقاطع ز قة سكاCHT 5  شقة 

 لسفلي طابق دفا 1 ز قة 5  

 لد ر لب7ضاء،

R.C: 376663 - I.F: 20773355

تغ7ير  ملقر  الجتماعي 

بم1جب قر ر ت  لشريك  ل1ح7د 

بتاريخ 21 وناور2020  تقرر ما ولي. 

- تغ7ير  ملقر  الجتماعي للشركة  

 تح7ين  لنظام  السا�ضي للشركة-

-إعطاء  لصالح7ات 

باملحكمة  تم  الود ع  لقا 1ني   

بتاريخ  للد ر  لب7ضاء   لتجارية 

03/02/2020 تحت رقم 729208

135I

ADVISORY PARTNERS

TAJAK
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

ت1س7ع نشاط  لشركة 

TAJAK طاجاك

ل7ة محدودة  و  شركة ذ ت مسؤ 

مالها  ر س  ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

  500000

 ملقر  الجتماعي

 Rue Des Vanneaux ETG RC 5

 Appt CHT ANG Rue Des Cigales

 لد ر لب7ضاء

R.C: 376663 - I.F: 20773355

تمدود  لهدف  الجتماعي

    20/02/2020 ولي   ما  تقرر 

قر ر ت  لشريك  ل1ح7د  بم1جب 

بتاريخ

 تمدود  لهدف  الجتماعي-

  عطاء  لصالح7ات -  

باملحكمة  تم  الود ع  لقا 1ني   

بتاريخ  للد ر  لب7ضاء   لتجارية 

28/02/2020 تحت رقم 732632

135I

Etude Maître Mohamed BOULAICH

 GLOBAL PROMOTION ET

EQUIPEMENTS SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تف1يت حصص

 Etude Maître Mohamed

BOULAICH

شارع عال5 ن عبد هللا  قامة 

 سماع7ل  لطابق  ألو5 رقم 12 

طنجة طنجة، 9000، طنجة  ملغرب

كل1بل برومس17ن  ك7بم1ن شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي بطنجة، 

مجمع  ملجد بل1ك 13  لطابق  لثاني 

رقم 11 ملغرب - 90000 طنجة 

 ملغرب.
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تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.79505

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 مارس   11 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

 50 فؤ د  وناو  )ة(  تف1يت  لس7د 

 100 أصل  من  حصة  جتماع7ة 

حصة لفائدة  لس7د )ة( عبد  للط7ف 

بنمسع1د بتاريخ 11 مارس 2020.

محمد  لرحى  )ة(  تف1يت  لس7د 

 100 حصة  جتماع7ة من أصل   50

حصة لفائدة  لس7د )ة( عبد  للط7ف 

بنمسع1د بتاريخ 11 مارس 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   13 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2020 تحت رقم 231379.

136I

FLASH ECONOMIE

 MIFA  ميفــــــا تليكوم
TELECOM

شركة  ملساهمة
رفع رأسما5  لشركة

م7فــــــا تل7ك1م – شركة مجه1لة
رأس مـــــالــهـــا 57.653.000,00  درهم 

–  لب7ضاء
رقم 11 تجزئة  لت1ف7ق طريق 

 لن1 صر – س7دي معروف

 لسجل تجاري 159 .156

 إلعالن عن  لزيادة في رأسما5 

 لشركة

بمقت�ضى عقد عرفي للجمع  لعام 

 23 بتاريخ   لغير  لعادي  ملنعقد 

 « قرر مساهم1 شركة   ،2018  1 بر 

MIFA TELECOM » شركة مساهمة 
 ، درهم    39.653.000,00 رأسمالها  

ما ولي :

رأسما5  لشركة  من  1.  لزيادة 

18.000.000,00درهم و ذلك  بق7مة 

بالرفع من ق7مته من 39.653.000,00 

درهم إلى57.653.700,00 درهم ،

6 من  2. تغ7ير مقتض7ات  لفصل 

 لقا 1ن  ألسا�ضي

3.  ملصادقة على  لقا 1ن  ألسا�ضي 

 ملحين للشركة،

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 5 بتاريخ  للد ر  لب7ضاء   لتجارية 

مارس2019، تحت رقم 695.303.

في  وضع  لتصريح  ملعد5  تم  و 

 فس  ملحكمة .
مقتطف من أجل  إلشهار

 ملجلس  إلد ري 
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FLASH ECONOMIE

 FONCIERE  فو نصير ميفا

MIFA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

رفع رأسما5  لشركة

ف1  صير م7فا– شركة محدودة 

 ملسؤول7ة بشريك وح7د

رأس مـــــالــهـــا36.000.000,00  درهم 

–  لب7ضاء

رقم 379  ، شارع  بن تاشفين

 لسجل تجاري 268.593

 إلعالن عن  لزيادة في رأسما5 

 لشركة

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ   لعام  لغير  لعادي  ملنعقد 

مساهم1  قرر   ،2018 13  1 بر 

FONCIERE MIFA«sarl« شركة 

 ، درهم  رأسمالها17.000.000,00  

ما ولي :

رأسما5  لشركة  من  1.  لزيادة 

19.000.000,00درهم و ذلك  بق7مة 

بالرفع من ق7مته من 17.000.000,00 

درهم إلى36.000.000 ,00   درهم ،

7 من  2. تغ7ير مقتض7ات  لفصل 

 لقا 1ن  ألسا�ضي

3.  ملصادقة على  لقا 1ن  ألسا�ضي 

 ملحين للشركة،

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 28 بتاريخ  للد ر  لب7ضاء   لتجارية 

وناور 2019، تحت رقم 690.556.

في  وضع  لتصريح  ملعد5  تم  و 
 فس  ملحكمة .

مقتطف من أجل  إلشهار
 ملسير  ل1ح7د
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FLASH ECONOMIE

MIFA MOTORSميفــــــــاموطورز
شركة  ملساهمة

رفع رأسما5  لشركة

م7فــــــــام1ط1رز– شركة مجه1لة
رأس مـــــالــهـــا65.000.000,00 درهم 

–  لب7ضاء
رقم 11 تجزئة  لت1ف7ق طريق 

 لن1 صر – س7دي معروف
 لسجل تجاري :290565

 إلعالن عن  لزيادة في رأسما5 
 لشركة

بمقت�ضى عقد عرفي للجمع  لعام 
 02 بتاريخ   لغير  لعادي  ملنعقد 
أكت1بر 2018، قرر مساهم1 شركة » 
MIFA MOTORS » شركة مساهمة 
 ، درهم    55.000.000,00 رأسمالها  

ما ولي :
رأسما5  لشركة  من  1.  لزيادة 
20.000.000,00درهم و ذلك  بق7مة 
بالرفع من ق7مته من 55.000.000,00 

درهم إلى65.000.000 ,00   درهم ،
7 من  2. تغ7ير مقتض7ات  لفصل 

 لقا 1ن  ألسا�ضي  ملتعلق برأسما5
3.  ملصادقة على  لقا 1ن  ألسا�ضي 

 ملحين للشركة،
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 13 بتاريخ  للد ر  لب7ضاء   لتجارية 

 1 بر 2018، تحت رقم 682.122.
في  وضع  لتصريح  ملعد5  تم  و 

 فس  ملحكمة .
مقتطف من أجل  إلشهار

 ملجلس  إلد ري

139I

FLASH ECONOMIE

 MIFA ميفـــــــــا موزيك
MUSIQUE

شركة  ملساهمة
رفع رأسما5  لشركة

م7فـــــــــا م1زيك – شركة مجه1لة

رأس مـــــالــهـــا10.000.000,00  درهم 
–  لب7ضاء

رقم 15 ز قة  ج7ب محف1ظ – حي 
ك1تي

 لسجل تجاري :589 315
 إلعالن عن  لزيادة في رأسما5 

 لشركة
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع  لعام 
 23 بتاريخ   لغير  لعادي  ملنعقد 
 « قرر مساهم1 شركة   ،2018  1 بر 
MIFA MUSIQUE » شركة مساهمة 
 ، درهم    10.000.000,00 رأسمالها  

ما ولي :
رأسما5  لشركة  من  1.  لنقص 
5.000.000,00 درهم بسحب  بق7مة 

أسهم عبر  متصاص  لخسائر،
بق7مة  في  لرأسما5  2.  لزيادة 
ب1 سطة  درهم   5.000.000,00

مقاصة مع  لدو1ن ،
7 من  3. تغ7ير مقتض7ات  لفصل 

 لقا 1ن  ألسا�ضي
5.  ملصادقة على  لقا 1ن  ألسا�ضي 

 ملحين للشركة،
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 13 بتاريخ  للد ر  لب7ضاء   لتجارية 

فبر ور 2013، تحت رقم 692.750 .
في  وضع  لتصريح  ملعد5  تم  و 

 فس  ملحكمة .
مقتطف من أجل  إلشهار

 ملجلس  إلد ري 

150I

FLASH ECONOMIE

TAMARISS GESTION
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAMARISS GESTION شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 96 شارع 
  فا  لطابق 09  لشقة رقم 91 - 
20000  لد ر  لب7ضاء   ملغرب 
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   25

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAMARISS GESTION

-  لترويج   : غرض  لشركة بإوجاز 

 لعقاري بجم7ع أشكاله

-إد رة  ملجمعات.

-إوجار جم7ع  لعقار ت

- أعما5  لبناء.

96 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

 -  91 رقم  09  لشقة    فا  لطابق 

20000  لد ر  لب7ضاء   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د عبد  ملج7د  لطاهري  :  50 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

حصة   50   :  لس7د ج1 د بر دة  

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عبد  ملج7د  لطاهري    لس7د 

شارع  ملنظر  لعام  لرقم  عن1  ه) ( 

601 تجزئة م1الي  دريس كال7ف1ر 7ا 

20000  لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

 10  لس7د ج1 د بر دة  عن1  ه) ( 
ز قة شجرة  مل1ز ممر دي سيرونكاس 

 20000  لطابق  لسفلي عين  لذئاب 

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب .

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  ملج7د  لطاهري    لس7د 

شارع  ملنظر  لعام  لرقم  عن1  ه) ( 

601 تجزئة م1الي  دريس كال7ف1ر 7ا 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

أبريل 2020 تحت رقم 560703.

151I

CDH AUDIT ET CONSEILS

AZA DIFFUSION
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

AZA DIFFUSION  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 21 ز قة 

حافظ  بر ه7م - 20012  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.71585

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2020 ماي   11 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
ل17ن  )ة(  زويل1ز  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   9.000

18.000 حصة لفائدة   لس7د )ة( بريز 

ت1حمي بتاريخ 11 ماي 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735022.

152I

MACOSIS CONSULTING

 ETABLIESSEMENT

BALSAMINE PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

 ETABLIESSEMENT BALSAMINE

PRIVE شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

3 مارس تاهلة تازة - 35000 تازة 

 ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.5039

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 مارس   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

سمير  زمرو  )ة(  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   2.000

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   8.000

سعاد  زمرو بتاريخ 02 مارس 2020.

سمير  زمرو  )ة(  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   6.000

8.000 حصة لفائدة   لس7د )ة( ع7اد 

 لكناحي بتاريخ 02 مارس 2020.

سع7د  زمرو  )ة(  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   2.000

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   8.000

سعاد  زمرو بتاريخ 02 فبر ور 2020.

سع7د  زمرو  )ة(  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   2.000

8.000 حصة لفائدة   لس7د )ة( ع7اد 

 لكناحي بتاريخ 02 مارس 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

مارس   13 بتاريخ  بتازة    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 1.

153I

MACOSIS CONSULTING

مخزن ) على اليمينطريق فاس 

طريق صفرو فاس
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

مخزن 2 على  ل7م7نطريق فاس 

طريق صفرو فاس شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي مخزن 2 
على  ل7م7نطريق فاس طريق صفرو 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.37259

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 مارس   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ع7اد   لكناحي  )ة(  تف1يت  لس7د 

170 حصة  جتماع7ة من أصل 350 
حصة لفائدة   لس7د )ة( سمير  زمرو 

بتاريخ 02 مارس 2020.

ع7اد   لكناحي  )ة(  تف1يت  لس7د 

170 حصة  جتماع7ة من أصل 350 
حصة لفائدة   لس7د )ة( سع7د  زمرو 

بتاريخ 16 مارس 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

مارس   12 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1037/2020.

155I

CABINET BAHMAD

BISTRO JEMAA EL FNA
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET BAHMAD

إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 

ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش 

إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 

ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش، 

50000، مر كش  ملغرب

BISTRO JEMAA EL FNA »شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز قة 

 لقصابين درب ضبا�ضي  - 50000 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.80663

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 02 وناور 2020
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تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

 :2020 خال5 سنة   01 قر ر رقم  

 لذي ونص على ماولي: قب51  ستقالة 

 ملسير  لس7د فاب7ان د  7ا5 ري1 1د.

 :2020 خال5 سنة   02 قر ر رقم  

تجدود  ماولي:  على  ونص   لذي 

ب7ير  تف1يض  ملسير  لس7د ست7فان 

قابلة  كاملة  ملدة سنة  مارمين  ماري 

طرف  لجمع  لعام  من  للتجدود 

للشركاء

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

13و16:  لذي   ,7  ,6  ,5 بند رقم  

 ,6 ,5 ونص على ماولي: تعدول  لبن1د 

7, 13و16 من  لنظام  ألسا�ضي

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   11 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113066.

155I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

SOCIETE TOUIRS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

SOCIETE TOUIRS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 192 

مكرر  لحي  لصناعي قلعة  لسر غنة 

- 53000 قلعة  لسر غنة  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.363

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 فبر ور   17 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   2.500.000«

 2.600.000« إلى  درهم»   100.000«

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

 قدوة أو ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 16 

مارس 2020 تحت رقم 91/2020.

156I

فاو7ك ش.م.م

RANIZ DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

فاو7ك ش.م.م

رقم 12 شارع  لحسن  لتاني فاس. ، 

30000، فاس  ملغرب

 RANIZ DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

غسان  لكنفاني عمارة ط7بة  لطابق 

6 فاس 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   25

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 RANIZ : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.DEVELOPPEMENT

:  النعاش  غرض  لشركة بإوجاز 

 لعقاري.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

غسان  لكنفاني عمارة ط7بة  لطابق 

6 فاس 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  :  لس7د بنعبد  لن1ر عبد  لرح7م 

500 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

 لس7دة  لهام  لزياني :  250 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 250   :  لس7د بنعبد  لن1ر طارق 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  لرح7م   بنعبد  لن1ر   لس7د 

عن1  ه) ( ف7ال 3 تجزئة  ملهدي طريق 

 وم1ز ر 30000 فاس  ملغرب.

عن1  ه) (   لس7دة  لهام  لزياني 

تجزئة  ملهدي طريق  وم1ز ر   3 ف7ال 

30000 فاس  ملغرب.

طارق  بنعبد  لن1ر   لس7د 
كلم7طة  ز قة   550 رقم  عن1  ه) ( 

20250  لد ر  لب7ضاء   13 ش   5 ط 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  لرح7م   بنعبد  لن1ر   لس7د 

عن1  ه) ( ف7ال 3 تجزئة  ملهدي طريق 

 وم1ز ر 30000 فاس  ملغرب

طارق  بنعبد  لن1ر   لس7د 
كلم7طة  ز قة   550 رقم  عن1  ه) ( 

20250  لد ر  لب7ضاء   13 ش   5 ط 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   17 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1090.

157I

خبير محاسب

 STE IMAD - PAJARO

DISTRIBUTION
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

خبير محاسب

5 - ساحة  ملسيرة عمارة  الحباس - 

 لناظ1ر ، 62000،  لناظ1ر  ملغرب

 STE IMAD - PAJARO

DISTRIBUTION شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لثا 1ية  لجدودة - بني أ صار - 

62000  لناظ1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 0

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   20

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMAD - PAJARO DISTRIBUTION

:  ستير د  بإوجاز  غرض  لشركة 

جم7ع أ 1 ع:

-  مل1 د  لغذ ئ7ة. 

-  لتنظ7ف7ة. 

-  لحب1ب..

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - أ صار  بني   -  لثا 1ية  لجدودة 

62000  لناظ1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ب1لحفى  محمد   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

500 حصة    :  لس7د عماد  غربي 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  ب1لحفى  محمد   لس7د 

أ صار  بني  حي  لدو1  ة  لقدومة 

62000  لناظ1ر  ملغرب.

 لس7د عماد  غربي عن1  ه) ( دو ر 
62000  لناظ1ر  فرخا ة   ع1ط7طة 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  ب1لحفى  محمد   لس7د 

أ صار  بني  حي  لدو1  ة  لقدومة 

62000  لناظ1ر  ملغرب

 لس7د عماد  غربي عن1  ه) ( دو ر 
62000  لناظ1ر  فرخا ة   ع1ط7طة 

 ملغرب
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 01 و1 17 

2020 تحت رقم 566.

158I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

LAK ET ASSOCIES
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

LAK ET ASSOCIES شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي عمارة  بن م1�ضى 

 لك1 ش  لطابق  لتاني 30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

61693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2019 دجنبر   30

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 LAK  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ET ASSOCIES

غرض  لشركة بإوجاز : 

تكن1ل1ج7ا   هندسة  خدمات   1-

 ملعل1مات و الستشار ت 

م1 قع  وإد رة  وتط1ير  -2إنشاء 

 ملعل1مات

-3  لتدريب

شارع   : .عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

بن  عمارة   عبد  لكريم  لخطابي 

م1�ضى  لك1 ش  لطابق  لتاني 30000 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : لقاللش   حمزة   لس7د  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د  علي لقاللش :  500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

حمزة لقاللش عن1  ه) (   لس7د  

 30000 قباضة  ملرينين عين قادوس 

فاس  ملغرب.

عن1  ه) (  لقاللش  علي   لس7د  

 30000 قباضة  ملرينين عين قادوس 

فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  لقاللش  حمزة   لس7د 

 30000 قباضة  ملرينين عين قادوس 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

وناور   25 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 353.
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DAMO CONSULTING SARL

SAFANOR SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 55

 TANGER tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

SAFANOR SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: طريق 

 لرباط  قامة  لعرفان  لعمارة 256 - 

90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.57581

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 29 وناور 2013

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 
100 حصة  جتماع7ة تشكل  تف1يت 
ر سما5  لشركة في ملك  لس7د عبد 
1/2 حصة و  لس7دة   لرح7م  مل1دن 
حصة    1/2 فاطمة  لزوهرة ب1قج7ج 
عبد  ملج7د  لفائدة  لس7د  كلها 

 لعصف1ري
قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 
 ستقالة  لس7د عبد  لرح7م  مل1دن 
من مهام  لتس7ير مع  عطائه  لبر ئة 

 لتامة عن مدة تس7يره 
قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 
تع7ين  لس7د عبد  ملج7د  لعصف1ري 
لفترة  ود لك  للشركة  جدود  كمسير 

غير محددة
قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

مالئمة  لقا 1ن  السا�ضي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 
بند رقم 6:  لذي ونص على ماولي: 
100 حصة  جتماع7ة ق7مة  لحصة 
 ل1 حدة 100 درهم مخصص للس7د 

عبد  ملج7د  لعصف1ري
على  ونص  13:  لذي  رقم  بند 
ماولي:  لس7د عبد  ملج7د  لعصف1ري 
مسير جدود للشركة ود لك لفترة غير 

محددة
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   20 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2013 تحت رقم 117586.
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

ELECTRO BENCHARKI
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

 قامة ساحة فاس  لطابق  الو5 
مكتب رقم 1 شارع  بر ه7م رود ني 
م.ج فاس ، 30000، فاس  ملغرب
ELECTRO BENCHARKI شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 32 

تجزئة واسمين بنس1دة فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   22

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ELECTRO BENCHARKI

تاجر   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 له1 تف و ملحقاته

 ملعد ت  اللكترو 7ة وملحقاتها

ب7ع  الدو ت  ملنزل7ة .
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - فاس  بنس1دة  واسمين  تجزئة   32

30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنشرقي  حم7د   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  بنشرقي  حم7د   لس7د 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  بنشرقي  حم7د   لس7د 

فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2020 

تحت رقم 1192/2020.
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INFOPLUME

META TUBE
إعالن متعدد  لقر ر ت

INFOPLUME
159 شارع محمد  لخامس  قامة 

م7م1ز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

META TUBE »شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع  ب1 
بكر  لر زي رقم 9 مكرر - 90000 

طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 
.19751

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 13 فبر ور 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 
قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 
حصة  جتماع7ة  لتي   50 تف1يت 
في  محمد  ومتلكها  لس7د  لشريف 

 لشركة لفائدة  لس7د د دي علي
قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 
قب51  ستقالة  لس7د  لشريف 
لفترة  تبرئة  لذمة  تقدوم  مع  محمد 
علي  د دي  وتع7ين  لس7د  تس7يره، 
كمسير ثاني للشركة ملدة غير محددة

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 
تحم7ل مسؤول7ة  المضاء  ملنفصل 
د دي  مصطفى  للمس7يرون  لس7د 

و لس7د علي د دي
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 
بند رقم 6:  لذي ونص على ماولي: 
 50000  لس7د د دي مصطفى وملك 
درهم في  لشركة، و لس7د د دي علي 

50000 درهم
بند رقم 7:  لذي ونص على ماولي: 
 50 وملك  مصطفى  د دي   لس7د 
حصة  جتماع7ة  بق7مة 1000 درهم 
د دي  و لس7د  في  لشركة،  للحصة 
علي وملك 50 حصة  جتماع7ة  بق7مة 

1000 درهم للحصة في  لشركة.
على  ونص  15:  لذي  رقم  بند 
طرف  من  مسيرة  ماولي:  لشركة 
 لس7د د دي مصطفى و لس7د د دي 

علي.
على  ونص  16:  لذي  رقم  بند 
باالمضاء  مق7دة  ماولي:  لشركة 
مصطفى  د دي  للس7د    ملنفصل 

و لس7د د دي علي .
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231549-2368.
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ste FIDOKOM sarl au

RAISSI PIECE AUTO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

RAISSI PIECE AUTO شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

ب1سخان ب1عرك  - 62023  لناض1ر 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
19889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   25
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 RAISSI : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.PIECE AUTO
:  صالح  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لعربات وب7ع قطع  لغ7ار .
دو ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
62023  لناض1ر  ب1سخان ب1عرك  - 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لس7د جما5  لر ي�ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  جما5  لر ي�ضي   لس7د 
دو ر لغريبة ب1عرك  62023  لناض1ر 

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  جما5  لر ي�ضي   لس7د 
دو ر لغريبة ب1عرك  62023  لناض1ر 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   22 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 553.
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Immofid

AFRIQUIA PAINTS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
AFRIQUIA PAINTS شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 56 شارع 

 لزرقط1ني  لطابق  لثالث  لرقم 6  - 
20000  لد ر  لب7ضاء   ملغرب.
تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.399569

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 30 أبريل 2020 تم  تح1يل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
»56 شارع  لزرقط1ني  لطابق  لثالث 
20000  لد ر  لب7ضاء    -   6  لرقم 
 ملغرب» إلى »دو ر والد عب1 والد عي�ضى 
والد عزوز  1 صر د ر ب1عزة - 20000 

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735079.
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

املداني فيراي
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 ملد ني فير ي  شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي مز رع 

 للمطة جماعة عين ب1علي م1الي 
يعق1ب  - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62625
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   13
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
:  ملد ني   إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

فير ي .
غرض  لشركة بإوجاز : ب7ع  الالت 

 لفالح7ة 
ب7ع  جز ء  لس7ار ت  لفالح7ة .

مز رع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
م1الي  ب1علي  عين  جماعة   للمطة 

يعق1ب  - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د عبد  لحم7د  ملدني :  333 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
 لس7د  شرف  ملدني :  333 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
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 لس7د محمد و1نس  ملدني :  335 
حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  لحم7د  ملدني   لس7د 
ز قة  المار ت  لعرب7ة   17 عن1  ه) ( 
 ملتحدة  لشقة 15 م ج فاس 30000 

فاس  ملغرب.
عن1  ه) (   لس7د  شرف  ملدني 
 ملست1دع  لبلدي عين قادوس فاس 

30000 فاس  ملغرب.
و1نس  ملدني  محمد   لس7د 
عين  عن1  ه) (  ملست1دع  لبلدي 

قادوس فاس 30000 فاس  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  لحم7د  ملدني   لس7د 
ز قة  المار ت  لعرب7ة   17 عن1  ه) ( 
 ملتحدة  لشقة 15 م ج فاس 30000 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 05 ماي 2020 

تحت رقم 1173.
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CABINET BENHASSAN SARL AU

 وركة فيزيت تيكنيك سيدي 
عثمان

إعالن متعدد  لقر ر ت

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد ز قة 53 رقم 5 ق.ج ، 
20550،  لد ر لب7ضاء  ملغرب

 شركة فيزوت ت7كن7ك س7دي عثمان 
»شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة»
وعن1 ن مقرها  الجتماعي:   شارع 

إدريس  لحارتي مجاور لب1 بة 
 لرئيس7ة لس1ق  لجملة    س7دي 

عثمان - -    لب7ضاء   ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 
.87901

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 10 و1 17 2018

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 
حصص  تف1يت    01 رقم  قر ر 

 - :  لذي ونص على ماولي:   جتماع7ة 
 مل1 فقة على تف1يت ستة عشر ألف 
   16830 حصة  و ثما مائة و ثالث1ن  
طرف  لس7د  من  حصة  جتماع7ة 
لفائدة شركة  عبد  لرح7م  صدوقي 
مساهمة  شركة  ه1لدون  إكيساد 
 , درهم  ألف  ثالثمائة  رأسمالها 
 , ب1رك1ن  بشارع  مقرها  إلجتماعي 
ز قة جعفر  بن حبيب إقامة  ملشرق 
مدرجة   ,  03 رقم   لطابق  ألو5 
بالسجل  لتجاري تحت رقم 505131 
صدوقي  برئيسها  لس7د  ,  ملمثلة 
-  مل1 فقة على تف1يت   . عبد  لرح7م 
170    حصة  مائة وسبع1ن  حصة 
 جتماع7ة من طرف  لس7دة  لدهر  
كريمة لفائدة شركة إكيساد ه1لدون 
ثالثمائة  رأسمالها  مساهمة  شركة 
, مقرها  إلجتماعي بشارع  ألف درهم 
حبيب  جعفر  بن  ز قة   , ب1رك1ن 
 03 إقامة  ملشرق  لطابق  ألو5 رقم 
, مدرجة بالسجل  لتجاري تحت رقم 
برئيسها  لس7د  ,  ملمثلة   505131

صدوقي عبد  لرح7م
قر ر رقم 02 تغ7ير شكل   لقا 1ني 
 - ماولي:  على  ونص  لشركة:  لذي 
من  لشركة  شكل  لقا 1ني  تغ7ير 
شركة محدودة  ملسؤول7ة   لى شركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤول7ة  

 ل1ح7د.
مالئمة  لقا 1ن    03 رقم  قر ر 
ماولي:  على  ونص   ألسا�ضي:  لذي 
قرر  لشريك  ل1ح7د مالئمة  لقا 1ن 

 ألسا�ضي.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 
بند رقم  لبند 02  لشكل  لقا 1ني 
شركة  ماولي:  على  ونص  :  لذي 
ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤول7ة  

 ل1ح7د.
06   ملساهمات  رقم  لبند  بند 
ساهمت  ماولي:  على  ونص  :  لذي 
شركة  ه1لدون  إكيساد  شركة 
بمبلغ  رأسما5  لشركة  في  مساهمة 
درهم  ألف    سبعمائة  و  مل17ن 

1.700.000.00 درهم 
بند رقم  لبند 07 رأسما5  لشركة 

رأسما5   - ماولي:  على  ونص  :  لذي 
سبعمائة  و  مل17ن  ه1   لشركة 
درهم   1.700.000.00 درهم  ألف  
مقسمة  لى  سبعة عشر ألف  حصة 
بق7مة  إجتماع7ة  حصة   )17000(
مائة )100.00( درهم لكل منها ، كامل 

 الكتتاب و إلبر ء
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

غشت 2018 تحت رقم 675226.
156I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

BENMEZIANE SNACK
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تع7ين مسير جدود للشركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE
 SECTEUR 1 HAY LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA
 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

TEMARA MAROC
BENMEZIANE SNACK  شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 

 HAY AL MASSIRA I  LOT AL
 MOSTAQBAL IMM 10 GARAGE
 N° 1 TEMARA - 12020 TEMARA

.MAROC
تع7ين مسير جدود للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.2015/13

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2013 تم تع7ين  03 دجنبر   ملؤرخ في 
للشركة  لس7د)ة(  جدود  مسير 

ZAINOUN AMINE كمسير وح7د
تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
وناور   10 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2015 تحت رقم 78563.
158I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

BENMEZIANE SNACK
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

إضافة تسم7ة تجارية أو شعار 

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY LA 156
 MAGHREB AL ARABI TEMARA
 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

TEMARA MAROC
BENMEZIANE SNACK  »شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة»
وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 

 HAY AL MASSIRA I  LOT AL
 MOSTAQBAL IMM 10 GARAGE

 N° 1 TEMARA03/ - 12020
.TEMARA MAROC

»إضافة تسم7ة تجارية أو شعار»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.89837
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر   2013 دجنبر   03 في   ملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وه1:
CRÉPUSCULE ROSE

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
وناور   13 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2015 تحت رقم 78563.
159I

CAGEC

KSAR AL BASTILLA
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

حل شركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

KSAR AL BASTILLA شركة 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة)في ط1ر 

 لتصف7ة(
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 39 محج 

لالواق1ت ط 5 ش.د  - 20100 
 لد ر لب7ضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.396577
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  02 فبر ور   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 
KSAR AL BASTILLA  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعن1 ن  درهم   10.000
 5 محج لالواق1ت ط   39  إلجتماعي 
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ش.د  - 20100  لد ر لب7ضاء  ملغرب 

عدم  لقدرة على مز ولة   :  ت7جة 5 

نشاطها السباب مادوة و معن1ية.

و حدد مقر  لتصف7ة ب حي   فا 
رقم 129  - 1100  ملحمدوة  ملغرب. 

و عين:

و  هند   ملعروفي   لس7د)ة( 

 1100   129 حي   فا رقم  عن1  ه) ( 

)ة(  كمصفي   ملحمدوة  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 733339.

160I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

AYMI CENTER PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

52  شارع  لدرف1في  لطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة  ملغرب

AYMI CENTER PRIVE  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

إدريس  الكبر، عمارة رحاب  لطابق 

3 رقم 9 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

35677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2019 دجنبر   26

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 AYMI  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

. CENTER PRIVE

تعل7م   : بإوجاز  غرض  لشركة 
 للغات، دروس  لدعم و لتق1ية

ب7ع  دو ت  ملكتب..
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
عمارة رحاب  لطابق  إدريس  الكبر، 

3 رقم 9 - 60000 وجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50   :  لس7د عبد  لقادر  له1 ري 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
 لس7د أحمد  لعز وي :  50 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عبد  لقادر  له1 ري   لس7د 
 60000 ب1ل1يز  تجزئة  عن1  ه) ( 

 لسع7دوة  ملغرب.
عن1  ه) (   لس7د أحمد  لعز وي  
حي  لقدس طريق أحفير قاسم رقم 

10 60000 وجدة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  لقادر  له1 ري   لس7د 
 60000 ب1ل1يز  تجزئة  عن1  ه) ( 

 لسع7دوة  ملغرب
عن1  ه) (  أحمد  لعز وي   لس7د 
حي  لقدس طريق أحفير قاسم رقم 

10 60000 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
فبر ور   05 بتاريخ  ب1جدة    لتجارية 

2020 تحت رقم 587.

162I

MOHAMED LAAGOUBI

 STE IDRISSI BOUZIDI DE
TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
 STE IDRISSI BOUZIDI DE

TRANSPORT شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 56 

بل1ك 3  لنس7م  ملسيرة  - 30030 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

58271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2015 دجنبر   16

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 STE IDRISSI BOUZIDI DE

.TRANSPORT

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير

بائع  لحب1ب .
 56 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 30030  - 3  لنس7م  ملسيرة   بل1ك 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ب1زيدي  محمد  دري�ضي   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

ب1زيدي  محمد  دري�ضي   لس7د 
3  لنس7م  بل1ك   56 رقم  عن1  ه) ( 

 ملسيرة  30030 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

ب1زيدي  محمد  دري�ضي   لس7د 
3  لنس7م  بل1ك   56 رقم  عن1  ه) ( 

 ملسيرة  30030 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

وناور   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2016 تحت رقم 41/2016.

163I

audilex accounting

ZAT HUILERIE SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

ZAT HUILERIE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر ومين 
ر ك ت7دولي مسف17   وت  ورير  لح1ز 

- 50000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   06

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 ZAT  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HUILERIE SARL

معصرة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

لعصر زيت  لزيت1ن.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : دو ر ومين 
ر ك ت7دولي مسف17   وت  ورير  لح1ز 

- 50000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   : بر ه7م  ومغاري   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 150   :  لس7د عثمان   ومغاري 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
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 لس7د عبد  لكريم  ومغاري :  150 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د بر ه7م  ومغاري عن1  ه) ( 

ت7دولي مسف17   وت  ومين ر ك  دو ر 

 ورير  لح1ز 50000 مر كش  ملغرب.

 لس7د عثمان   ومغاري عن1  ه) ( 

ت7دولي مسف17   وت  ومين ر ك  دو ر 

 ورير  لح1ز 50000 مر كش  ملغرب.
عبد  لكريم  ومغاري   لس7د 

ت7دولي  ر ك  ومين  دو ر  عن1  ه) ( 

 50000 مسف17   وت  ورير  لح1ز 

مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د بر ه7م  ومغاري عن1  ه) ( 

ت7دولي مسف17   وت  ومين ر ك  دو ر 

 ورير  لح1ز 50000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   30 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113298.

165I

ADVISORY PARTNERS

ASSAFWAFRUT 
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

 ASSAFWAFRUT شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 بر ه7م  لرود ني 13 ز قة  حمد 

 ملجاطي  قامة  ليز لبس  لطابق 

1رقم 8  ملعاريف  لد ر  لب7ضاء  - 

20100   لد ر  لب7ضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

561003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   11

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASSAFWAFRUT

تجارة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

منتجات  جم7ع  وتصدور   ستير د 

 لفاكهة  -

جم7ع  وتصدور  تجارة  ستير د 

منتجات  لغذ ئ7ة - 

جم7ع  وتصدور  تجارة  ستير د 

منتجات -  

،تأجير،  إنشاء،شر ء  وعم1ما،   

بر ء ت  الختر ع  أم1 5،   ستغال5 

 ملتعلقة بهذه  ألنشطة  وبشكل أعم
تك1ن  قد  جم7ع  ملعامالت  لتي 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  ذ ت 

باألهد ف  ملذك1رة أعاله و تساهم في 

تط1يرها أو تمدودها..

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ز قة  حمد   13  بر ه7م  لرود ني 
 ملجاطي  قامة  ليز لبس  لطابق 1رقم 

  20100  - 8  ملعاريف  لد ر  لب7ضاء  

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلعمام  محمد   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   بلعمام  محمد   لس7د 

177 تجزئة  ملسيرة طريق  س

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (   بلعمام  محمد   لس7د 

طريق  سفي  تجزئة  ملسيرة   177

مر كش  52083 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735076.

165I

CAGEC

CASA FLEXIBLE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

CASA FLEXIBLE شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 16شارع 

 با  حمد  لد ر لب7ضاء - 20300 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   28

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 CASA  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.FLEXIBLE

تس1يق   : بإوجاز  غرض  لشركة 

د ت  لجهد   وتصن7ع  ملر ات 

 ملنخفض و ملرتفع.

تس1يق  لتجهيز ت و  كسس1 ر ت 
 لفرملة بكافة   1 عها و  شكالها.

كل  لعمل7ات  عامة  بصفة  و   -  
و  و  ملال7ة  و لصناع7ة   لتجارية 
 لعقارية  لتي ومكن أن تتعلق بصفة 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
 لسالف  لذكر أو تساعد على تنم7ة 

نشاطها.                              .
16شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 20300  -  با  حمد  لد ر لب7ضاء 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د عبد  لحم7د مخلص :  100 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
مخلص   عبد  لحم7د   لس7د 
لحسن  ز قة   27 رقم  عن1  ه) ( 
 20100  لعرج1ن حي  ملستشف7ات  

20100  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
مخلص  عبد  لحم7د   لس7د 
لحسن  ز قة   27 رقم  عن1  ه) ( 
حي  ملستشف7ات   5 ط   لعرج1ن 

20100  لد ر لبضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735132.

170I

 MOGADOR م1كادور أسيست آ د سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

موكادور  كونستريكسيون
إعالن متعدد  لقر ر ت

م1كادور أسيست آ د سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم 3 بالطابق 

 لثاني   لص1يرة  لص1يرة، 55000، 
 لص1يرة  ملغرب
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م1كادور  ك1نستروكس17ن  »شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي:  ملحل 

 لتجاري  لكائن بدو ر تس7ال جماعة 

 د وكازو إقل7م  لص1يرة - 55000 

 لص1يرة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.5521

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 18 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

تف1يت  لحصص

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

 ستقالة مسير وتع7ين مسير جدود

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 
تغ7ير  إلسم  لتجاري

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 
تغ7ير  لنشاط  لتجاري 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 15:  لذي ونص على ماولي: 

شكريد  لحامل  مبارك  قام  لس7د 

بتف1يت  ن355505  رقم  ب.ت.و   5

حصصه  مجم1ع  أي  حصة   1000

فت7حة  لب1عي�ضي  لفائدة  لس7دة 

ن333860  رقم  ب.ت.و   5  لحاملة 

شكريد  مبارك  و  ستقالة  لس7د 

ن355505  رقم  ب.ت.و   5  لحامل 

وتع7ين  لس7د  ملصطفى  لب1عي�ضي 

 لحامل 5 ب.ت.و ن355803 كمسير 

جدود للشركة فقط و لس7دة فت7حة 

 لب1عي�ضي شريكة وح7دة بنسبة 100 

في 100  

بند رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

تغ7ير  إلسم  لتجاري من شركة أفر ح 
م1كادور  شركة  إلى  خالد  ملعا�ضي 

ك1نستروكس17ن 

بند رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

تغ7ير  لنشاط  لتجاري ود لك بحدف 

نشاط ب7ع وت1زيع  مل1 د  لغد ئ7ة 

إضافة  و  ب7ع  لف1 كه  لجافة  و 
عقاري  منعش   ألنشطة  لتال7ة 

-مقاو5 في  ألشغا5  لعامة و  لبناء و 

تاجر بصفة عامة 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالص1يرة  بتاريخ 01 و1 17 

2020 تحت رقم 109.

171I

STE GEST CLA COM SARL

 STE MOUYDDA MONEY

TRANSFER SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE MOUYDDA MONEY

TRANSFER SARL AU  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر  وت 

سل7مان  مالك1 كلم7مة  - 52250 

كلم7مة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   03

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 MOUYDDA MONEY TRANSFER

. SARL AU

تح1يل   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 الم1 5 .

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : قصر  وت 

 52250  - كلم7مة   سل7مان  مالك1 

كلم7مة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د عبد  الله م7دى 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د عبد  الله م7دى عن1  ه) ( 

كلم7مة   سل7مان  مالك1  قصر  وت 

52250 كلم7مة   ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د عبد  الله م7دى عن1  ه) ( 

كلم7مة   سل7مان  مالك1  قصر  وت 

52250 كلم7مة   ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 17 بتاريخ  بالرش7دوة    البتد ئ7ة 

أبريل 2020 تحت رقم 375.

172I

ADVISORY PARTNERS

FRUMERCA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

FRUMERCA شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  55 ز قة 

عبد لقادر مفتكر لطابق 2 رقم 

5  لد ر  لب7ضاء  - 20500  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

561005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   11

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.FRUMERCA

تجارة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

منتجات  جم7ع  وتصدور   ستير د 

 لفاكهة  -

جم7ع  وتصدور  تجارة  ستير د 

منتجات  لغذ ئ7ة - 

جم7ع  وتصدور  تجارة  ستير د 

منتجات -  

،تأجير،  إنشاء،شر ء  وعم1ما،   

بر ء ت  الختر ع  أم1 5،   ستغال5 

 ملتعلقة بهذه  ألنشطة  وبشكل أعم

تك1ن  قد  جم7ع  ملعامالت  لتي 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  ذ ت 

باألهد ف  ملذك1رة أعاله و تساهم في 

تط1يرها أو تمدودها..

 55   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 2 مفتكر لطابق  عبد لقادر  ز قة 

رقم 5  لد ر  لب7ضاء  - 20500  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : واسين  لر قي    لس7د  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
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عن1  ه) (  واسين  لر قي    لس7د  

 19 شقة   62 حي  در ر  لبركة عمارة 

ت7ك1ين  كادور  80090  كادور  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  واسين  لر قي    لس7د  

 19 شقة   62 حي  در ر  لبركة عمارة 

ت7ك1ين  كادور  80090  كادور  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735077.

173I

LEGALIS CONSEIL

 COMPLEXE AGRO

ALIMENTAIRE SAIS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue Hoceima, Résidence ,51

 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

 COMPLEXE AGRO

ALIMENTAIRE SAIS   شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي أوالد 

 لط7ب  لسفلى سايس  - 30023  

فاس  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.56255

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

 ملؤرخ في 18 أكت1بر 2018 تم تع7ين 

مسير جدود للشركة  لس7د)ة(  مل1ح  

 حمد كمسير وح7د

تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   15 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2019 تحت رقم 2051.

175I

 ملساوي

PLANET  COLLE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة
 ملساوي

10 عمارة غنين1 شقة 17 ز قة أب1 
 لط7ب  ملتنبي ، 30000، فاس 

 ملغرب
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

بال يت ك51
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي جنان 

 ل1رد سهب  ل1رد تقس7م 217 فاس 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62535
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
بال يت  تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

ك51  .
صناعة  بإوجاز   غرض  لشركة 

 لغر ء.
جنان  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ل1رد سهب  ل1رد نسمة تقس7م 217 

فاس : 
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د  لدو س عاد5: 335 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
333 حصة   لس7د عامري أحمد: 

بق7مة 100 درهم للحصة .
 لس7د  عبا�ضي محمد: 333 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه  عاد5   لس7د  لدو س 
 30000 إقامة  ملل1كي و د  لحريقي  

فاس ).
عن1  ه  أحمد  عامري   لس7د 

و د   3  رجس س إقامة م1 7ا شقة 
كندر 30000 فاس ) ( 1 لس7د

عن1  ه  محمد  عبا�ضي    لس7د  
13 حي  لسالمة  لد ر  لب7ضاء  بل1ك 

 )  20000
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عاد5   لس7د  لس7د  لدو س 
و د  لحريقي   إقامة  ملل1كي  عن1  ه 

30000 فاس 
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   16 بتاريخ  بفاس   لتجارية 

2020 تحت رقم1072  
175I

 ملساوي

HDI-YASSINE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 ملساوي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   13
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسم7تها هش دي 

إي واسين :.
أشغا5  بإوجاز   غرض  لشركة 

مختلفة أو  لبناء ب7ع ل1 زم  ملكتب.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي دو ر أوالد 
 لط7ب  لسفلى أوالد  لط7ب فاس -   

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000 هندي  حنان   لس7دة 
حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7دة حنان هندي  لحي  إلد ري 
تاول1ك1لت شيشاوة 51000 

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 
وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه   علي  حدود ن   لس7د 
777  لطابق  لثاني  رقم  عمارة 

 إلزدهار مر كش  
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   25 بتاريخ  بفاس   لتجارية 

2020 تحت رقم1112

176I

 ملساوي

MAGIC NORD
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملساوي
10عمارة غنين1 شقة 17 ز قة أب1 
 لط7ب  ملتنبي ، 30000، فاس 

 ملغرب
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

مج7ك  1ر 
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمل7ة 
م1الي إدريس وف عمارة رقم 6 
 لطابق  لسفلي شقة3. فاس 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62503
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   06
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
مج7ك  تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 1ر :.
م1 د  ب7ع  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبناء- أشغا5 مختلفة أو  لبناء  
عمل7ة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 6 رقم  عمارة  وف  إدريس  م1الي 

 لطابق  لسفلي شقة3. فاس.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 500  لس7د ع7ن1س عبد  ملج7د: 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 500  لس7د ع7ن1س عبد  لحق: 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  ملج7د  ع7ن1س   لس7د  

عين   20 رقم   207 ز قة  عن1  ه 

قادوس فاس(.

 لس7د  لس7د ع7ن1س عبد  لحق 

حي  ل1فاق   257 عن1  ه بل1ك أ رقم 

زو غة فاس )  

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  لس7د ع7ن1س عبد  ملج7د 

عين   20 رقم   207 ز قة  عن1  ه 

قادوس فاس ) ( 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   25 بتاريخ  بفاس   لتجارية 

2020 تحت رقم 1101

177I

RL CONSULTING

MOUNAW
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

MOUNAW

 لسجل  لتجاري رقم 153151

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة بالرباط 

بم1جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

20 وناور 2020

  MOUNAW : لتسم7ة 

 لشركاء :  

-  لس7دة م1 7ة أزهرة 500 سهم

-  لس7دة  1 5  لقباج 500 سهم 

رأسما5  لشركة :  100.000 درهم

محج   15   :   ملقر  الجتماعي 

 ألبطا5 شقة 5 أكد 5  لرباط

سنة   99   : ح7اة  لشركة  مدة 

بالسجل  تسج7لها  تاريخ  من   بتد ء 

 لتجاري

شبه  ب7ع  ملنتجات   -   :  لغرض 

ص7دل7ة  مستحضر ت  لتجم7ل

 لتدبير: 

-  لس7دة م1 7ة أزهرة 

-  لس7دة  1 5  لقباج 

بمقر  تسج7ل  لشركة  تم  لقد 

 17 في  بالرباط   ملحكمة  لتجارية  

فبر ور 2020  تحت رقم 153151

178I

BOUKHRIS &ASSOCIES

AZUR INNOVATION FUND
شركة  ملساهمة

رفع رأسما5  لشركة

 AZUR INNOVATION FUND

شركة  لت1ظ7ف  لجماعي للرأسما5

في شكل شركة مساهمة بمجلس 

 إلد رة  لجماع7ة ومجلس  لرقابة 

رأسما5: 219.581.000درهم

 ملقر  الجتماعي: 117 شارع  لحسن 

 لثاني - مبنى بل1 بارك -  لطابق 11 - 

 لد ر  لب7ضاء

م1 فقة AMMC  ملؤرخة في 11 

 AG / SC// 001 دجنبر 2019 عدد

2019

سجل  لتجاري بالد ر  لب7ضاء عدد 

551119

رقم  لتعريف  لضريبي 39558828 

محضر  لجمع  لعام  بمقت�ضى   -

فبر ور   03 بتاريخ   ملختلط  ملنعقد 

2020 تقرر ما ولي:

رأسما5  لشركة  رفع   1-

لرفعه  درهم  بقدر219.571.500  

مبلغ  درهم  لى   00010. مبلغ  من 

219.581.500  درهم ؛

من  لفائدة  ملستثمرين  إلغاء   2-

حق  الكتتاب  لتفض7لي للمساهمين 

وتم   
ً
جدود   

ً
سهما  2.195.715 في 

رأسما5  زيادة  س7اق  في  إصد رها 

 لشركة بمبلغ 219.571.500 درهم ؛

-3 تخ1يل  لسلطة ملجلس  الد رة 

رفع  عمل7ة  إ جاز  ملعاونة   لجماع7ة 

رأسما5  لشركة ؛

تح7ين  لنظام  السا�ضي   4-
رأسما5  رفع  عمل7ة  بعد  للشركة 

 لشركة. 
- بمقت�ضى محضر مجلس  الد رة 
2020 تقرر  11 مارس   ملنعقد بتاريخ 

ما ولي:
معاونة  ال جاز  لنهائي   1-
رأسما5  لشركة  من  لعمل7ة  لرفع 
لرفعه  درهم  بقدر219.571.500  
مبلغ  درهم  لى   00010. مبلغ  من 

219.581.500  درهم ؛
تح7ين  لنظام  السا�ضي   2-
رأسما5  رفع  عمل7ة  بعد  للشركة 

 لشركة.
بالسجل  تم  إلود ع  لقا 1ني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 
عدد735987   تحت  بالد ر  لب7ضاء 

بتاريخ 21 ماي 2020.
ملخص قصد  لنشر

179I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

AL ADARISSA AUTO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

AL ADARISSA AUTO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

لشريك وح7د
رقم 93 ح.ص س7دي ب1زكري  

مكناس
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة لشريك وح7د
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في-10
مسجل بتاريخ   بمكناس     03-2020
11-03-2019 تحت رقم                                

  (RE 202000090726028( 
تحرير  لق1  ين  ألساس7ة  تم 
محدودة  مسؤول7ة  ذ ت  لشركة 
لشريك وح7د تحمل  سم  الد رسة 

 وط1
م7كا 7ك7ة  مطالة  *  مل1ض1ع:  

شر ء وب7ع  لس7ار ت  ملستعملة
93 ح.ص  رقم  *  ملقر  الجتماعي: 

س7دي ب1زكري  مكناس

من  سنة  بتد ء   99 *  ملدة: 
تسج7لها بالسجل  لتجاري

: حدد في مبلغ   * رأسما5  لشركة 
  1000 على  مقسمة  100.000درهم 
لل1 حدة  درهم   100 بق7مة  حصة 

م1زعة كالتالي :       
جعفر   سرغ7ني  دري�ضي   لس7د 

1000 : حصة
تع7ين  لس7د  تم  *  لتس7ير:   
سرغ7ني  دري�ضي جعفر مسير للشركة 
ملدة غير محدودة                                                        
فاتح  من   : *  لسنة  الجتماع7ة 
وناور إلى 31 دجنبر                                                                                       
ت1زيع  ألرباح  وتم  *  لربح: 
بمقتض7ات  لجمع  لعام  لسن1ي 

للشركة. 
إجر ءه  تم   : *  إلود ع  لقا 1ني 
بمكناس   لالستثمار  باملركز  لجه1ي 
بتاريخ 2020-09-19                                     

 /  59685   لسجل  لتجاري 
مكناس.

لإلود ع و  لنشر

 ملسير

180I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

EL GANA PROMO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
قفل  لتصف7ة

EL GANA PROMO SARL-AU
 ملقر  الجتماعي متجر رقم 1 عمارة 

27 ز قة  لجز ئر م.ج مكناس
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
و    2020-02-05 بتاريخ   ملنعقد 
تف1يت تحت رقم  بمكناس   ملسجل 
 RE:202000056226028 , OR(   :
4419/2020   Qu. 7015680636

                                (206
تقرر ما ولي :

بروم1  شركة   لكا ة  تصف7ة   *
وتقدوم  لحص7لة  لنهائ7ة.                                                                                                                         
للمكلفة  إبر ء  لذمة  إعطاء   *
إومان  بالتصف7ة  لس7دة  لكا ة 

مسيرة  لشركة.
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باملحكمة  لتجارية  تم  إلود ع 

03- بتاريخ   388 بمكناس تحت رقم 

03-2020

 /  لسجل  لتجاري:50953 

مكناس.
 لإلود ع و  لنشر

 ملسير

181I

مكتب محاسبة

ANAKHIL PLANTES 
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 51 شقة 2 ز قة عال5 بن عبد 

هللا ص.ب 200  لرش7دوة ، 52005، 

 لرش7دوة  ملغرب

 ANAKHIL PLANTES شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

 وت مسع1د مدغرة ص ب 755 

 لرش7دوة  - 52000  لرش7دوة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   17

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ANAKHIL PLANTES

غرض  لشركة بإوجاز : مشتل

 ل1ساطة

 الشغا5  ملختلفة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : قصر  وت 

مسع1د مدغرة ص ب 755  لرش7دوة  

- 52000  لرش7دوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ب1ف1س  هادي  م1ل1د   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

ب1ف1س  هادي  م1ل1د   لس7د 
عن1  ه) ( ز قة 15 رقم 53 حي  ملسيرة 

 لرش7دوة  52000  لرش7دوة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

ب1ف1س  هادي  م1ل1د   لس7د 
عن1  ه) ( ز قة 15 رقم 53 حي  ملسيرة 

 لرش7دوة  52000  لرش7دوة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالرش7دوة  بتاريخ 07 ماي 

2020 تحت رقم 388.

182I

مكتب محمد  لعمري للخبرة  ملحاسبت7ة

مكتب محمد العمري للخبرة 

املحاسبتية
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

مكتب محمد  لعمري للخبرة 

 ملحاسبت7ة

3 شارع يعق1ب  ملنص1ر إقامة 

 لفردوس  ملكتب رقم 1 ، 15000، 

 لقن7طرة  ملغرب

مكتب محمد  لعمري للخبرة 

 ملحاسبت7ة شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

3 شارع يعق1ب  ملنص1ر إقامة 

 لفردوس  ملكتب 1 - 15000 

 لقن7طرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

55617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   10

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

مكتب   : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

محمد  لعمري للخبرة  ملحاسبت7ة.

:  لخبرة  بإوجاز  غرض  لشركة 

تدق7ق  لحسابات   ملحاسبت7ة 

 الستشارة  لجبائ7ة  لقا 1 7ة  ملال7ة 

إطار  في  بهد   ملجا5  ورتبط  ما  وكل 

للق1  ين  ملنظمة   الحتر م  لتام 

للمهنة.
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

إقامة  يعق1ب  ملنص1ر  شارع   3

 15000  -  1  لفردوس  ملكتب 

 لقن7طرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  محمد   لس7د  لعمري 
 15000 571 تجزئة  السماعل7ة  رقم 

 لقن7طرة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  محمد   لس7د  لعمري 
 15000 571 تجزئة  السماعل7ة  رقم 

 لقن7طرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

26 ماي   البتد ئ7ة بالقن7طرة  بتاريخ 

2020 تحت رقم 10385.

183I

FICODEF

 CENTRE DE MALADIES

 RENALES ET DE DIALYSE AL

HAMD
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

 ملغرب

 CENTRE DE MALADIES

 RENALES ET DE DIALYSE AL

HAMD شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قطعة 

2ـ72 تجزئة  ل1فاء حي  لنرجس 

 لطريق  لجن1بي فاس - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   17

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 CENTRE DE MALADIES  :

 RENALES ET DE DIALYSE AL

.HAMD

مصحة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

أمر ض  لكلى.

قطعة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

حي  لنرجس  تجزئة  ل1فاء  2ـ72 

 لطريق  لج
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : شاكب  نها5   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  شاكب  نها5   لس7دة 

ض7اء  شارع  الش1م7ير   26 رقم 

 لرحمان حي  لرياض  10100  لرباط 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  شاكب  نها5   لس7دة 

ض7اء  شارع  الش1م7ير   26 رقم 

 لرحمان حي  لرياض  10100  لرباط 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1208/2020.

185I

PLATINIUM MANAGEMENT

PRO AGRI SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle Rue Trafaya et My Ali

 Chrif 3ème étage bureau N19

V.N ، 50000، Meknès Maroc

PRO AGRI SARL AU شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لريان أ شقة 12 ز قة روما م ج   - 

50000  مكناس  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

57035

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 22 

تم إعد د  لقا 1ن   2019 من فبر ور 

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 PRO  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRI SARL AU

مكتب   : بإوجاز  غرض  لشركة 

در سات .

إقامة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - ز قة روما م ج     12  لريان أ شقة 

50000  مكناس  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د ب1زيد عبدهللا  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   لس7د ب1زيد عبدهللا  

12 ز قة روما م  إقامة  لريان أ شقة 

ج   50000 مكناس  ملغرب .

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (   لس7د ب1زيد عبدهللا  

12 ز قة روما م  إقامة  لريان أ شقة 

ج   50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

من   01 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

مارس 2019 تحت رقم 1055.

185I

LEGALIS CONSEIL

 COMPLEXE AGRO

ALIMENTAIRE SAIS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

LEGALIS CONSEIL

 Rue Hoceima, Résidence ,51

 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

 COMPLEXE AGRO

ALIMENTAIRE SAIS  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي أوالد 

 لط7ب  لسفلى سايس - 30023  

فاس   ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.56255

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2018 أكت1بر   18 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(   ملختار  لبقالي  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.000

)ة(   لفائدة   لس7د  حصة   1.000

 حمد    مل1ح بتاريخ 18 أكت1بر 2018.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

و1 17   15 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2019 تحت رقم 2051.

186I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT SUCURE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب  لب1زيدي ص.ب 125 

 لناظ1ر ، 62000،  لناظ1ر  ملغرب

BALLOUT SUCURE شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 

خلدون  لعروي - 62000  لناظ1ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   02

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BALLOUT SUCURE

:  لنقل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 ل1طني و لدولي للبضائع لآلخرين.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع  بن 

62000  لناظ1ر   - خلدون  لعروي 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  بل1ط   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د بل1ط محمد عن1  ه) ( حي 
 23 رقم   188 ز قة   3 عريظ سكت1ر 

62000  لناض1ر  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د بل1ط محمد عن1  ه) ( حي 
 23 رقم   188 ز قة   3 عريظ سكت1ر 

62000  لناض1ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 10 مارس 

2020 تحت رقم 357.
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CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

وركة ولد حمى

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000،  لسمارة  ملغرب

شركة ولد حمى  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة جبل 

ب1 اصر  لرقم 52  لسمارة - 72000 

 لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2016 و1 17   16

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

شركة   : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

ولد حمى .

:  شغا5  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و شغا5 عامة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : ز قة جبل 

 72000  - 52  لسمارة  ب1 اصر  لرقم 

 لسمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لس7د د دي حم1 

بق7مة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : حم1   لس7د  با 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  حم1  د دي   لس7د 

 538 تجزئة  المل حي  لع1دة  لرقم 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.

ز قة  عن1  ه) (  حم1   لس7د  با 

55  لسمارة  ب1 اصر  لرقم  جبل 

72000  لسمارة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د ددي حم1 عن1  ه) ( تجزئة 

 المل حي  لع1دة  لرقم 538  لسمارة 

72000  لسمارة  لسمارة

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالسمارة  بتاريخ 28 و1ل17ز 

2016 تحت رقم 102/2016.
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 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

RESTOART
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

RESTOART شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملسيرة ز قة 6  كت1بر رقم 6  لطابق 

3  لشقة 3 - 20100  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   03

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.RESTOART
تقدوم   : بإوجاز  غرض  لشركة 
و لب7ع  و لدر سة   الستشار ت 
للمعد ت  و لص7ا ة  و لترك7ب 
و ملنشآت للمطاعم و لفنادق وجم7ع 

 ملهن  لغذ ئ7ة.
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
6  لطابق  6  كت1بر رقم   ملسيرة ز قة 
20100  لد ر  لب7ضاء   -  3 3  لشقة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
يسار  ملغاري   لس7د  ملهدي 
شارع  لسفير  بن   323 عن1  ه) ( 
12 ص س  عائشة  قامة  مين شقة 

20300  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
يسار  ملغاري   لس7د  ملهدي 
شارع  لسفير  بن   323 عن1  ه) ( 
12 ص س  عائشة  قامة  مين شقة 

20300  لد ر  لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

أبريل 2020 تحت رقم -.
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Fiduciaire FICOTRAV

 STE( وركة اسوار صفا
(ASSOUAR SAFA SARL

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
رفع رأسما5  لشركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 STE ASSOUAR( شركة  س1 ر صفا

SAFA SARL( شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر أوالد 

معطلة جماعة عرب  لصباح زيز 

أرف1د - 52200 أرف1د  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.9851

بمقت�ضى  لجمع  لعام 

 2020 ماي   13  إلستثنائي  ملؤرخ في 

بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع  تم 

من  أي  درهم»   500.000« قدره 

»1.000.000 درهم» إلى »1.500.000 

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

 قدوة أو ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالرش7دوة  بتاريخ 19 ماي 

2020 تحت رقم 126.
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 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

BIOSPACE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

BIOSPACE شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز وية  ز قة 

م1ز ر و شارع أ فا  قامة ل1ب1تي 

باغادي  لطابق 7 - 20370  لد ر 

 لب7ضاء   ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.516275

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 مارس   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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عبد  لعزيز  )ة(  تف1يت  لس7د 
من  حصة  جتماع7ة   200 ملساوي 
)ة(  300 حصة لفائدة   لس7د  أصل 

أم7نة  مسق بتاريخ 12 مارس 2020.
الشخم  رق7ة   )ة(  تف1يت  لس7د 
700 حصة  جتماع7ة من أصل 700 
حصة لفائدة   لس7د )ة( أم7نة  مسق 

بتاريخ 12 مارس 2020.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
 11 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735859.
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 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

BIOSPACE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
BIOSPACE شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز وية  ز قة 

م1ز ر و شارع أ فا  قامة ل1ب1تي 
باغادي  لطابق 7 - 20370  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب.
تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.516275

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 12 مارس 2020 تم  تح1يل  
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
ز قة م1ز ر و شارع أ فا  »ز وية   من 
 -  7 باغادي  لطابق  ل1ب1تي   قامة 
إلى  20370  لد ر  لب7ضاء  ملغرب» 
جماعة ب1سك1رة  » ملدونة  لخضر ء 
TF47754/C - 27182  لد ر  لب7ضاء   

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735859.
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

بلو اليكترونيك
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تغ7ير تسم7ة  لشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 5EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

بل1  ل7كترو 7ك شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  الجتماعي  لنخ7ل 

3 جناح 21 شقة 9 جنا ات دو ر 

س7دي وحيى - 50000 مر كش 

 ملغرب.

تغ7ير تسم7ة  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

97869

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى   

تم تغ7ير   2020 مارس   23  ملؤرخ في 

تسم7ة  لشركة من »بل1  ل7كترو 7ك» 

إلى »بل1 و ي م1ط1رس» .

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   05 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2020 تحت رقم 113306.
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

بلو اليكترونيك
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

ت1س7ع نشاط  لشركة 

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 5EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

بل1  ل7كترو 7ك  شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  الجتماعي  لنخ7ل 
3 جناح 21 شقة 9 جنا ات دو ر 
س7دي وحيى - 50000 مر كش 

 ملغرب.
ت1س7ع نشاط  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.97869

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تمت   2020 مارس   23 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتال7ة 

 لشركة  لحالي :
أ 1 ع  لدر جات  جم7ع  تاجر   -

 لنارية و قطع  لغ7ار.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
ماي   05 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2020 تحت رقم 113306.
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

بلو اليكترونيك
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 5EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

بل1  ل7كترو 7ك شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لنخ7ل 
3 جناح 21 شقة 9 جنا ات دو ر 
س7دي وحيى - 50000 مر كش 

 ملغرب.
تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.97869

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 23 مارس 2020 تم  تح1يل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

» لنخ7ل 3 جناح 21 شقة 9 جنا ات 

مر كش   50000  - دو ر س7دي وحيى 

عال5  لفا�ضي  »شارع  إلى   ملغرب» 

عمارة فضاء  أل 1 ر , محل رقم 05 - 

50000 مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   05 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2020 تحت رقم 113306.
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شركة ألتيرف7د ش.م.م

كوكتيل كار

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

شركة ألتيرف7د ش.م.م

ز قة 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خن7فرة، 55000، خن7فرة  ملغرب

ك1كت7ل كار شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لقاود  دريس رقم 85 مكرر السيري 

55000 خن7فرة  ملغرب.

تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.2697

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 ماي   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

 500 )ة( ج1 د منا  تف1يت  لس7د 

 1.000 أصل  من  حصة  جتماع7ة 

و1سف  )ة(  لفائدة   لس7د  حصة 

ب1كل1 بتاريخ 22 ماي 2020.

جب1ر  حمزة  )ة(  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   500

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.000

و1سف   اصر بتاريخ 22 ماي 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

ماي   11 بتاريخ   البتد ئ7ة بخن7فرة  

2020 تحت رقم 81/2020.
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HORICOM

 SOCIETE MONUMENTAL*

BUILDING*SOMBU
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MONUMENTAL*

BUILDING*SOMBU شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر1 

رقم 359 تجزئة أل7م 6  لبساتين  - 

50020 مكناس   ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.51509

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2018 دجنبر  من   05 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

650.000 درهم أي من »5.000.000 

عن  درهم»   5.650.000« إلى  درهم» 

إدماج  حت7اطي أو أرباح أو    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملا5.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

من   30 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

وناور 2019 تحت رقم 519.
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HORICOM

 SOCIETE MONUMENTAL*

BUILDING*SOMBU
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MONUMENTAL*

BUILDING*SOMBU شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر1 
رقم 359 تجزئة أل7م 6  لبساتين - 

50020 مكناس   ملغرب.
تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.51509

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2018 05 من دجنبر   ملؤرخ في 

 ملصادقة على :
تف1يت  لس7د )ة(  ج7يب  لزع7مي 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   2.000
)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   56.081
دجنبر  من   05 بتاريخ  ل7نة  لزع7مي 

.2018
تف1يت  لس7د )ة(  ج7يب  لزع7مي 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.913
56.081 حصة لفائدة   لس7د )ة(  هى 

 لزع7مي بتاريخ 05 من دجنبر 2018.
)ة(  ج7يب    تف1يت  لس7د 
 لزع7مي 1.913 حصة  جتماع7ة من 
56.081 حصة لفائدة   لس7د  أصل 
من   05 بتاريخ  ضحى  لزع7مي  )ة( 

دجنبر 2018.
تف1يت  لس7د )ة(  ج7يب  لزع7مي 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.913
56.081 حصة لفائدة   لس7د )ة( آوة 

 لزع7مي بتاريخ 05 من دجنبر 2018.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
من   30 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

وناور 2019 تحت رقم 519.
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FLASH ECONOMIE

مينافريكا كونسالت-  
MENAFRICA CONSULT
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

MENAFRICA CONSULT
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة، 

رأسمالها 500.000 درهم
 ملقر  لرئيس: برج CFC،  لتجزئة 57، 

شارع ماون ستروت،  لد ر لب7ضاء-
أ فا،  لحي  لحسني -  لد ر لب7ضاء
 لتعريف  مل1حد للمقاولة رقم : 

002383332000030

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة

محرر  عرفي  عقد  بم1جب  أوال: 
بالد ر لب7ضاء بتاريخ 13 وناور 2020، 

قام كل من:
 Rabih   - رب7ح خ1ري  ·   لس7د 
شتنبر  بتاريخ  KHOURI،  ملزد د 
1966،  لفرن�ضي  لجنس7ة،  لقاطن 
 –  59 شارع أ دري ل1كت   ،12 برقم 
90000 بلف1ر - فرنسا،  لحامل لج1 ز 

،15DP00895 لسفر رقم عدد 
 ملالك ملا قدره    2.500 حصة                         
محمـد-ب1س7ف بري  ·     لس7د   
 ،Mohamed-Boucif BERRI  –
 ،1975 شتنبر   25 بتاريخ   ملزد د 
 لس1يسري  لجنس7ة،  لقاطن برقم 
1202، جن7ف  55، ز قة السيرف7ت، 
لج1 ز  لسفر  س1يسر ،  لحامل   –

،X2058059 عدد
 ملالك ملا قدره 1.250 حصة

·   لس7دة أوة ل7لى  ان�ضي  دواي 
 ،  Aya Leila Nancy NDIAYE  –
 ،1973 مارس     22 بتاريخ   ملزد دة 
 لسينغال7ة  لجنس7ة،  لقاطنة برقم 
 ،711 رقم  روود،  إدسا5   ،5911
–  ل1الوات  فيرج7ن7ا  ألكسندريا، 
لج1 ز   ملتحدة  ألمريك7ة،  لحاملة 

،A01535791 لسفر رقم 
 ملالكة ملا قدره         1.250 حصة

لشركة  ب1ضع  لنظام  ألسا�ضي 
محدودة خصائصها  مسؤول7ة  ذ ت 

كما ولي:                          
   - ك1نسالت  م7نافريكا   لتسم7ة: 

MENAFRICA CONSULT
 ،CFCK برج   ملقر  لرئيس: 
ستروت،  ماون  شارع   ،57  لتجزئة 

 لد ر لب7ضاء-أ فا،  لحي  لحسني
-  لد ر لب7ضاء

تهدف  لشركة  هدف  لشركة:  
س1 ء  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
لفائدة  لغير،  بالشر كة  أو  لفائدتها 

د خل  ملغرب وخارجه إلى ما ولي:-
و ملساعدة  تقدوم  الستشارة   ·
مجا5  الستثمار  في  و ملصاحبة 
لفائدة  لشركات  ألجنب7ة وخاصة في 

إفريق7ا؛--

و ملساعدة  تقدوم  الستشارة     ·

و لتك1ين وإ جاز  لدر سات و لحر سة 

وعمل7ات  لتدق7ق و لتحل7ل وتقدوم 

 لخدمات في مختلف  مل7ادون وخاصة 

و القتصاد  و ملحاسبة  منها  لقا 1ن 

و لتدبير  لتجاري أو  إلد ري و لشؤون 

أو  لعم1م7ة  ملتعلقة   لخاصة 

بالتس7ير لفائدة  ألشخاص  لذ ت7ين 

أو  إلعتباريين؛-- 

·وعم1ما جم7ع  لعمل7ات  لتجارية 

و لعقار ت  وفي  ملنق1الت  و ملال7ة 

 ملرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

تنم7ة  شأنها  من  أو  بهدف  لشركة 

أنشطة  لشركة وتط1يرها.—

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  ملدة:  

 لتأسيس

رأسما5  وحدد  رأسما5  لشركة: 

درهم   500.000 مبلغ  في   لشركة 

م1زع إلى 5.000 حصة من فئة 100 

في  محررة  للحصة  ل1 حدة،  درهم 

حدود  لربع على  ألقل.

آوة  تع7ين  لس7دة  تم   لتس7ير: 

رب7ح  و لس7دون  ل7لى  ان�ضي  دواي 

خ1ري ومحمد-ب1س7ف بري مسيرون 

للشركة ملدة غير محددة.—

تبتدئ  للشركة:   لسنة  ملال7ة 

 لسنة  ملال7ة للشركة في فاتح وناور 

وتنتهي في متم دجنبر

إلى  الحت7اطي   5%  ألرباح: 

ويخصص  لرص7د  لباقي   لقا 1ني، 

حسب قر ر  لشركاء.

تم تق77د  لشركة بالسجل  ثا 7ا: 

عدد  تحت  بالد ر لب7ضاء   لتجاري 

559.703 بتاريخ 10 مارس 2020 كما 

تم  إلود ع  لقا 1ني بتاريخ  10 مارس 

2020 تحت عدد 733752.
للخالصة و لتذكير

 ملسير

199I
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FLASH ECONOMIE

 ALL BATIMENT MAROC  

-أول باتيمان ماروك
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة    

-ALL BATIMENT MAROC SARL

أو5 باتیمان ماروك                                                                                                                                

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 

في   05/05/2016 بتاریخ   لبیضاء 
وضع  لقا 1ن  تم   ،  لد ر  لبیضاء 

مسؤولیة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

خصائصها  تتمثل  و لتي   ، محدودة 

فیما یلي: 

 ALL -  سم  لشركة:   1

BATIMENT MAROC - أو5 باتیمان 

ماروك 

 SARL :2 -  لشكل  لقا 1ني

أعما5  لبناء  غرض  لشركة:   -  3

وأعما5 متن1عة 
زر وي  شارع  -  ملقر  لرئی�ضي:   5
58 ، ز قه محمد صدقي ETG 1  لد ر 

 لبیضاء 

5 - ملدة 99 :سنة 
 100،000.00 رأس  ملا5:   -  6

مقسمة إلى  )مائة ألف درهم(  درهم 

درهم   100.00 بقیمة  حصة   1000

)مائة درهم( للحصة  ل1 حدة حررت 

كما  للشریكين  وخصصت  جمیعها 

یلي :

عبد  بن  یط1  آیت  *  لسید: 

 لعزیز: 500 حصة أو 50٪ 

*  لسید شكري خالد: 500 حصة 

أو 50.٪ 

7 - لتسیير : ستسير  لشركة لفترة 

:  لسید: آیت  غير محدودة من طرف 

من  لجنسیة   ، بن  یط1 عبد  لعزیز 

بطاقة  لتعریف  ل1طنیة   ،  ملغربیة 
 PA 109688 :رقم

مغربي   ، خالد  شكري  و  لسید 

، بطاقة  لتعریف  ل1طنیة   لجنسیة 
 BE 632513 رقم

من فاتح  -  لسنة  الجتماعیة:   8
ینایر إلى أخر دجنبر من كل سنة 

بعد  القتطاعات  -9 ألرباح: 
تعطى  ألرباح  و لنظامیة   لقا 1 یة 
للشریكين كل حسب نسبة مساهمته
تم  إلید ع  لقا 1ني لكل  ل1ثائق   
لتأسیس  لشركة   ملستعملة 
لالستثمار  لد ر  باملركز لجه1ي 

 لبیضاء  لكبرى
و تم بتاریخ 19/05/2016 تسجیل 
 لشركة في  لسجل  لتجاري باملحكمة 
رقم  تحت  بالد ر  لبیضاء   لتجاریة 

  351599
200I

FLASH ECONOMIE

BER PROMO
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

دو1 ن  ألستاذ محمد وحد ني
م1ثق بالد ر  لب7ضاء -  أللفة

منطقة  لصناع7ة،  لرقم 65، 
 لطابق  لثاني،  لشقة 6
تف1يت حصص شركة

«BER PROMO«
بمقت�ضى عقد أبرم بدو1 ن   –  1
 ألستاذ محمد وحد ني، م1ثق بالد ر 
 ،2020 مارس   11 بتاريخ   لب7ضاء، 
فإن  لس7د ج1 د بر دة، قام بتف1يت 
ما  عبد  ملج7د  لطاهري،  للس7د 
حصة   )50( خمس1ن  مجم1عه 
و  لتي  درهم،   )100( مائة  فئة  من 
ذ ت  ملسؤول7ة  في  لشركة  وملكها 
 ملحدودة » BER PROMO »، مقرها 
بمدونة  لد ر  لب7ضاء،   الجتماعي 
و  ملسجلة   ،11 كم  طريق  لجدودة، 
بالد ر  لب7ضاء  بالسجل  لتجاري 

تحت عدد 396973 .
بكتابة  تم  إلود ع  لقا 1ني   –  2
محكمة  الستئناف  لتجارية  ضبط 
و1 17   01 بتاريخ  بالد ر لب7ضاء 

2020، تحت رقم 735129.
للخالصة و  لب7ان

دو1 ن  ألستاذ محمد وحد ني
م1ثق بالد ر  لب7ضاء.

201I

FLASH ECONOMIE

NAIM.COM
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NAIM.COM شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة)في ط1ر  لتصف7ة(

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رياض 

 أللفة  لشطر 2 مجم1عة 9 رقم 

107 و 108 - 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.352739

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 ماي   11 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    NAIM.COM

مقرها  وعن1 ن  درهم   60.000

 2 رياض  أللفة  لشطر   إلجتماعي 
مجم1عة 9 رقم 107 و 108 - 20000 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب  ت7جة 5 : عدم 

وج1د أي نشاط تجاري.

رياض  ب  مقر  لتصف7ة  حدد  و 
رقم   9 مجم1عة   2  أللفة  لشطر 

20000  لد ر  لب7ضاء   -  108 و   107

 ملغرب. 

و عين:

و  نع7م  هللا   عبد   لس7د)ة( 
 12 ز قة   2 تجزئة سق7ل7ة  عن1  ه) ( 
20000  لد ر  52  لحي  لحسني  رقم 

 لب7ضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735000.

202I

FLASH ECONOMIE

 DEO CONSEIL

INTERNATIONAL
إعالن متعدد  لقر ر ت

 DEO CONSEIL

INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة، 
رأسمالها 250.000.00 درهم

 ملقر  لرئيس: 10، ز قة جيهاني، 

 لطابق 5، -  لد ر لب7ضاء

 لسجل  لتجاري رقم 118707  - 

 لتعريف  لضريبي رقم 1100056

 لتعريف  مل1حد للمقاولة 

001530886000009

تعدول  لنظام  ألسا�ضي للشركة

أوال: بناء على محضر  لجمع  لعام 

 ،2020 مارس   03  الستثنائي بتاريخ 

في شركة »دو1 ك1نساي  قام  لشركاء 

أ تر اس17 ا5» :

بتح7ين  لنظام  ألسا�ضي  أ . 

و27  و7   6 وتحدود   مل1 د  للشركة 

و31 من  لنظام  ألسا�ضي للشركة.

بتس7ير  قا�ضي  قر ر  باتخاذ  ب . 

من طرف  غير محددة  ملدة   لشركة 

 ملسيرون  لس7دة زينب بنعبد لجل7ل 

و لس7د جما5 بلحرش.

لدى  تم  إلود ع  لقا 1ني  ثا 7ا: 

بالد ر لب7ضاء   ملحكمة  لتجارية 

عدد  تحت   2020 مارس   16 بتاريخ 

.735502
للخالصة و لتذكير

ه7ئة  لتس7ير

203I

FIDUCIAIRE MALIKI

ARTOGHOL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملسجد رقم 20  لطابق  الو5 

 لشقة 1  لرش7دوة ص ب 188 ، 

52000،  لرش7دوة  ملغرب

ARTOGHOL شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة
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وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 193 
تجزئة  لبلدوة  لرش7دوة - 52000 

 لرش7دوة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13709
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   16
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARTOGHOL
غرض  لشركة بإوجاز : مخبزة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 193 
 52000  - تجزئة  لبلدوة  لرش7دوة 

 لرش7دوة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عثمان  حماص   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
 500   : زكرياء  حماص   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د حماص عثمان عن1  ه) ( 
الب7طا    55 رقم  عطى  ز قة  وت 

52000  لرش7دوة  ملغرب.
عن1  ه) (  زكرياء  حماص   لس7د 
تجزئة  لبلدوة  لرش7دوة   193 رقم 

52000  لرش7دوة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د حماص عثمان عن1  ه) ( 
الب7طا    55 رقم  عطى  ز قة  وت 

52000  لرش7دوة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 16 بتاريخ  بالرش7دوة    البتد ئ7ة 

أبريل 2020 تحت رقم -.

205I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

LAAYOUNE

LUBRISUD
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال5 بن عبد هللا  ملر�ضى 

 لع17ن ، 72000،  ملر�ضى  لع17ن 

 ملغرب

LUBRISUD شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 225 بل1ك 

د  تجزئة  ل1حدة  لع17ن - 70000 

 لع17ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

31571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   13

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LUBRISUD

معالجة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

في  و لتجارة   لنفاوات  لنفط7ة 

زي1ت  لتشح7م  ملستعملة.  صناعة 

وأعما5  إنشاء ت  تشح7م  زي1ت 

جم7ع  في  مشاركة  لشركة  مختلفة 

 لشركات....

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 225 بل1ك 

 70000  - تجزئة  ل1حدة  لع17ن  د  

 لع17ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  محمد      لخر�ضي :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د محمد      لخر�ضي عن1  ه) ( 

225 بل1ك د  تجزئة  ل1حدة  لع17ن. 

70000  لع17ن  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

هللا   لخر�ضي  عبد   لس7د  
بل1ك  سا تمدود   53 رقم  عن1  ه) ( 

 لد خلة 80000  كادور   ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

17 مارس  بتاريخ   البتد ئ7ة بالع17ن  

2020 تحت رقم 897/2020.

205I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

LAAYOUNE

ROKALI
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال5 بن عبد هللا  ملر�ضى 
 لع17ن ، 72000،  ملر�ضى  لع17ن 

 ملغرب

ROKALI شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 52  لحي 

 لصناعي  ملر�ضى  لع17ن. - 70002 

 ملر�ضى  لع17ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

31575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   13

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ROKALI

أعما5   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 جارة من  لخشب صناعة وتصن7ع 

ق1 رب  لص7د  تصن7ع   ألخشاب 

 لتقل7دوة

أعما5  .  لكهرباء  لصناع7ة 

أعما5  لطالء.  إلطار  مختلفة 

،   لتعريب و لرسم   ملعدني.  ملناولة 

أعما5  ملقاولة  لفرع7ة  ستير د 

وتصدور وتس1يق .......

52  لحي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 70002  -  لصناعي  ملر�ضى  لع17ن. 

 ملر�ضى  لع17ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د   ملصطفى س1المي :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

س1المي   لس7د  ملصطفى 

طارق  شارع  حي  لسالم  عن1  ه) ( 

73000  لد خلة   1538 بن زياد رقم 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

س1المي   لس7د  ملصطفى 

طارق  شارع  حي  لسالم  عن1  ه) ( 

73000  لد خلة   1538 بن زياد رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

17 مارس  بتاريخ   البتد ئ7ة بالع17ن  

2020 تحت رقم 779/2020.

206I
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FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

PROVINAL PLUS SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 PROVINAL PLUS SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ألزهر عمارة 15.شقة 19 بل1ك 9 

س7فام س7دي  لبر 1�ضي. - 20600 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.199381

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تم   2019 دجنبر   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

»860.000 درهم» أي من »150.000 

عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 732761.

207I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

LAAYOUNE

WATZIG
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال5 بن عبد هللا  ملر�ضى 
 لع17ن ، 72000،  ملر�ضى  لع17ن 

 ملغرب

WATZIG شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 35 مكرر 

ز قة و1سف بن تاشفين شقة 01  - 

70002  ملر�ضى  لع17ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

31613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   28

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.WATZIG

:  لنقل  بإوجاز  غرض  لشركة 

أو  عن  لغير  للبضائع  7ابة   لبري 

وترويج  تس1يق  لحسابه  لخاص. 

صناعة  ملأك1الت  لبحرية  لطازجة 

 ، و ستير د   ، وشر ء   ، و ملجمدة 

وتجار  ألسماك   ، وب7ع   ، وتصدور 

جم7ع  ملنتجات  لسمك7ة.  و قل   ،

و لتجارة   ، و ألجهزة   ملست1دعات 

وتس1يق  مل1 د وقطع  لغ7ار للمعد ت 

.....

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 35 مكرر 

 -   01 ز قة و1سف بن تاشفين شقة 

70002  ملر�ضى  لع17ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د عبد  لرح7م  زكغ :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د عبد  لرح7م  زكغ عن1  ه) ( 

32  لدشيرة   رقم  شارع  م  مل1منين 

80600   زكان  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 
وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د عبد  لرح7م  زكغ عن1  ه) ( 
32  لدشيرة  رقم  شارع  م  مل1منين 

80600   زكان  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   12 بتاريخ  بالع17ن    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 876/2020.
208I

شركة ألتيرف7د ش.م.م

وركة فضيلي اطلس كار
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

شركة ألتيرف7د ش.م.م
ز قة 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خن7فرة، 55000، خن7فرة  ملغرب
شركة فض7لي  طلس كار شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 26 حي 

 ملهتدون - 55000 خن7فرة  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.2325

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 مارس   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  م1الي  )ة(  تف1يت  لس7د 
حصة   5.000 فض7لي   لعزيز 
حصة   5.000 أصل  من   جتماع7ة 
محمد   لغ1تي  )ة(  لفائدة   لس7د 

بتاريخ 12 مارس 2020.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
ماي   19 بتاريخ   البتد ئ7ة بخن7فرة  

2020 تحت رقم 82.
209I

شركة ألتيرف7د ش.م.م

فضيلي اطلس كار
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تع7ين مسير جدود للشركة

شركة ألتيرف7د ش.م.م
ز قة 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خن7فرة، 55000، خن7فرة  ملغرب
فض7لي  طلس كار  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي 

 ملهتدون رقم 26 - 55000 خن7فرة 

 ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.2325

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تع7ين   2020 مارس   12  ملؤرخ في 

مسير جدود للشركة  لس7د)ة(  لغ1تي 

محمد  كمسير وح7د

تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   19 بتاريخ   البتد ئ7ة بخن7فرة  

2020 تحت رقم 82.

210I

ste akazim

STE AKAZIM SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

ste akazim

 27rue al afw lot laayoun

 magasin 2 tanger ، 90000،

tanger maroc

STE AKAZIM SARL شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

 27RUE وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 AL AFOU LOTISSSEMENT

 LAAYOUN TANGER - 90000

.TANGER MAROC
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.58665

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 وناور   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

»700.000 درهم» أي من »300.000 

عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   13 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231370.

211I
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ste akazim

STE AKAZIM SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

ste akazim

 27rue al afw lot laayoun

 magasin 2 tanger ، 90000،

tanger maroc

STE AKAZIM SARL شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

 27RUE وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 AL AFOU LOTISSEMENT

 LAAYOUN TANGER - 90000

.TANGER MAROC

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.58665

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 وناور   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تف1يت  لس7د )ة( عبد  الله  قزيم 

50 حصة  جتماع7ة من أصل 1.000 

و1نس  )ة(  لفائدة   لس7د  حصة 

ب1تغ1 وين بتاريخ 02 وناور 2020.

تف1يت  لس7د )ة( عبد  الله  قزيم 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   200

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.000

سع7د  ملعلم بتاريخ 02 وناور 2020.

تف1يت  لس7د )ة(  1ر  لدون  قزيم 

50 حصة  جتماع7ة من أصل 1.000 

و1نس  )ة(  لفائدة   لس7د  حصة 

ب1تغ1 وين بتاريخ 02 وناور 2020.

تف1يت  لس7د )ة(  1ر  لدون  قزيم 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   200

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.000

سع7د  ملعلم بتاريخ 02 وناور 2020.

حم7دو  قزيم  )ة(  تف1يت  لس7د 

50 حصة  جتماع7ة من أصل 1.000 

و1نس  )ة(  لفائدة   لس7د  حصة 

ب1تغ1 وين بتاريخ 02 وناور 2020.

حم7دو  قزيم  )ة(  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   200

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.000

سع7د  ملعلم بتاريخ 02 وناور 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

مارس   13 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231370.

212I

STE AKAZIM EQUIPEMENT

 STE AKAZIM EQUIPEMENT

SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

STE AKAZIM EQUIPEMENT

 27RUE AL AFOU LOTISSEMENT

 LAAYOUN ، 90000، TANGER

MAROC

 STE AKAZIM EQUIPEMENT

SARL شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

 27RUE وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 AL AFOU LOTISSEMENT

 LAAYOUN - 90000 TANGER

.MAROC

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.80253

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 وناور   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  الله  )ة(  تف1يت  لس7د 

 قزيم 50 حصة  جتماع7ة من أصل 

500 حصة لفائدة   لس7د )ة( و1نس 

ب1تغ1 وين بتاريخ 02 وناور 2020.

تف1يت  لس7د )ة( عبد  الله  قزيم 

200 حصة  جتماع7ة من أصل 500 

سع7د  )ة(  لفائدة   لس7د  حصة 

 ملعلم بتاريخ 02 وناور 2020.

تف1يت  لس7د )ة(  1ر  لدون  قزيم 

250 حصة  جتماع7ة من أصل 500 

حم7دو  )ة(  لفائدة   لس7د  حصة 

 قزيم بتاريخ 02 وناور 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

فبر ور   20 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 230657.

213I

FOUZMEDIA

اكريفيد ش.د.م.م ش.م
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

شركة   كريف7د ش.د.م.م ش.م   

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

تجزئة  مقرها  إلجتماعي  وعن1 ن 

15000  لقن7طرة   -  المل  لساكن7ة  

 ملغرب

مسؤول7ة  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

75536

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   16

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسم7تها :  كريف7د 

ش.د.م.م ش.م  .

:  لنقل  بإوجاز  غرض  لشركة 

للبضائع- لبضائع  و لدولي   ل1طني 

لحساب  لغير.-ب7ع  مصح1بة   لغير 

و  جافة  بقاوا  ركان-ف1 كه  شر ء  و 

 لخضر..

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

15000  لقن7طرة   -  المل  لساكن7ة  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د كرط1مي محمد عن1  ه) ( 
 15000 تجزئة  المل  لساكن7ة  

 لقن7طرة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د كرط1مي محمد عن1  ه) ( 
 15000 تجزئة  المل  لساكن7ة  

 لقن7طرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
18 ماي   البتد ئ7ة بالقن7طرة  بتاريخ 

2020 تحت رقم -.

215I

FOUZMEDIA

SOCIETE SNETRA
إعالن متعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE SNETRA »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة»
وعن1 ن مقرها  الجتماعي:  ل17سف7ة 

بل1ك 3 ن.ب.3 - -  لرباط  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 13 فبر ور 2013
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1 :  لذي ونص على ماولي: 
 10.000 من  رأسما5  لشركة  رفع 
وذلك  درهم   100.000 إلى  درهم 
م1زعة  جدودة  حصة   900 بخلق 
على  لشركاء ل7صبح رأسما5  لشركة 
م1زع كالتالي:  لس7د صابر عبد لحق 
حصة،  لس7دة مل7كة   لز كي   850
 50 أو1ب  صابر  حصة،  لس7د   50
 50 صابر  سماع7ل  حصة،  لس7د 

حصة،  ملجم1ع 1000 حصة
قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 
تصم7م  لهدف  إلجتماعي  إعادة 
للشركة:  ألشغا5  ملختلفة،  إلنعاش 

 لعقاري، ب7ع وكر ء جم7ع  آلل7ات
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وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 
 10.000 من  رأسما5  لشركة  رفع 

وذلك  درهم   100.000 إلى  درهم 

م1زعة  جدودة  حصة   900 بخلق 

على  لشركاء ل7صبح رأسما5  لشركة 

م1زع كالتالي:  لس7د صابر عبد لحق 

حصة،  لس7دة مل7كة   لز كي   850

 50 أو1ب  صابر  حصة،  لس7د   50

 50 صابر  سماع7ل  حصة،  لس7د 

حصة،  ملجم1ع 1000 حصة

بند رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

تصم7م  لهدف  إلجتماعي  إعادة 

للشركة:  ألشغا5  ملختلفة،  إلنعاش 

 لعقاري، ب7ع وكر ء جم7ع  آلل7ات

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   15 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2013 تحت رقم 76253.
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fiduazizi

 SAHARA REPARTITION DE-
MEDICAMENTS - SRP

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
رفع رأسما5  لشركة

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لع17ن  ملغرب

 SAHARA REPARTITION DE-

MEDICAMENTS - SRP شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 237 

شارع مكة  ملكتب 10 رقم 237 شارع 
مكة  ملكتب 10 70000  لع17ن 

 ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.23617

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2020 ماي   05 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة 

من أي  درهم»   7.900.000«

 8.000.000« إلى  درهم»   100.000«  
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

 قدوة أو ع7ن7ة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   20 بتاريخ  بالع17ن    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 888/2020.

216I

CABINET BENHASSAN SARL AU

الحنطاط
إعالن متعدد  لقر ر ت

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد ز قة 53 رقم 5 ق.ج ، 
20550،  لد ر لب7ضاء  ملغرب

 لحنطاط »شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د»
وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 

شارع 10 مارس و شارع عبد  لقادر 
 لصحر وي س7دي عثمان م1الي 

رش7د  - -  لب7ضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 
.103997

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 10 و1 17 2018

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 
حصص  تف1يت    01 رقم  قر ر 
ماولي:  على  ونص  :  لذي   جتماع7ة 
وثالث1ن  ستة  تف1يت  على   مل1 فقة 
حصة    36000 حصة   ألف 
إجتماع7ة من طرف  لس7د  صدوقي 
لفائدة شركة إكيساد  عبد  لرح7م  
رأسمالها   شركة مساهمة   ه1لدون  
ثالثمائة ألف درهم , مقرها  إلجتماعي 
جعفر  بن  ز قة    , ب1رك1ن  بشارع  
حبيب إقامة   ملشرق   لطابق  ألو5  
مدرجة بالسجل  لتجاري    ,   03 رقم 
تحت رقم  505131 ,  ملمثلة برئيسها  

 لس7د صدوقي عبد  لرح7م . 
مالئمة  لقا 1ن   02 رقم  قر ر 
 ألسا�ضي :  لذي ونص على ماولي: قرر 
 لجمع  لعام مالئمة  لقا 1ن  ألسا�ضي 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

 : 06   ملساهمات  بند رقم  لبند 
 لذي ونص على ماولي: ساهمت شركة 
في  إكيساد ه1لدون شركة مساهمة 
رأسما5  لشركة بمبلغ ثالث مالوين و 
 3.600.000.00 ألف درهم  ستمائة  

درهم.
7 رأسما5  لشركة  بند رقم  لبند 
رأسما5  ماولي:  على  ونص  :  لذي 
ستمائة   و  مالوين  ثالث  ه1   لشركة 
درهم   3.600.000.00 درهم  ألف 
مقسمة  لى  ستة وثالث1ن ألف حصة 
بق7مة  إجتماع7ة  حصة    )36000(
مائة )100.00( درهم لكل منها ، كامل 

 الكتتاب و إلبر ء 
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

غشت 2018 تحت رقم 675225.
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CABINET BENHASSAN SARL AU

سيدي عثمان 111)
إعالن متعدد  لقر ر ت

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد ز قة 53 رقم 5 ق.ج ، 
20550،  لد ر لب7ضاء  ملغرب

س7دي عثمان 2000   »شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي:  شارع 
إدريس  لحارتي مجاور لب1 بة 

 لرئيس7ة لس1ق  لجملة    س7دي 
عثمان   - -  لب7ضاء   ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 
.51963

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 10 و1 17 2018

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 
حصص  تف1يت    01 رقم  قر ر 
 - :  لذي ونص على ماولي:   جتماع7ة 
 مل1 فقة على تف1يت  ثنان وخمس1ن 
ألف و ثالثمائة  حصة 52300  حصة 
 جتماع7ة من طرف  لس7د صدوقي 
إكيساد  شركة  لفائدة  عبد  لرح7م 
رأسمالها  مساهمة  شركة  ه1لدون 
ثالثمائة ألف درهم , مقرها  إلجتماعي 

جعفر  بن  ز قة   , ب1رك1ن  بشارع 
إقامة  ملشرق  لطابق  ألو5  حبيب 
بالسجل  لتجاري  مدرجة   ,  03 رقم 
تحت رقم 505131 ,  ملمثلة برئيسها 
 -  . عبد  لرح7م  صدوقي   لس7د 
أالف  تسعة  تف1يت  على   مل1 فقة 
حصة     9700 حصة  سبعمائة   و 
 جتماع7ة من طرف  لس7دة  لدهر  
كريمة لفائدة شركة إكيساد ه1لدون 
ثالثمائة  رأسمالها  مساهمة  شركة 
, مقرها  إلجتماعي بشارع  ألف درهم 
حبيب  جعفر  بن  ز قة   , ب1رك1ن 
 03 إقامة  ملشرق  لطابق  ألو5 رقم 
, مدرجة بالسجل  لتجاري تحت رقم 
برئيسها  لس7د  ,  ملمثلة   505131

صدوقي عبد  لرح7م
قا 1ني  تغ7ير شكل   02 رقم  قر ر 
لشركة :  لذي ونص على ماولي: - تغ7ير 
محدودة  شركة  من  شكل  لشركة 
محدودة  شركة   ملسؤول7ة   لى 

 ملسؤول7ة  ذ ت  لشريك  ل1ح7د.
مالئمة  لقا 1ن    03 رقم  قر ر 
ماولي:  على  ونص   ألسا�ضي:  لذي 
قرر  لشريك  ل1ح7د مالئمة  لقا 1ن 

 ألسا�ضي.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 
بند رقم  لبند 02  لشكل  لقا 1ني 
شركة  ماولي:   على  ونص  :  لذي 
ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤول7ة  

 ل1ح7د.
 : 06   ملساهمات  بند رقم  لبند 
 لذي ونص على ماولي: ساهمت شركة 
في  إكيساد ه1لدون شركة مساهمة 
مالوين  بمبلغ ست  رأسما5  لشركة 
 6.200.000.00 درهم  ألف   مئاتا  و 

درهم 
بند رقم  لبند 07 رأسما5  لشركة 
رأسما5   - ماولي:  على  ونص  :  لذي 
 لشركة ه1 ستة مالوين و مئاتا ألف  
درهم مقسمة   6.200.000.00 درهم 
حصة  ألف  ست1ن   و  إتنان   لى  
بق7مة  إجتماع7ة  حصة   )62000(
مائة )100.00( درهم لكل منها ، كامل 

 الكتتاب و إلبر ء
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

غشت 2018 تحت رقم 675225.
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CABINET BENHASSAN SARL AU

إسباس لذيذ
إعالن متعدد  لقر ر ت

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد ز قة 53 رقم 5 ق.ج ، 

20550،  لد ر لب7ضاء  ملغرب

إسباس لذوذ  »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ز وية 

شارع 10 مارس و شارع عبد  لقادر 

 لصحر وي س7دي عثمان م1الي 

رش7د  - -  لب7ضاء   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.228557

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 و1 17 2018

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

حصص  تف1يت    01 رقم  قر ر 

ماولي:  على  ونص  :  لذي   جتماع7ة 

ألف   مل1 فقة على تف1يت ثالثمائة  

حصة  300000  حصة إجتماع7ة من 

صدوقي عبد  لرح7م   طرف  لس7د  

ه1لدون   إكيساد  شركة  لفائدة 

ثالثمائة  رأسمالها   شركة مساهمة  

, مقرها  إلجتماعي بشارع   ألف درهم 

حبيب  جعفر  بن  ز قة    , ب1رك1ن 

إقامة   ملشرق   لطابق  ألو5  رقم 03  

, مدرجة بالسجل  لتجاري  تحت رقم  

برئيسها   لس7د  ,  ملمثلة   505131

صدوقي عبد  لرح7م . 
مالئمة  لقا 1ن    02 رقم  قر ر 

 ألسا�ضي:  لذي ونص على ماولي: قرر 

 لجمع  لعام مالئمة  لقا 1ن  ألسا�ضي 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

 : 06   ملساهمات  بند رقم  لبند 

 لذي ونص على ماولي: ساهمت شركة 

في  إكيساد ه1لدون شركة مساهمة 
رأسما5  لشركة بمبلغ ثالث1ن مل17ن 

درهم 30.000.000.00 درهم.

7 رأسما5  لشركة  بند رقم  لبند 

رأسما5  ماولي:  على  ونص  :  لذي 

درهم  مل17ن   ثالث1ن  ه1   لشركة 

مقسمة  لى   درهم   30.000.000.00

  (300000( حصة  ألف  ثالثمائة  

مائة  بق7مة  إجتماع7ة  حصة 

كامل   ، منها  لكل  درهم   )100.00(

 الكتتاب و إلبر ء 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

غشت 2018 تحت رقم 675227.
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Seen Teranga SARL AU

SEEN TERANGA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

Seen Teranga SARL AU )شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د(

وعن1 ن مقرها  الجتماعي  لعمارة 

30،  لشقة رقم 8، شارع م1الي 

أحمد ل1كلي، حي  لحسان - 10020 

 لرباط  ملغرب

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

153375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   19

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة  شكل  لشركة: 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

 Seen Teranga تسم7ة  لشركة: 

.SARL AU

بإوجاز:  لتجارة  غرض  لشركة 

 لغذ ئ7ة، وتقدوم  لخدمات  ملال7ة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي:  لعمارة 

م1الي  شارع   ،8 رقم  30،  لشقة 

 10020  - حي  لحسان  أحمد ل1كلي، 

 لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة .

 90.000 رأسما5  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 900  لس7دة محمدو بمب در مي: 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات  لشريك :

 السم  لشخ�ضي و لعائلي:  لس7د 

محمدو بمب در مي،

تمارة  حي  لفردوس،   65 عن1  ه: 

12020  لرباط  ملغرب.

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

ر  لشركة: وم1 طن ُمَسّيِ

 السم  لشخ�ضي و لعائلي:  لس7د 

محمدو بمب در مي،

تمارة  حي  لفردوس،   65 عن1  ه: 

12020  لرباط  ملغرب.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

فبر ور   25 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2020 تحت رقم 1286.
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B FUSION

OUIRGANE INVESTMENTS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

OUIRGANE INVESTMENTS

 PROVINCE EL HAOUZ CERCLE

 ASNI COMMUNE OUIRGANE ،

42173، marrakech maroc

 OUIRGANE INVESTMENTS 

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمالة 

 لح1ز مركز  سني جماعة ويركان 

دو ر

ماريغة52173 مر كش  ملغرب - 

52173 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
102865

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 فبر ور 

 ألسا�ضي
لشركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
تسم7تها بمختصر   إلقتضاء 

: OUIRGANE
.INVESTMENTS

مجمع   : بإوجاز  غرض  لشركة 
فندقي.

عمالة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 لح1ز مركز  سني جماعة ويركان دو ر
 - مر كش  ملغرب  ماريغة52173 

52173 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : ت1ف7ق  صفري1ي   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
 250  : طه  و1ب  بنبلة   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
 250  :  لس7د بنبلة و1سف حمزة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
 100  : ت1ف7ق  صفري1ي   لس7د 

بق7مة 50.000 درهم.
 100  : طه  و1ب  بنبلة   لس7د 

بق7مة 25.000 درهم.
0 بنبلة و1سف حمزة : 100 بق7مة 

25.000 درهم.
و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د صفري1ي ت1ف7ق عن1  ه) ( 

53ز قة  حمد  لرفاعي  لس1ي�ضي
 لرباط 10010  لرباط  ملغرب.

 لس7د بنبلة طه  و1ب عن1  ه) ( 
ف7ال 5 تجزية  وكا يز مر كش  ملغرب

50000 مر كش  ملغرب.
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حمزة  و1سف  بنبلة   لس7د 

تجزية  وكا يز   5 ف7ال  عن1  ه) ( 

مر كش  ملغرب

50000 مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د صفري1ي ت1ف7ق عن1  ه) ( 
53ز قة  حمد  لرفاعي  لس1ي�ضي

 لرباط 10010  لرباط  ملغرب

 لس7د بنبلة طه  و1ب عن1  ه) ( 

ف7ال 5 تجزية  وكا يز مر كش  ملغرب

50000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بمر كش بتاريخ - تحت رقم 

.-
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MOUSSAOUI HAJJI

STICO PEINT
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

STICO PEINT شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر والد 

علي جماعة ع ص ز أرف1د - 52200 

أرف1د  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   22

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 STICO : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.PEINT
:  شغا5  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لصباغة
 الشغا5  ملختلفة و  لبناء

 ل1ساطة.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : قصر والد 
 52200  - علي جماعة ع ص ز أرف1د 

أرف1د  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كريمي  حم7د   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  كريمي  حم7د   لس7د 
تجزئة  الزهر م س 27 س عمارة 330 
شقة 9  اللفة  لد ر  لب7ضاء 52200 

 رف1د  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  كريمي  حم7د   لس7د 
تجزئة  الزهر م س 27 س عمارة 330 
شقة 9  اللفة  لد ر  لب7ضاء 52200 

أرف1د  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالرش7دوة  بتاريخ 12 ماي 

2020 تحت رقم 401/2020.
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LEADEUR SUD SARL AU

 STE SMART HORIZON
SARL

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

LEADEUR SUD SARL AU
 QUARTIER ADMINISTRATIF
 PLACE DSTAXIS COMPLEXE
 DAR TALEB OULED TEIMA،

83350،  والدتاومة  ملغرب
  STE SMART HORIZON SARL

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة د 7ا 

1 ز قة  لنخ7ل رقم 2  والد تاومة - 

83350   والد تاومة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   30

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. SMART HORIZON SARL

: مقاو5 في  غرض  لشركة بإوجاز 

 عما5 حر  و  لبناء .

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

د 7ا 1 ز قة  لنخ7ل رقم 2  والد تاومة 

- 83350   والد تاومة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   :  لس7د ج1هري هشام  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 2.500   : م1�ضي   لس7د ج1هري  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   لس7د ج1هري هشام  

تجزئة د 7ا 1 ز قة  لنخ7ل رقم 2  والد 

تاومة 83350   والد تاومة  ملغرب.

م1�ضي عن1  ه) (   لس7د ج1هري  

تجزئة د 7ا 1 ز قة  لنخ7ل رقم 2  والد 

تاومة 83350   والد تاومة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (   لس7د ج1هري هشام  

تجزئة د 7ا 1 ز قة  لنخ7ل رقم 2  والد 

تاومة 83350   والد تاومة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 12 بتاريخ  بتارود  ت    البتد ئ7ة 

فبر ور 2020 تحت رقم 83.

223I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

MEGA NUT
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

MEGA NUT شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 مبيركة ز ادة قلعة  لسر غة - 

53000  قلعة  لسر غة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

3953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   25

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 MEGA : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.NUT

تجارة في   : غرض  لشركة بإوجاز 

 لف1 كه  لجافة

 الستير د و  لتصدور

دو ر   : .عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 مبيركة ز ادة قلعة  لسر غة - 53000  

قلعة  لسر غة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د  لصابري عثمان 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لصابري عثمان عن1  ه) ( 

قلعة  ملزم   لح51  دو ر  لن1 جي 

قلعة  لسر غة    53000  لسر غة 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  لصابري عثمان عن1  ه) ( 

قلعة  ملزم   لح51  دو ر  لن1 جي 

قلعة  لسر غة    53000  لسر غة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 27 

فبر ور 2020 تحت رقم 60/2020.

225I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ARRAD SERVICES

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

ARRAD SERVICES شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي                                                                                      

دو ر  والد  مبارك و ركي قلعة 

 لسر غنة - 53000  قلعة  لسر غنة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

3951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   25

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARRAD SERVICES

محطة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 ل1ق1د.

                                                                                      : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

قلعة  و ركي  دو ر  والد  مبارك 

53000  قلعة  لسر غنة   -  لسر غنة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : جما5  عر ض   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  جما5  عر ض   لس7د 

قلعة  و ركي  دو ر  والد  مبارك 

قلعة  لسر غة   53000  لسر غنة 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  جما5  عر ض   لس7د 

قلعة  و ركي  دو ر  والد  مبارك 

قلعة  لسر غة   53000  لسر غنة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 27 

فبر ور 2020 تحت رقم 59/2020.

225I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

SOCIETE HADNAI
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

SOCIETE HADNAI شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة)في ط1ر 

 لتصف7ة(

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تعاو 7ة 

تساوت رقم 5 شارع  المام مالك 

قلعة  لسر غنة - 53000 قلعة 

 لسر غنة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.551

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 وناور   30  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 

SOCIETE HADNAI  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعن1 ن  درهم   100.000

 5 رقم  تساوت  تعاو 7ة   إلجتماعي 

قلعة  لسر غنة  مالك  شارع  المام 

قلعة  لسر غنة  ملغرب   53000  -

عجز  لشركة عن تغط7ة   :  ت7جة 5 

مصاريفها.

و حدد مقر  لتصف7ة ب تعاو 7ة 

تساوت رقم 5 شارع  المام مالك قلعة 

قلعة  لسر غنة   53000  -  لسر غنة 

 ملغرب. 

و عين:

و  محمد   لناصري   لس7د)ة( 

عن1  ه) ( حي  لقدس رقم 353 قلعة 

قلعة  لسر غنة   53000  لسر غنة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 18 

فبر ور 2020 تحت رقم 39/2020.

227I

SOFICODEX

SOFADES
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تح1يل  لشكل  لقا 1ني للشركة

SOFICODEX

51 ز قة  بن بط1طة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

SOFADES شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

و عن1 ن مقرها  الجتماعي 61 شارع 

اللة  ل7اق1ت، مصطفى  ملعاني 

 لرقم 85،  لطابق  لثاني - 20000 

 لد ر لب7ضاء .

تح1يل  لشكل  لقا 1ني للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.253511

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 02 مارس 2020 تم تح1يل 

 لشكل  لقا 1ني للشركة من »شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة» إلى »شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735570.

228I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

EXTRAT NUT
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC
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EXTRAT NUT شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 لن1 جي لح51 ملزم قلعة  لسر غة - 
53000 قلعة  لسر غة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
3961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   26
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXTRAT NUT
تجارة في    : غرض  لشركة بإوجاز 

 لف1 كه  لجافة
 الستير د و  لتصدور.

دو ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  لن1 جي لح51 ملزم قلعة  لسر غة 

53000 قلعة  لسر غة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د ب1ج1 عبد  لهادي :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عبد  لهادي  ب1ج1   لس7د 
ملزم   لح51  دو ر  لن1 جي  عن1  ه) ( 
قلعة  لسر غة 53000 قلعة  لسر غة 

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  لهادي  ب1ج1   لس7د 
ملزم   لح51  دو ر  لن1 جي  عن1  ه) ( 
قلعة  لسر غة 53000 قلعة  لسر غة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 03 

مارس 2020 تحت رقم 67/2020.

229I

SOFICODEX

SOFADES
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تع7ين مسير جدود للشركة

SOFICODEX

51 ز قة  بن بط1طة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

SOFADES  شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 61 شارع 

اللة  ل7اق1ت، مصطفى  ملعاني 

 لرقم 85،  لطابق  لثاني - 20000 

 لـد ر  لب7ضـاء  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.253511

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تع7ين   2020 مارس   02  ملؤرخ في 

للشركة  لس7د)ة(  جدود  مسير 

 لزكر وي  حمد كمسير وح7د

تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735570.

230I

 لتهامي  لسالمي

دار طمو
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

قفل  لتصف7ة

 لتهامي  لسالمي
رقم 6  لشارع  لكبير بنس1دة ، 

30000، فاس  ملغرب

د ر طم1 شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 89 

درب  ملزردب كزيرة  ملدونة فاس - 

30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصف7ة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

.31651

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 وناور   03  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة  طم1  د ر 

 10.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

درهم وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

89 درب  ملزردب كزيرة  ملدونة فاس 

- 30000 فاس  ملغرب  ت7جة لبسبب 

وج1د  زمة في هد    لقطاع .

و عين:

 لس7د)ة( عبد  لرح7م   عاطف و 

عن1  ه) ( شارع  ور ن درب روما رقم 
36 زه1ر1 فاس 30000 فاس  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و  ل1رونس  روبك     لس7د)ة( 

 10290 ماريس  شارع   9 عن1  ه) ( 

ب1ي س7غ فان فرنسا  00000 فرنسا 

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمع7ة  لختام7ة 

 89 وفي رقم   2020 وناور   03 بتاريخ 

 - فاس  كزيرة  ملدونة  درب  ملزردب 

30000 فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

وناور   16 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 361/2020.

232I

fiduazizi

XINHSUD
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
ت1س7ع نشاط  لشركة 

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لع17ن  ملغرب

XINHSUD شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  الجتماعي رقم 571 

بل1ك G حي  ل1فاق  رقم 571 بل1ك 
G حي  ل1فاق  70000  لع17ن 

 ملغرب.

ت1س7ع نشاط  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.30835

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

 ملؤرخ في 05 ماي 2020 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتال7ة 

 لحالي :

ب7ع  لحب1ب و لبق51.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

ماي   20 بتاريخ  بالع17ن    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 886/2020.

233I

fiduazizi

IMADEL KHATTABI

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تغ7ير تسم7ة  لشركة

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لع17ن  ملغرب

IMADEL KHATTABI شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  الجتماعي تجزئة 

 لر حة رقم 256 تجزئة  لر حة رقم 

256 70000  لع17ن  ملغرب.

تغ7ير تسم7ة  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

26577

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى   

تغ7ير  تم   2020 ماي   05 في   ملؤرخ 

 IMADEL« من  تسم7ة  لشركة 

 EL KHATTABI« إلى   «KHATTABI

. «COMMERCE GENERAL

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   20 بتاريخ  بالع17ن    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 889/2020.

235I
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fiduazizi

 LAROUZI TRAVAUX ET

NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لع17ن  ملغرب

 LAROUZI TRAVAUX ET

NEGOCE شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 330 

شارع  سك7ك7مة رقم 330 شارع 

 سك7ك7مة 70000  لع17ن  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.18205

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 ماي   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

منى  لخطاط  )ة(  تف1يت  لس7د 

 50 أصل  من  حصة  جتماع7ة   50

س7دي  )ة(  لفائدة   لس7د  حصة 

 حمد  لتروزي بتاريخ 05 ماي 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

ماي   20 بتاريخ  بالع17ن    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 887/2020.

235I

MOGADOR GESTION

BALAD TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

BALAD TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 د  عمر لحر رتة  و اغة  - 55000 

 لص1يرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

5261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   23

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 BALAD : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.TRAVAUX

: مقاو5 في  غرض  لشركة بإوجاز 

 شغا5  لبناء.

دو ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 55000  - لحر رتة  و اغة   عمر   د  

 لص1يرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة .

 600.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

5880 بق7مة   :  لس7د عمر  س1 و 

100 درهم.

 لس7دة زهرة طمرت : 120 بق7مة 

100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د عمر  س1 و عن1  ه) ( دو ر 

55000  لص1يرة  تك1 وت  لز ويت  

 ملغرب.

عن1  ه) (  طمرت  زهرة   لس7دة 

تجزئة س7دي لحسن    1 02  لطابق 

26100 برش7د  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د عمر  س1 و عن1  ه) ( دو ر 

55000  لص1يرة  تك1 وت  لز ويت  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   22 بتاريخ   البتد ئ7ة بالص1يرة  

2020 تحت رقم 103/2020.

236I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE LOCATION CAR

BEN MAAMAR

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE LOCATION CAR BEN

MAAMAR  شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي بل1ك 02 

رقم 56  عين  لعاطي 01 - 52000 

 لرش7دوة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE LOCATION CAR BEN

. MAAMAR

كر ء   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لس7ار ت.

 02 عن1 ن  ملقر  الجتماعي : بل1ك 

 52000  -  01 عين  لعاطي    56 رقم 

 لرش7دوة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  دريس  بن معمر عن1  ه) ( 
حي  مكرر     37 رقم  ز قة  كدود 
52000  لرش7دوة   ملح7ط  لرش7دوة 

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د  دريس  بن معمر عن1  ه) ( 
حي  مكرر     37 رقم  ز قة  كدود 
52000  لرش7دوة   ملح7ط  لرش7دوة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالرش7دوة  بتاريخ 05 ماي 

2020 تحت رقم -.

237I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE LUQMAN VIANDES
SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE LUQMAN VIANDES SARL
AU شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 
 زم1ر  لقدوم  لخنك  - 52000 

 لرش7دوة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
13777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   25
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
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عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LUQMAN VIANDES SARL AU

غرض  لشركة بإوجاز : ب7ع سمك 

طري بالجملة-مخبازة-متاجرة.

قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 52000  -  زم1ر  لقدوم  لخنك  

 لرش7دوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د حبيب  ملحرزي  عن1  ه) ( 

15 حي تاركة  لجدود  26 رقم   لز قة 

 لرش7دوة  52000  لرش7دوة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د حبيب  ملحرزي  عن1  ه) ( 

15 حي تاركة  لجدود  26 رقم   لز قة 

 لرش7دوة  52000  لرش7دوة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

تحت   - بتاريخ   البتد ئ7ة بالرش7دوة  

رقم -.

238I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE MIMINE SARL
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE MIMINE SARL شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

سرغين ص ط  لخنك - 52000 

 لرش7دوة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
13787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   06
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE MIMINE SARL
:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لالخرين.
قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 52000  - ط  لخنك  ص  سرغين 

 لرش7دوة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د لحسن  لقب1ري  عن1  ه) ( 
52000  رف1د  قصر  لحزبان  لن7ف  

 ملغرب.
قصر  لحزبان  لن7ف    لس7د 
 595 رقم   09 عن1  ه) (  ملجم1عة 
 52000 01  لرش7دوة   عين  لعاطي 

 لرش7دوة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د لحسن  لقب1ري  عن1  ه) ( 
 52000 قصر  لحزبان  لن7ف  

 لرش7دوة  ملغرب
قصر  لحزبان  لن7ف    لس7د 
 595 رقم   09 عن1  ه) (  ملجم1عة 
 52000 01  لرش7دوة   عين  لعاطي 

 لرش7دوة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
تحت   - بتاريخ   البتد ئ7ة بالرش7دوة  

رقم -.
239I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ABOULHASSANE

TRAV SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°59

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ABOULHASSANE

TRAV SARL AU شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة 09 

رقم 13  زم1ر لجدود - 52000 

 لرش7دوة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE ABOULHASSANE

.TRAV SARL AU

:  الشغا5  غرض  لشركة بإوجاز 

 ملختلفة/ ملتاجرة.

ز قة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 52000  - 13  زم1ر لجدود  رقم   09

 لرش7دوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  ب1  لحسن  1ر  لدون  
 13 رقم   09 ز قة  عن1  ه) ( 
52000  لرش7دوة   زم1ر لجدود 

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د  ب1  لحسن  1ر  لدون  
 13 رقم   09 ز قة  عن1  ه) ( 
52000  لرش7دوة   زم1ر لجدود 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
تحت   - بتاريخ   البتد ئ7ة بالرش7دوة  

رقم -.

250I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE B.M.3F SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°59
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE B.M.3F SARL شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 

خطارة  لشرفاء  - 52000 كلم7مة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
13775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   27
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE B.M.3F SARL
ب7ع  الت   : غرض  لشركة بإوجاز 

 لبناء  .
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قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

كلم7مة   52000  - خطارة  لشرفاء  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د بن م1لى محمد عن1  ه) ( 

 52000 خطارة  لشرفاء   قصر 

كلم7مة  ملغرب.

 لس7د بن م1لى و1سف عن1  ه) ( 

 52000 خطارة  لشرفاء   قصر 

كلم7مة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د بن م1لى و1سف عن1  ه) ( 

 52000 خطارة  لشرفاء   قصر 

كلم7مة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

تحت   - بتاريخ   البتد ئ7ة بالرش7دوة  
رقم -.

251I

LEADEUR SUD SARL AU

 CENTRE KINESITHERAPIE
 ET PHYSIOTHERAPIE

JAOUAD SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

LEADEUR SUD SARL AU

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 PLACE DSTAXIS COMPLEXE

 DAR TALEB OULED TEIMA،

83350،  والدتاومة  ملغرب

 CENTRE KINESITHERAPIE ET

 PHYSIOTHERAPIE JAOUAD

SARL AU شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لحرية عمارة  لنخ7ل  لطبق  الو5  

 والد تاومة تارود  ت 83350 

 والدتاومة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   10

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 CENTRE KINESITHERAPIE ET

 PHYSIOTHERAPIE JAOUAD

.SARL AU

:  لترويض  غرض  لشركة بإوجاز 

 لطبي .

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

عمارة  لنخ7ل  لطبق  الو5    لحرية 

 83350 تارود  ت  تاومة   والد 

 والدتاومة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ج1 د  محمد   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  ج1 د  محمد   لس7د 

 83350 دو ر  وت ح7د   لكف7فات  

 والدتاومة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د محمد ج1 د عن1  ه) ( دو ر 

جماعة  لكف7فات  والد  ح7د    وت 

تاومة 83350  والدتاومة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بتارود  ت  بتاريخ 27 ماي 

2020 تحت رقم 213.

252I

PROXY FINANCE

SWEET SKY
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 N°555 UNITE 5 DAOUDIATE

مر كش   ،MARRAKECH ، 40000

 ملغرب

ذ ت  شركة   SWEET SKY

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د

وحدة  مقرها  إلجتماعي  وعن1 ن 

قرماش  و1سف  حي  قرماش،  أحمد 

 50000  - مر كش  ملغرب   59 رقم 

مر كش  ملغرب

مسؤول7ة  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2019 دجنبر   25

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 SWEET : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.SKY

وكالة   -  : بإوجاز  غرض  لشركة 

عقارية.

- خدمة أمناء  مللك7ة  ملشتركة.

- خدمات متن1عة..

وحدة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

قرماش  و1سف  حي  قرماش،  أحمد 

 50000  - مر كش  ملغرب   59 رقم 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د بروش عاد5 :  100 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  عاد5  بروش   لس7د 

و1سف  حي  قرماش،  أحمد  وحدة 

مر كش  ملغرب   59 رقم  قرماش 

50000  مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  عاد5  بروش   لس7د 

و1سف  حي  قرماش،  أحمد  وحدة 

مر كش  ملغرب   59 رقم  قرماش 

50000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بمر كش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

253I

MANAGEMENTD3 SARL

ARTISANORD
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

ARTISANORD شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 

 لصناع7ة ، حي  ملجد رقم 750  - 

90000 طنجة  ملغرب.

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.15829

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 27 دجنبر 2019 تم  تح1يل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

، حي  ملجد رقم  » ملنطقة  لصناع7ة 

إلى  طنجة  ملغرب»   90000  -   750
برج  ألسد  لطابق  ز قة  رقم،   36«

 90000  - آللة  لشاف7ة  حي   ألو5 

طنجة   ملغرب».
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

وناور   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 572.

255I

MANAGEMENTD3 SARL

 ELECTROMENAGERS

FARAH
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

قفل  لتصف7ة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

 ELECTROMENAGERS FARAH

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي :     رقم  

25،  شارع شاطئ مرقالة، طنجة 

 لبال7ة - 90000 طنجة  ملغرب.

قفل  لتصف7ة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

.62357

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

2019 تقرر حل  27 دجنبر   ملؤرخ في 

 ELECTROMENAGERS FARAH

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

رأسمالها  مبلغ   لشريك  ل1ح7د 

مقرها  وعن1 ن  درهم   100.000

 إلجتماعي     رقم  25،  شارع شاطئ 

 90000  - طنجة  لبال7ة  مرقالة، 

طنجة  ملغرب  ت7جة لخسارة.

و عين:

و   لس7د)ة(  1 5    لزفري 

طنجة   90000 طنجة  عن1  ه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمع7ة  لختام7ة 

رقم   وفي       2019 دجنبر   27 بتاريخ 

طنجة  مرقالة،  شاطئ  شارع    ،25

 لبال7ة - 90000 طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

فبر ور   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 1521.
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LEADEUR SUD SARL AU

R.F.O.O.D.S SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

LEADEUR SUD SARL AU

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 PLACE DSTAXIS COMPLEXE

 DAR TALEB OULED TEIMA،

83350،  والدتاومة  ملغرب

R.F.O.O.D.S SARL شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 الزماني شارع  لخنساء   والدتاومة 

تارود  ت 83350  والدتاومة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   03

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.R.F.O.O.D.S SARL

شر ء   : بإوجاز  غرض  لشركة 

وب7ع  مل1 د  لغذ ئ7ة بنصف  لجملة  

وبالتقس7ط.

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شارع  لخنساء   والدتاومة   الزماني 

تارود  ت 83350  والدتاومة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  لرجر جي  لرحالي :  2.500 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 2.500   : م7ل1د  لرحالي   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لرجر جي  لرحالي عن1  ه) ( 

شارع  لتقدم حي ر بحة ز قة  ل1د د 

رقم 155 83350  والدتاومة  ملغرب.

عن1  ه) (  م7ل1د  لرحالي   لس7د 

 83350 ز قة  ل1د د  ر بحة  حي 

 والدتاومة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  لرجر جي  لرحالي عن1  ه) ( 

شارع  لتقدم حي ر بحة ز قة  ل1د د 

رقم 55 83350  والدتاومة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 02 بتاريخ  بتارود  ت    البتد ئ7ة 

مارس 2020 تحت رقم 129.

256I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AHL MOUMEN

TRAVAUX SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقم بل1ك 2 رقم 07  لسمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE AHL MOUMEN TRAVAUX

SARL AU شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

 AV وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 YOUSSEF IBN TACHFIN N° 25

ES SEMARA - 72000  لسمارة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

1933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   28

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 AHL MOUMEN TRAVAUX SARL

.AU

:  الشغا5  غرض  لشركة بإوجاز 

 لعامة.

 AV  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 YOUSSEF IBN TACHFIN N° 25

ES SEMARA - 72000  لسمارة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بلم1ذن  سلمي  م1الي   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

بلم1ذن  سلمي  م1الي   لس7د 

عن1  ه) ( شارع و1سف  بن تاشفين 
72000  لسمارة  37  لسمارة  رقم 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

بلم1ذن  سلمي  م1الي   لس7د 

عن1  ه) ( شارع و1سف  بن تاشفين 
72000  لسمارة  37  لسمارة  رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالسمارة  بتاريخ 28 و1 17 

2020 تحت رقم 68/2020.
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MANAGEMENTD3 SARL

SOMA PROMO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

SOMA PROMO شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي    طريق 

 لرباط، قبالة ملعب طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

105129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   20

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 SOMA : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.PROMO

:  إلنعاش  غرض  لشركة بإوجاز 

 لعقاري بجم7ع أشكاله.

طريق      : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لرباط، قبالة ملعب طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

15.525.000 درهم، مقسم كالتالي:

 155.250   :  لس7د رض1 ن ب1كير 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  ب1كير  رض1 ن   لس7د 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  ب1كير  رض1 ن   لس7د 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   18 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2351.

258I

N2M CONSEIL-SARL

ATIK BEAUTY
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

ATIK BEAUTY شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  الو5 رقم 155-157 شقة 
رقم10  لطابق  لسادس  لناظ1ر  - 

62000  لناظ1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   02

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 ATIK  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.BEAUTY

:  ستر د  بإوجاز  غرض  لشركة 

-ب7ع وت1زيع  وتصدور م1 د  لتجم7ل 

م1 د  لتجم7ل .

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شقة   145-147 رقم   لحسن  الو5 

 - رقم10  لطابق  لسادس  لناظ1ر  

62000  لناظ1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د  لقضاوي عت7ق  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لقضاوي عت7ق عن1  ه) ( 

حي  لخطابي ز قة 57 رقم09  لناظ1ر  

62000  لناظ1ر  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  لقضاوي عت7ق عن1  ه) ( 

حي  لخطابي ز قة 57 رقم09  لناظ1ر  

62000  لناظ1ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 09 مارس 

2020 تحت رقم 355.

259I

N2M CONSEIL-SARL

CITY LINE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

CITY LINE شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  الو5 رقم 256  لسك1ري 

رقم 08  لناظ1ر  - 62000  لناظ1ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
19899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   11
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 CITY  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.LINE
:  شغا5  بإوجاز  غرض  لشركة 
- لحفالت   تجارة   - مختلفة  و  لبناء 

- لهندسة  ملد 7ة .
شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
256  لسك1ري  رقم   لحسن  الو5 
62000  لناظ1ر   - 08  لناظ1ر   رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د  سباعي  ب7ل  :  500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
 500   : نع7مة   لس7د  سباعي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (   لس7د  سباعي  ب7ل  
 62000 حي ترقاع  لشرق7ة  لناظ1ر  

 لناظ1ر  ملغرب.
 لس7دة  سباعي نع7مة  عن1  ه) ( 
 62000 حي ترقاع  لشرق7ة  لناظ1ر  

 لناظ1ر  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (   لس7د  سباعي  ب7ل  
 62000 حي ترقاع  لشرق7ة  لناظ1ر  

 لناظ1ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   26 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 557.
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SOFICODEX

SOFADES
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

SOFICODEX
51 ز قة  بن بط1طة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 
 لب7ضاء  ملغرب

SOFADES شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 61 شارع 
اللة  ل7اق1ت، مصطفى  ملعاني 

 لرقم 85،  لطابق  لثاني - 20000 
 لد ر لب7ضاء  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.253511
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 مارس   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة(  حمد  ب1  تف1يت  لس7د 
لحسن 50 حصة  جتماع7ة من أصل 
)ة(  حمد  حصة لفائدة   لس7د   50

 لزكر وي بتاريخ 02 مارس 2020.
محمد  ب1  )ة(  تف1يت  لس7د 
لحسن 50 حصة  جتماع7ة من أصل 
)ة(  حمد  حصة لفائدة   لس7د   50

 لزكر وي بتاريخ 02 مارس 2020.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
 06 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735570.

251I

HOME COMPTA

B4 N CONTROLE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
قفل  لتصف7ة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
B4 N CONTROLE شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي : 30 ز قة 

كما5 محمد  لطابق 1 - 10000 

 لد ر  لب7صاء  ملغرب.

قفل  لتصف7ة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

.385057

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  29 فبر ور   ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   B5 N CONTROLE

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ل1ح7د 

 30 درهم وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 

ز قة كما5 محمد  لطابق 1 - 10000 

  /15  لد ر  لب7صاء  ملغرب  ت7جة 

تقرير  ملصف:

بعد  الستماع لتقرير  ملصفي ح51 

عمل7ات  لتصف7ة،  لحساب  لنهائي 

أبرز وج1د حساب سلبي 5569.86

2/  تقس7م رص7د  لتصف7ة:

وج1د  عن  أفرز  أن  لتقرير  بما 

عدم  تقرر  فقد  سلبي  حساب 

للحصص  سد د  نسبة  تخص7ص 

 الجتماع7ة.

تشط7ب  و  إنهاء  لتصف7ة    /3

 لشركة من  لسجل  لتجاري:

و  للتصف7ة  تقرر  إلنهاء  لكلي 

أعطى إخالء طرف للمصفي كما قرر 

من  لسجل  تشط7ب  سم  لشركة 

 لتجاري..

و عين:

و  بنكريم  نع7مة    لس7د)ة( 

درب  6  1 بر  شارع   116 عن1  ه) ( 

20530  لد 5   لدو م قرية  لجماعة 

 لب7صاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمع7ة  لختام7ة 

30 ز قة  2020 وفي  29 فبر ور  بتاريخ 

كما5 محمد  لطابق 1 - 10000  لد ر 

 لب7صاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

 1 بر 2019 تحت رقم 720506.

252I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

LEGENDES BERBERES
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

215 شارع إبن سينا ، 20210،  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

LEGENDES BERBERES  شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 215 شارع 

إبن سينا    - 20210  لد ر  لب7ضاء   

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

559561

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2019 05  1 بر 

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. LEGENDES BERBERES

غرض  لشركة بإوجاز :  لس7احة.

 215  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

20210  لد ر   - إبن سينا     شارع 

 لب7ضاء    ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 8.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Valérie TOMATIS :  50 لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

50 حصة    :  لس7د سع7د عل7ات 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 Valérie TOMATIS  لس7دة 

 Rue Des Rochers  -  79 عن1  ه) ( 

. 05100 Manosque FRANCE

عن1  ه) (  عل7ات  سع7د   لس7د 

ز ݣ1رة   57900 تاك1 يت  كتاوة  حي 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 Valérie TOMATIS  لس7دة 

 Rue Des Rochers  -  79 عن1  ه) ( 

 05100 Manosque FRANCE

 لس7د سع7د عل7ات عن1  ه) ( حي 

كتاوة تاك1 يت 57900 ز ݣ1رة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 - بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

253I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 OPEN WORLDWIDE

TRANSACTIONS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع  لزرقط1ني  لطابق3 ،  

رقم8   لد ر  لب7ضاء ، 20360،  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

 OPEN WORLDWIDE

TRANSACTIONS شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

زرقط1ني  لطابق 3 رقم  8 - --  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 OPEN : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 
.WORLDWIDE TRANSACTIONS
:  لتجارة  بإوجاز  غرض  لشركة 
عبر  ال تر يت   إللكترو 7ة,  لتجارة 
و لتدريب على  ملهن  ملرتبطة بالتجارة 
 إللكترو 7ة للشركات  ملنشئة  و  لتي 

سيتم إنشاؤها..
59 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
زرقط1ني  لطابق 3 رقم  8 - --  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لس7د طارق  لدري�ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د طارق  لدري�ضي عن1  ه) ( 
 2 طابق  زيال د   56فان  رقم   لز قة 
-  لد ر  حي  ملستشف7ات   12 شقة 

 لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د طارق  لدري�ضي عن1  ه) ( 
 2 طابق  زيال د   56فان  رقم   لز قة 
-  لد ر  حي  ملستشف7ات   12 شقة 

 لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735865.
255I

ACDEN

ألتران املغرب
إعالن متعدد  لقر ر ت

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

ألتر ن  ملغرب »شركة ذ ت 
 ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: ش1ر 17، 

1100 شارع  لقدس، حي س7دي 

معروف - 20270     لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.289255

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 20  1 بر 2019

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

قب51  ستقالة  لس7د سيرول روجر 

من مهامه كمسير

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

مسير  لشركة  لس7د  ملهمة  تع7ين 

من  للمدة  ملتبق7ة  ويل7ام  روزي 

غاوة  أي  لى  والوة  ملسير  ملستق7ل 

قر ر  لشريك  ل1ح7د  لذي س7دع1 

حسابات  لسنة  على  للمصادقة 

 ملال7ة  ملنته7ة في 31/12/2021

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

على  ونص  00:  لذي  رقم  بند 

ماولي: لم وتم تعدول  ي بند

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735035.

255I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

STE BADI CARRIERE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES

 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET

 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS

حي أم ملحار ص ب 91 ب1جدور ، 

71000، ب1جدور  ملغرب

STE BADI CARRIERE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 إلد ري رقم 38 ب1جدور  - 71000 

ب1جدور   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

25689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2018 و1 17   07

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BADI CARRIERE

إستغال5   : غرض  لشركة بإوجاز 

وإ تاج  و ألحجار  للرما5  مقلع 

مستخر جاتها - خدمات عامة .

:  لحي  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 71000  - ب1جدور    38  إلد ري رقم 

ب1جدور   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لس7د عل1ة سماد  

بق7مة 100 درهم للحصة .

 500   : سماد   لس7دة  لرباب 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د عل1ة سماد عن1  ه) (  لحي 
ب1جدور    71000 ب1جدور    إلد ري 

 ملغرب .

عن1  ه) (   لس7دة  لرباب سماد  
ب1جدور    38 رقم   لحي  إلد ري 

71000 ب1جدور   ملغرب .

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د عل1ة سماد عن1  ه) (  لحي 
ب1جدور    71000 ب1جدور    إلد ري 

 ملغرب 

عن1  ه) (   لس7دة  لرباب سماد  

ب1جدور    38 رقم   لحي  إلد ري 

71000 ب1جدور   ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   13 بتاريخ   البتد ئ7ة بالع17ن  

2018 تحت رقم 1238.

257I

LEADER FINANCE

SEOTEC
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SEOTEC شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 80 

تاف7الت 3 مسيرة 2 مر كش - 50000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   15

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEOTEC

أشغا5   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبناء.

 80 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تاف7الت 3 مسيرة 2 مر كش - 50000 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : أشرف  و سمين   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د صالح  لدون  لح1تي :  500 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د أشرف  و سمين عن1  ه) ( 

ج5  خ7ل  لجن1بي  س7اح7ة   لقرية 

50000 مر كش  ملغرب.

صالح  لدون  لح1تي   لس7د 

جمعة  تجزئة  الخالص  عن1  ه) ( 

20160  سفي   سح7م  سفي   

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د أشرف  و سمين عن1  ه) ( 

ج5  خ7ل  لجن1بي  س7اح7ة   لقرية 

50000 مر كش  ملغرب

صالح  لدون  لح1تي   لس7د 

جمعة  تجزئة  الخالص  عن1  ه) ( 

 سح7م  سفي 20160  سفي  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   11 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113075.

259I

BUSINESS CENTER.COM

HEALTH SURGI
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  مل1من رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

HEALTH SURGI شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 مل1من رقم 236 ز قة باسكي  قامة 

ف8  لطابق  لثاني رقم 6 - 20390 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
560961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   05
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HEALTH SURGI
 •  : بإوجاز  غرض  لشركة 
وت1زيع  ملستلزمات  لطب7ة  تجارة 
و مل1 د  الستهالك7ة  و لجر ح7ة 

و مللحقات ؛
•  ستير د  ملعد ت  لتقن7ة 
و لطب7ة و ملستشف7ات و مل1 د  لطب7ة 

 ملساعدة و لنمذجة.
ومعد ت  لع7اد ت  مر فق   •

و ملستشف7ات.
•  لص7ا ة و لص7ا ة و لتجدود ؛

و ألجهزة  وشر ء  ملنتجات  ب7ع   •
 لطب7ة وشبه  لطب7ة ؛

وشر ء  ملستحضر ت  ب7ع   •
 لص7دال 7ة ومنتجات  لنظافة ؛

مستحضر ت  وشر ء  ب7ع   •
 لتجم7ل ومستحضر ت  لتجم7ل.
•  لنقل وإد رة  لنقل و إلمد د.

•  لتجارة  لعامة؛
•  لتعاقد من  لباطن و ل1ساطة.

• تمث7ل جم7ع  لعالمات  لتجارية 
 ل1طن7ة و لدول7ة في مختلف مجاالت 

 لنشاط ؛
ت1فير جم7ع  لخدمات  ملرتبطة   •

باألنشطة  ملذك1رة أعاله ؛
• در سة جم7ع  ملشاريع و ملشاركة 
في جم7ع  ملسائل  لتجارية و لصناع7ة 
أو  ملال7ة أو  ملنق1لة أو  لعقارية  لتي 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
بالغرض  ملؤس�ضي أو  لتي قد تسهل 

ت1س7ع وتط1ير  لشركة ؛

جم7ع  فإن   ، أعم  وبشكل 

 لعمل7ات  لتجارية و ملال7ة و ملنق1لة 

وغير  ملنق1لة مرتبطة بشكل مباشر 

كل7ًا أو جزئ7ًا بأحد   ، أو غير مباشر 

بجم7ع  ألش7اء  أو   ألش7اء  ملحددة 

 ملماثلة أو ذ ت  لصلة..

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 

ز قة باسكي  قامة   236  مل1من رقم 

 20390  -  6 ف8  لطابق  لثاني رقم 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    :  لس7دة بشرة كر م 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 82  لس7دة بشرة كر م عن1  ه) ( 

 20000 حي  لنخ7ل  9  بريل  شارع 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 82  لس7دة بشرة كر م عن1  ه) ( 

 20000 حي  لنخ7ل  9  بريل  شارع 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735051.

260I

MORGANE CONSULTING MOROCCO

SERGHA NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 MORGANE CONSULTING

MOROCCO

 HAY AZZEDINE  BD FOUARAT

 H/M CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

SERGHA NEGOCE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لطريق 

 ل1طن7ة رقم 9 كلم 16.5 ت7ط 

مل7ل  لد ر  لب7ضاء - 20100   لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

139669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2005 أبريل   11

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SERGHA NEGOCE

:  جارة  بإوجاز  غرض  لشركة 

 ل7م7ن1م.

:  لطريق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

ت7ط   16.5 كلم   9 رقم   ل1طن7ة 

20100   لد ر   - مل7ل  لد ر  لب7ضاء 

 لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  ب7ل سرب1ت :  700 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 300   :  لس7د عبد  لحق غل7ب 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  سرب1ت   لس7د  ب7ل 

 لد ر  لب7ضاء  20100  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب .

 لس7د عبد  لحق غل7ب عن1  ه) ( 

 لد ر  لب7ضاء  20100  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب .

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  سرب1ت  ب7ل   لس7د 

 لد ر  لب7ضاء  20100  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب 
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 - بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

261I

B FUSION

B FUSION
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

B FUSION

 LOTISSEMENT SAADA N 148

 ، 21-AIN MEZOUAR APPT 142

Marrakech Maroc ،50000

 B FUSION شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزية 

 لسعادة رقم 158عين مزو ر شقة

152-21 - 50000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

102883

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 فبر ور 

 ألسا�ضي

لشركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 Bتسم7تها بمختصر   إلقتضاء 

: .FUSION

:  عما5  بإوجاز  غرض  لشركة 

بناء.

تجزية   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لسعادة رقم 158عين مزو ر شقة

مر كش   50000  -  142-21

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  :  لس7د بنبلة و1سف حمزة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 500  : طه  و1ب  بنبلة   لس7د 

للحصة  درهم   100 بق7مة  حصة 

. لس7د

بق7مة   100  : بنبلة و1سف حمزة 

50.000 درهم.

 100  : طه  و1ب  بنبلة   لس7د 

بق7مة 50.000 درهم.

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

حمزة  و1سف  بنبلة   لس7د 

05 تجزية  وكا يز  عن1  ه) ( ف7ال رقم 

50000

مر كش  ملغرب.

 لس7د بنبلة طه  و1ب عن1  ه) ( 

ف7ال رقم 05 تجزية  وكا يز 50000

مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

حمزة  و1سف  بنبلة   لس7د 

05 تجزية  وكا يز  عن1  ه) ( ف7ال رقم 

50000

مر كش  ملغرب

 لس7د بنبلة طه  و1ب عن1  ه) ( 

ف7ال رقم 05 تجزية  وكا يز 50000

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بمر كش بتاريخ - تحت رقم 

.-

262I

مكتب محاسبة

OUDOUR TRAVAUX SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

مكتب محاسبة

عمارة 51 شقة 2 ز قة عال5 بن عبد 

هللا ص.ب 200  لرش7دوة ، 52005، 

 لرش7دوة  ملغرب

 OUDOUR TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  ل7غن 

تاحم7د  ت 2  لريش - 52000 

 لرش7دوة  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.7371

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2020 ماي   28 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة 

»600.000 درهم» أي من »500.000 

عن  درهم»   1.100.000« إلى  درهم» 

أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 01 بتاريخ  بالرش7دوة    البتد ئ7ة 

و1 17 2020 تحت رقم 131.

263I

audilex accounting

SMART DOORS SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

 SMART DOORS SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  1639 

تجزئة  لزرقت1ني ب1عكاز حي 

 ملحام7د - 50000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   29

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMART DOORS SARL AU

غرض  لشركة بإوجاز : ب7ع و شر ء 

و تصن7ع  الب1 ب  الوط1مات7ك7ة.

 1639   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تجزئة  لزرقت1ني ب1عكاز حي  ملحام7د 

- 50000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د بعني   ملصطفى 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د بعني   ملصطفى عن1  ه) ( 

 137 شارع ب رقم   2 حي  الدريس7ة 

20000   لد ر لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د بعني   ملصطفى عن1  ه) ( 

 137 شارع ب رقم   2 حي  الدريس7ة 

20000   لد ر لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   30 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113299.

265I

AL HUDA CONSEIL SARL

 LOCACOM MAROC SARL

AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تف1يت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمد  لزرقط1ني  قامة 

ك1ثر  لشقة 9 ، 30000، فاس 

 ملغرب

  LOCACOM MAROC SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020)الجريدة الرسمية   6(18

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي بريست7ج7ا 

 لشقة 5 عمارة   لد هل7ة ملعب 

 لخ7ل - 30000 فاس  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.61353

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 مارس   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مرك1م  حنان   )ة(  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.000

لفائدة   لس7د  حصة   1.000

 LOCACOM AQUITAINE )ة( 

بتاريخ   LOCACOM AQUITAINE

12 مارس 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

و1 17   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1207/20.

265I

AL HUDA CONSEIL SARL

 LOCACOM MAROC SARL

AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمد  لزرقط1ني  قامة 

ك1ثر  لشقة 9 ، 30000، فاس 

 ملغرب

   LOCACOM MAROC SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي بريست7ج7ا 

 لشقة 5 عمارة  لد هل7ة ملعب 

 لخ7ل  - 30000 فاس  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.61353

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تع7ين   2020 مارس   12  ملؤرخ في 

مسير جدود للشركة  لس7د)ة( مرك1م 
رش7د كمسير وح7د

تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
و1 17   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1207/20.

266I

CABINET BOUZIDI

BUENA GENTE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
ت1س7ع نشاط  لشركة 

CABINET BOUZIDI
عند مكتب  لب1زيدي ص.ب 125 
 لناظ1ر ، 62000،  لناظ1ر  ملغرب

BUENA GENTE شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  الجتماعي حي 

إغمارية بني   صار - 62000  اظ1ر 
 ملغرب.

ت1س7ع نشاط  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.19879
قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
 ملؤرخ في 20 ماي 2020 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتال7ة 

 لحالي :
و لخضرو ت  •  ستير د  لبق51 

و لف1 كه  ملجففة
•  ستير د  لحب1ب

•  ستير د و تصدور.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
ماي   27 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 556.

267I

FIDERSER

STE NISLAVE TRAV
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE NISLAVE TRAV شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  كد 5 

رقم 589 س7دي سل7مان - 15200 

س7دي سل7مان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

2893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   28

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.NISLAVE TRAV

غسل   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لس7ار ت.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : حي  كد 5 

 15200  - س7دي سل7مان   589 رقم 

س7دي سل7مان  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لس7د  لركاني عبد لقادر 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد لقادر   لس7د  لركاني 

  589 رقم  حي  كد 5  عن1  ه) ( 

15200 س7دي سل7مان  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد لقادر   لس7د  لركاني 

  589 رقم  حي  كد 5  عن1  ه) ( 

15200 س7دي سل7مان  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

بتاريخ  سل7مان   بس7دي   البتد ئ7ة 

01 ماي 2020 تحت رقم 53/2020.

268I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE LHAJA INVEST SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

 لصندوق  لبرودي رقم 139 ، 

72000،  لسمارة  ملغرب

STE LHAJA INVEST SARL شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع بئر 

  زر ن رقم 06  - 72000  لسمارة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2015 ماي   07

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.LHAJA INVEST SARL

:  لبناء  بإوجاز  غرض  لشركة 

وأشغا5 مختلفة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : شارع بئر 

72000  لسمارة   -   06   زر ن رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د محمد  حمد  ل1 لي :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
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و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

محمد  حمد  ل1 لي   لس7د 
عن1  ه) ( ز قة محمد ملين ولد س7دي 

رقم 58 72000  لسمارة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

محمد  حمد  ل1 لي   لس7د 
عن1  ه) ( ز قة محمد ملين ولد س7دي 

رقم 58 72000  لسمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   20 بتاريخ   البتد ئ7ة بالسمارة  

2015 تحت رقم 102/14.

269I

zagora consulting sarl

DRAA POLY SERVICES
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد  لخامس ، 

57900، ز ك1رة  ملغرب

DRAA POLY SERVICES شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 125 

شارع محمد  لخامس عمارة رقم 3 - 

57900 ز ك1رة  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.1583

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 أكت1بر   10 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ح7الت  مر د  )ة(  تف1يت  لس7د 

أصل  من  حصة  جتماع7ة   2.200

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   5.500

أكت1بر   09 بتاريخ  ح7الت  مصطفى 

.2019

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 البتد ئ7ة بز ك1رة  بتاريخ 18 أكت1بر 

2019 تحت رقم 325.

270I

MONDIALE GEST

YANNA AGRI
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

MONDIALE GEST

 IMM 202 APT 01A PORTES DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

YANNA AGRI شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر  لنز لة 

 ل1سطى س7دي ب1عثمان  بن جرير - 

53050  بن جرير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

2253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   06

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.YANNA AGRI

تس7ير   : بإوجاز  غرض  لشركة 

»تسمين   إلستغالل7ات  لفالح7ة 

 ألبقار» -  لتصدور و  إلستير د.

دو ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لنز لة  ل1سطى س7دي ب1عثمان  بن 

جرير - 53050  بن جرير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة    :  لس7د  لبرج منير 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

دو ر   لس7د  لبرج منير عن1  ه) ( 

 50000 بلعك7د  لب1ر مر كش  أوالد 

مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

دو ر   لس7د  لبرج منير عن1  ه) ( 

 50000 بلعك7د  لب1ر مر كش  أوالد 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 12 بتاريخ  جرير   بابن   البتد ئ7ة 

مارس 2020 تحت رقم 55.
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STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE ORTRA SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ORTRA SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملسيرة  وردز غ غفساي تاو ات - 

35000 تاو ات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

1621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   12

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE ORTRA SARL AU

: - الشغا5  غرض  لشركة بإوجاز 

 ملختلفة

-بائع م1 د  لبناء .

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - تاو ات  غفساي   ملسيرة  وردز غ 

35000 تاو ات  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  للط7ف  ل1 رثي   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  للط7ف  ل1 رثي   لس7د 

 70 رقم  تجزئة  لرياض  عن1  ه) ( 

طنجة 90060 طنجة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  للط7ف  ل1 رثي   لس7د 

رقم70  تجزئة  لرياض  عن1  ه) ( 

طنجة 90060 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   01 بتاريخ   البتد ئ7ة بتاو ات  

2020 تحت رقم 151.
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Sté COMPTADAM Sarl au

SOCIETE DRIP TODAY
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

Sté COMPTADAM Sarl au

 KENITRA 26RUE AL

 MOUTANABI RESID. TAYIBA

 BUREAU N° 3، 14000، kenitra

Maroc

SOCIETE DRIP TODAY شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة 185 

رقم 5677 حي  ل1حدة  لقن7طرة - 

15000  لقن7طرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
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رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

55659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2019 أكت1بر   25

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE DRIP TODAY

إد رة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

أو  لصناع7ة   لعمل7ات  لتجارية 

أو  للخدمة  ملد 7ة  أو  لزر ع7ة 

 لعسكرية ؛

*  لري  لزر عي.

*  أعما5 مختلفة أو إنشاء ت

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : ز قة 185 

 - حي  ل1حدة  لقن7طرة   5677 رقم 

15000  لقن7طرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د فؤ د  رم7ال :  1.000 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 35  لس7د فؤ د  رم7ال عن1  ه) ( 

ز قة  ألميرة عائشة شقة 02  15000 

 لقن7طرة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 35  لس7د فؤ د  رم7ال عن1  ه) ( 

ز قة  ألميرة عائشة شقة 02  15000 

 لقن7طرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

تحت   - بتاريخ   البتد ئ7ة بالقن7طرة  

رقم -.
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GLOBAL ADVICE

BLACK SHADE PROJECTS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE

 BD BA HMAD N° 17 ETAGE

 4 BUREAU N° 7 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BLACK SHADE PROJECTS

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

 N°7 وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 RUE AHMED TOUKI ETAGE

CASABLANCA - 20000 2  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

556551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   16

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 BLACK : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.SHADE PROJECTS

 •  : بإوجاز  غرض  لشركة 

في مجا5  لفن  تقدوم  الستشار ت  

و لتس1يق  لفني

و ألعما5  وشر ء  ألش7اء  ب7ع   •

 لفن7ة
• منتج في  لفن1ن

على  ملست1ى  تنظ7م  ملعارض   •

 ل1طني و لدولي.

 N°7  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 RUE AHMED TOUKI ETAGE

CASABLANCA - 20000 2  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بعدي  مريم   لس7دة 
حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (    بعدي  مريم   لس7دة 
 18rue Florida, Californie,  20000

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  بعدي  مريم   لس7دة 
 18rue Florida, Californie,  20000

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

فبر ور 2020 تحت رقم -.
275I

خبرة   لشرق

 STE GENERALE POUR LES
SERVICES DE L›ORIENTAL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة
خبرة   لشرق

59 شارع  لبكاي لهب7ل  قامة رياض 
 ملدونة شقة رقم 3 بركان 59 شارع 
 لبكاي لهب7ل  قامة رياض  ملدونة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
 STE GENERALE POUR LES

SERVICES DE L›ORIENTAL شركة 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة 
م7دلت رقم 51 ممر 1 حي  لقدس 

بركان - 63300 بركان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6309
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2018 و1ل17ز   10
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 GENERALE POUR LES SERVICES

.DE L’ORIENTAL

خدمة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

تكن1ل1ج7ا  ملعل1مات.

ز قة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

حي  لقدس   1 ممر   51 م7دلت رقم 

بركان - 63300 بركان  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 STE GENERALE POUR لشركة 

  LES SERVICES DE L’ORIENTAL :

100 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

  لس7د حضري محمد : 50 بق7مة 

100 درهم.

بق7مة   50  :  لس7د وهابي محمد 

100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  محمد   لس7د حضري 

حي   1 ممر   51 رقم  م7دلت  ز قة 

 لقدس بركان 63300 بركان  ملغرب.

عن1  ه) (  محمد  وهابي   لس7د 

حي و د   28 ز قة  الدريس  الو5 رقم 

 ملخازن بركان 63300 بركان  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  محمد   لس7د حضري 

حي   1 ممر   51 رقم  م7دلت  ز قة 

 لقدس بركان 63300 بركان  ملغرب

عن1  ه) (  محمد  وهابي   لس7د 

حي و د   28 ز قة  الدريس  الو5 رقم 

 ملخازن بركان 63300 بركان  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1ل17ز   26 بتاريخ   البتد ئ7ة ببركان  

2018 تحت رقم 863.
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خبرة   لشرق

PESCADOS MEDITERANEA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

خبرة   لشرق

59 شارع  لبكاي لهب7ل  قامة رياض 

 ملدونة شقة رقم 3 بركان 59 شارع 

 لبكاي لهب7ل  قامة رياض  ملدونة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب

 PESCADOS MEDITERANEA

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 135 ز قة 

سد محمد  لخامس وشارع  الهر م 

حي  ملسيرة بركان - 63300 بركان 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

7153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   12

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PESCADOS MEDITERANEA

تس1يق   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 ملنت1جات  لبحرية  لطازجة 

و ملجمدة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 135 ز قة 

سد محمد  لخامس وشارع  الهر م 

بركان   63300  - بركان  حي  ملسيرة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 PESCADOS  لشركة 
حصة   MEDITERANEA :  1.000

بق7مة 100 درهم للحصة .
 1000  : محمد  تعر بت    لس7د 

بق7مة 100 درهم.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  محمد  تعر بت   لس7د 
 62602 حي م1الي و1سف ر س  ملاء 

 لناظ1ر  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  محمد  تعر بت   لس7د 
 62602 حي م1الي و1سف ر س  ملاء 

 لناظ1ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
و1 17   01 بتاريخ  ببركان    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 185.
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notaire

SOZANA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

notaire
 è, georges sand,residence
 arrayhane, appt numero 2,

 val fleuri, ، 22200، Csablanca
maroc

 SOZANA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة بنبر 
ز وية شارع سطند 5 و ج1رج سا د 

رقم 29 - 22200  لد ر لب7ضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
150397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2005 ماي   03
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOZANA CONSTRUCTION
لدى   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لشركة هدفها س1 ء في  ملغرب 

و  جم7ع  لعقار ت  ملبن7ة  شر ء 
 لغير  ملبن7ة 

،كر ء،  ،  ستغال5  ب7ع   ، شر ء  
تش7د ،  ستبد 5 

كل  لعمل7ات  عام،  وبشكل 
 لتجارية،  لصناع7ة،   لعقارية، 
غير  أو  مباشرة  و لعقار ت   ملال7ة، 

مباشرة لغرض  ملذك1ر أعاله.
تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
ج1رج  و  سطند 5  شارع  ز وية  بنبر 
سا د رقم 29 - 22200  لد ر لب7ضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
فاوزة  لتركاني  زينب   لس7دة 
 191 عن1  ه) ( تجزئة بالد عابد رقم 
20223  لد ر لب7ضاء  ب1عزة  د ر 

 ملغرب.
 لس7دة حسناء  لتركاني عن1  ه) ( 
191 د ر ب1عزة  تجزئة بالد عابد رقم 

20223  لد ر لب7ضاء  ملغرب.
 لس7دة سك7نة  لتركاني عن1  ه) ( 
191 د ر ب1عزة  تجزئة بالد عابد رقم 

20223  لد ر لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د  حمد  لتركاني    عن1  ه) ( 
191 د ر ب1عزة  تجزئة بالد عابد رقم 

20223  لد ر لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2005 تحت رقم 262867.
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mays

WJ DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

mays

 bd d›anfa res le printemps 96

 d›anfa etg 9 appt 91 96

 bd d›anfa res le printemps

 d›anfa etg 9 appt 91، 20500،

casablanca maroc

WJ DEVELOPPEMENT شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 96 شارع 

  فا  قامة  لرب7ع  لطابق  لتاسع 

 لشقة 91 - 20500  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

557585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   12

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 WJ  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT

منعش   : بإوجاز  غرض  لشركة 

عقاري.

96 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

  فا  قامة  لرب7ع  لطابق  لتاسع 

20500  لد ر  لب7ضاء   -  91  لشقة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : جما5   لس7د  لخمي�ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 250   : ورود   لس7دة  لخمي�ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
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و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لخمي�ضي جما5  عن1  ه) ( 

20500  لد ر  حي فن7دق مزوكة    3

 لب7ضاء  ملغرب.

 لس7دة  لخمي�ضي ورود عن1  ه) ( 

20500  لد ر  حي فن7دق مزوكة    3

 لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  خالد  بج1ج   لس7د 

5  لشقة   2  قامة  تجزئة  خ7ل ج ه 

17  لرحمة 1 د ر ب1عزة 27223  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

فبر ور 2020 تحت رقم -.

280I

mays

SWEDAX IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

mays

 bd d›anfa res le printemps 96

 d›anfa etg 9 appt 91 96

 bd d›anfa res le printemps

 d›anfa etg 9 appt 91، 20500،

casablanca maroc

SWEDAX IMMOBILIER شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 96 شارع 

  فا  قامة  لرب7ع  لطابق  لتاسع 

 لشقة 91 - 20500  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

557581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   12

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SWEDAX IMMOBILIER
منعش   : بإوجاز  غرض  لشركة 

عقاري.
96 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 
  فا  قامة  لرب7ع  لطابق  لتاسع 
20500  لد ر  لب7ضاء   -  91  لشقة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 750   : جما5   لس7د  لخمي�ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
 250   : ورود   لس7دة  لخمي�ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د  لخمي�ضي جما5 عن1  ه) ( 
20500  لد ر  حي فن7دق مزوكة    3

 لب7ضاء  ملغرب.
 لس7دة  لخمي�ضي ورود عن1  ه) ( 
20500  لد ر  حي فن7دق مزوكة    3

 لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  خالد  بج1ج   لس7د 
5  لشقة   2  قامة  تجزئة  خ7ل ج ه 
17  لرحمة 1 د ر ب1عزة 27223  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

فبر ور 2020 تحت رقم -.

281I

مجم1عة ب1 ج51  لدول7ة آتما 7ة

الشيماء الكترونيك
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

مجم1عة ب1 ج51  لدول7ة آتما 7ة
 ملركب  لتجاري برج  ل7اق1ت

شارع اللة واق1ت  قامة س طابق  

 لد رب7ضاء ، 20000،  لد ر لب7ضاء 

 ملغرب

 لش7ماء  لكترو 7ك  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 50 شارع 

 ملقاومة  لطابق  الو5  لد ر لب7ضاء 

- 20000  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.21376

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2018 و1 17   11 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   5.700.000«

 5.800.000« إلى  درهم»   100.000«

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

 قدوة أو ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 16 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

غشت 2018 تحت رقم 675885.

282I

HADI COACHING

AJOR TRANS

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

AJOR TRANS

155 شارع محمد  لخامس  لطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc

AJOR TRANS شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 57 

مفتاح  لخير شارع ولي  لعهد طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

105157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 AJOR  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.TRANS

:   قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع بالطرق  ل1طن7ة و لدول7ة.

 57 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

مفتاح  لخير شارع ولي  لعهد طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عج1ر   جما5   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  عج1ر  جما5   لس7د 

ز قة  لشفاف7ة  عزيب  لحاج قدور 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  محمد  لج7د   لس7د 

 165 عمارة   15 مجم1عة   2  لعرفان 

ط 2 رقم 165 طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231556.

283I
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PALMERAIE HOLDING

GRANASSET

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

GRANASSET

279 ، شارع  لزرقط1نيـ   لد ر 

 لب7ضاء ، 20050،  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

GRANASSET  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 279, شارع 

 لزرقط1ني - 20050  لد ر  لب7ضاء  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   11

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. GRANASSET

غرض  لشركة بإوجاز :  

شر ء، ب7ع،  ستئجار، تأجير، تس7ير و 

كذ   ستغال5  الر �ضي بكافة أ 1 عها 

أو  لتناز5  ب7ع  شر ء،  ستغال5، 

أو  بر ءة  ختر ع  ترخ7ص،  أي  عن 

عالمة تجارية مرتبطة بشكل مباشر 

أو غير مباشر بالغرض  ملذك1ر أعاله 

أو بأوة أغر ض مماثلة أو ذ ت  لصلة؛

 كتتاب أسهم أو سند ت ملنشئات 

أو شركات لديها هدف مماثل أو ذي 

صلة؛

وكذ   إد رة  ملقالع،   ستغال5، 

تصن7ع وب7ع جم7ع  ملشتقات  لخام 

أو  ملصنعة ;

جم7ع  ألنشطة  أعم،  بشكل  و 

 لصناع7ة،  ملال7ة،  لتجارية،  ملنق1لة 

و  لعقارية  ملرتبطة بشكل مباشر أو 

غير مباشر، كل7ا أو جزئ7ا، باألنشطة 

أن  و  لتي من شأنها   ملذك1رة أعاله 

تعزز تط1ر  لشركة و ت1سعها.

 ,279  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

20050  لد ر   - شارع  لزرقط1ني 

 لب7ضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د عبد  لعالي بر دة سني :  75 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

حصة   25   : لحل1  عمر   لس7د 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

سني  بر دة  عبد  لعالي   لس7د 

د ر  دو ر  لحارث  لحمري،  عن1  ه) ( 

ب1عزة  27223  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

 لس7د عمر لحل1 عن1  ه) ( تجزئة 

 ملح7ط رقم 113، د ر ب1عزة  لن1 صر 

27223  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د عمر لحل1 عن1  ه) ( تجزئة 

 ملح7ط رقم 113، د ر ب1عزة  لن1 صر 

27223  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

سني  بر دة  عبد  لعالي   لس7د 

د ر  دو ر  لحارث  لحمري،  عن1  ه) ( 

ب1عزة  27223  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735060.

285I

COMPTE A JOUR

AL ARABIA ASSISTANCE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تع7ين مسير جدود للشركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

AL ARABIA ASSISTANCE  شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملسيرة ز قة  119 رقم 18 - 62000 

 لناظ1ر  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.19515

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تع7ين  تم   2020 ماي   27 في   ملؤرخ 

مسير جدود للشركة  لس7د)ة( ويدوح 

 لهام كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   28 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 565.

285I

مجم1عة ب1 ج51  لدول7ة آتما 7ة

الشيماء الكترونيك
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

مجم1عة ب1 ج51  لدول7ة آتما 7ة

 ملركب  لتجاري برج  ل7اق1ت 

شارع اللة واق1ت  قامة س طابق  

 لد رب7ضاء ، 20000،  لد ر لب7ضاء 

 ملغرب

 لش7ماء  لكترو 7ك شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 50 شارع 

 ملقاومة  لطابق  الو5  لد ر لب7ضاء 

- 20000  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.21899

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تم   2018 و1 17   18 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   1.200.000«

»5.800.000 درهم» إلى »6.000.000 

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

 قدوة أو ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

و1 17 2020 تحت رقم 675501.

286I

ANOIR & ASSOCIES

BCONEX
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

30000، fes Maroc

BCONEX شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 55 شارع 

محمد   لسالوي 30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

625750

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   12

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BCONEX



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020)الجريدة الرسمية   6(85

:  إلقامة  بإوجاز  غرض  لشركة 
 لس7اح7ة وغيرها من  إلقامة قصيرة 

 ألجل ،
و الستضافة  معالجة  لب7ا ات   -

و ألنشطة ذ ت  لصلة ،
- ب1 بات  إل تر ت ،

-  لبرمجة و الستشار ت وأنشطة 
تكن1ل1ج7ا  ملعل1مات  ألخرى ،

- أنشطة مركز  التصا5 ،
- مب7عات  إل تر ت ،

تنظ7ف  ملباني  ألخرى  أنشطة   -
و لتنظ7ف  لصناعي ،

 55  : .عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
30000 فاس  شارع محمد   لسالوي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 Frédéric Claude R  لس7د 
بق7مة  حصة   BLATON :  1.000

100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 Frédéric Claude R  لس7د 

  Eghezée ) (عن1  ه BLATON
Eghezée 5310 بلج7كا.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 
وم1 طن مسيري  لشركة:

 Frédéric Claude R  لس7د 
 Eghezée 5310 ) (عن1  ه BLATON

Eghezée بلج7كا
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
أبريل   09 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1152.
287I

ACCOMPT CONSULTING

 STATION STAT MINICIPLE
OUJDA

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 STATION STAT MINICIPLE

OUJDA شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  لثاني حي  لقدوم  لطابق 

 لتالت رقم 3 بني در ر وجدة - 

60000 وجدة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

35725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   23

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 STATION STAT MINICIPLE

.OUJDA

محطة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

بنزون.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

حي  لقدوم  لطابق   لحسن  لثاني 

 لتالت رقم 3 بني در ر وجدة - 60000 

وجدة  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 STATION STAT  لشركة 

MINICIPLE OUJDA :  1.000 حصة 

بق7مة 100.000 درهم للحصة .

 500  :   لس7د ب1فلجة  لرمضاني  

بق7مة 100 درهم.

 500  : عباوي  سف7ان   لس7د 

بق7مة 100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د ب1فلجة رمضان عن1  ه) ( 

وجدة    60000 در ر   بني  بدر  تجزئة 

 ملغرب.

عن1  ه) (  عباوي  سف7ان   لس7د 
حي أفر س 62900  ز و1  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

ب1فلجة  لرمضاني    لس7د 

عن1  ه) ( تجزئة بدر بني در ر  60000 

وجدة  ملغرب

عن1  ه) (  عباوي  سف7ان   لس7د 
حي أفر س 62900  ز و1  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

فبر ور   11 بتاريخ  ب1جدة    لتجارية 

2020 تحت رقم 593.

288I

ETABBAA LAHCEN

C.R.J  BAYANE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

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

C.R.J  BAYANE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  61 شارع 

اللة  ل7اق1ت تقاطع مصطفى  ملعاني 

 لطابق  الو5 رقم 39  لد ر لب7ضاء - 

20000  لد ر لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

558259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2019 أكت1بر   09

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

  C.R.J  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BAYANE

منعش   : بإوجاز  غرض  لشركة 

عقاري.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي :  61 شارع 

اللة  ل7اق1ت تقاطع مصطفى  ملعاني 

 لطابق  الو5 رقم 39  لد ر لب7ضاء - 

20000  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لس7د  ملصطفى شاكير 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7دة  شاكيرغزالن :  150 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

150 حصة    :  لس7د شاكير ب7ان 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 150   : فخري  حسناء   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7دة شاكيرجنات :  150 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  ملصطفى شاكير عن1  ه) (  

ز قة  لكتب7ة حي  ملغرب  لجدود   60

برش7د 26100 برش7د  ملغرب.

عن1  ه) (   شاكيرغزالن   لس7دة 

ز قة  لكتب7ة حي  ملغرب  لجدود   60

برش7د 26100 برش7د  ملغرب.

 60  لس7د شاكير ب7ان عن1  ه) (  

حي  ملغرب  لجدود  ز قة  لكتب7ة 

برش7د 26100 برش7د  ملغرب.

فخري عن1  ه) (    لس7دة حسناء 

ز قة  لكتب7ة حي  ملغرب  لجدود   60

برش7د 26100 برش7د  ملغرب.

عن1  ه) (   شاكيرجنات   لس7دة 

ز قة  لكتب7ة حي  ملغرب  لجدود   60

برش7د 26100 برش7د  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  ملصطفى شاكير عن1  ه) (  

ز قة  لكتب7ة حي  ملغرب  لجدود   60

برش7د 26100 برش7د  ملغرب
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

 1 بر 2019 تحت رقم 32576.

289I

mays

JW SWED REAL ESTATE 
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

mays

 bd d›anfa res le printemps 96

 d›anfa etg 9 appt 91 96

 bd d›anfa res le printemps

 d›anfa etg 9 appt 91، 20500،

casablanca maroc

 JW SWED REAL ESTATE شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 96 شارع 

  فا   قامة  لرب7ع  لطابق  لتاسع 

شقة 91  - 20500  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

557583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   12

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 JW   : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SWED REAL ESTATE

منعش   : بإوجاز  غرض  لشركة 

عقاري.

96 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

  فا   قامة  لرب7ع  لطابق  لتاسع 

20500  لد ر  لب7ضاء   -   91 شقة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : جما5   لس7د  لخمي�ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 250   : ورود   لس7دة  لخمي�ضي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لخمي�ضي جما5 عن1  ه) ( 

20500  لد ر  3 حي  لفن7دق مزوكة 

 لب7ضاء  ملغرب.

 لس7دة  لخمي�ضي ورود  عن1  ه) ( 

20500  لد ر  3 حي  لفن7دق مزوكة 

 لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  خالد  بج1ج   لس7د 

5  لشقة   2  قامة  تجزئة  خ7ل ج ه 

17  لرحمة 1 د ر ب1عزة 27223  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

فبر ور 2020 تحت رقم -.

290I

ADVISORY PARTNERS

SPART
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

SPART شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  15 ,ز قة 

ل1سيرن  إقامة  لط7فة  لطابق  ألو5 

رقم 3 حي  ملستشف7ات - 20360 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560939

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   30

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

.SPART : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

إلد رة   -  : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لعلم7ة و لل1جست7ة لألحد ث.

ودعم  تط1ير  الستر ت7ج7ات   -

جم7ع أشكا5  ألعما5.

تعزيز  القتصاد  الجتماعي   -

و لتضامن.

) لكتب  تحرير وطباعة  ل1ثائق   -

 )... و لتقارير و ملنش1ر ت و لكتيبات 

بما في ذلك  لرس1م  لب7ا 7ة.

تصم7م وإ تاج هد وا  لشركات   -

و ملسؤولة  و ألش7اء  لج7دة  لب7ئ7ة 

.
ً
 جتماع7ا

أو  قل  أو  ستغال5  -  كتساب 

بامللك7ة  جم7ع  لحق1ق  ملتعلقة 

 ألدب7ة و لفن7ة أو بامللك7ة  لصناع7ة 

هذه  من  أكثر  أو  ب1 حد   ملتعلقة 

 ألنشطة.

جم7ع  ملعامالت   ، وبشكل عام   -

أو  أو  لصناع7ة  أو  لتجارية   ملال7ة 

أو  ملعامالت  أو  لعقارية   ملد 7ة 

 ملنق1لة  لتي قد تتعلق بشكل مباشر 

أو غير مباشر بكائن  لشركة وجم7ع 

 ، ذ ت  لصلة  أو   ألش7اء  ملماثلة 

وكذلك بأي أص51 للشركة ؛

غير  أو  مباشر  بشكل  ذلك  كل   -

مباشر  7ابة عنه أو  7ابة عن أطر ف 

ثالثة ، إما بمفرده أو مع أطر ف ثالثة 

، من خال5 إنشاء شركات جدودة أو 

مساهمات أو رعاوة أو  شتر ك أو شر ء 

 ، أور ق مال7ة أو حق1ق  الجتماع7ة 

أو   ، وإد رة جم7ع  لسلع أو  لحق1ق 

غير ذلك..

عن1 ن  ملقر  الجتماعي :  15 ,ز قة 
ل1سيرن  إقامة  لط7فة  لطابق  ألو5 

 20360  - حي  ملستشف7ات   3 رقم 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بشرى رحم1ني   لس7دة  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 500   : عثمان  لر يس   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7دة  بشرى رحم1ني عن1  ه) ( 

27223  لد ر  ب1عزة   د ر  تماريس 

 لب7ضاء  ملغرب.

عن1  ه) (  عثمان  لر يس   لس7د 

ز قة أحمد شار�ضي درج ج5   لطابق 2 

رقم 5 20050  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  عثمان  لر يس   لس7د 

ز قة أحمد شار�ضي درج ج5   لطابق 2 

رقم 5 20050  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 9332.

291I

FIDUBAC SARL

رنت أ كار إفريقيا
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع و1سف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم 11  لناض1ر 

62000، nador maroc

ر ت أ كار إفريق7ا شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  والد 

م7م1ن شارع 26  لناظ1ر - 62000  

 لناظ1ر  ملغرب.
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تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.13291
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 مارس   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
شالح  حسن   )ة(  تف1يت  لس7د 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.666
1.666 حصة لفائدة   لس7د )ة( عبد 
مارس   05 بتاريخ   لسالم   لهاشمي 

.2020
تف1يت  لس7د )ة( أ يسة   بلقاسم 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.667
)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.667
مارس   05 بتاريخ  م1�ضى   لهاشمي 

.2020
تف1يت  لس7د )ة( لط7فة  أك7د ر 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.667
)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.667
مارس   05 بتاريخ  ب1محاح  ت1ف7ق 

.2020
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 30 أبريل 

2020 تحت رقم 509.

292I

STE SUD EST GESTION SARL

AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT-

 INDUSTRIE
 CONSULTING«AEI

«CONSULT
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06  لعمارة 99 شارع م1الي 

علي  لشريف ، 52000،  لرش7دوة 
 ملغرب

AGRICULTURE-
 ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE
 «CONSULTING«AEI CONSULT
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د)في ط1ر  لتصف7ة(

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 
203 تجزئة و د  لدهب - 52000 

 لرش7دوة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.8923

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 وناور   27  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
AGRICULTURE-  لشريك  ل1ح7د 

 ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE
  «CONSULTING«AEI CONSULT
مبلغ رأسمالها 20.000 درهم وعن1 ن 
مقرها  إلجتماعي رقم 203 تجزئة و د 
52000  لرش7دوة  ملغرب   -  لدهب 

 ت7جة 5 : ت1قف نشاط  لشركة.
و حدد مقر  لتصف7ة ب رقم 203 
تجزئة و د  لدهب - 52000  لرش7دوة 

 ملغرب. 
و عين:

و  ب1طاهري  فاطمة    لس7د)ة( 
عن1  ه) ( 65 تجزئة ت7ل7ال مرجان 02  
)ة(  50000 مكناس  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 
و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 27 بتاريخ  بالرش7دوة    البتد ئ7ة 

فبر ور 2020 تحت رقم 103.

293I

UNIVERS COMPTA SARL AU

MAYSRA 7 TRANS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، ز قة أ، شارع 
 لجيش  مللكي م.ج ، 50000، 

مكناس  ملغرب
MAYSRA 7 TRANS شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي مرآب رقم 

2202،  لشطر 2، تجزئة  لبساتين 

7،  لبساتين - 50020 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

59717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   13

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAYSRA 7 TRANS

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 ألشخاص لحساب  لغير .

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : مرآب رقم 

2202،  لشطر 2، تجزئة  لبساتين 7، 

 لبساتين - 50020 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : واسين  باللة   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  واسين  باللة   لس7د 

طنجة   90070 حي  مغ1غة  لكبيرة 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  واسين  باللة   لس7د 

طنجة   90070 حي  مغ1غة  لكبيرة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 1532.

295I

BF ACCOUNTING

SEVEN SHOTS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

BF ACCOUNTING

32 ز قة  لهده1د ، 20150،  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

SEVEN SHOTS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

و1نس2 ز قة 96  اللفة - 20250   

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.369751

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2018 تمت  02 من أكت1بر   ملؤرخ في 

 ملصادقة على :

تف1يت  لس7د )ة( واسر  م7ح 900 

 3.000 أصل  من  حصة  جتماع7ة 

فاطمة  )ة(  لفائدة   لس7د  حصة 

ب1بكدي  بتاريخ 02 من أكت1بر 2018.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 26 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

من دجنبر 2018 تحت رقم 686857.

295I

BF ACCOUNTING

AIWIG CONTRACTORS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

BF ACCOUNTING

32 ز قة  لهده1د ، 20150،  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

AIWIG CONTRACTORS شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي جم7لة 7 

تجزءة  لبستان 6 عمارة  ج ه 12 

شارع مقد د لحريزي  - 20130  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
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محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

559555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   27

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 AIWIG : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.CONTRACTORS

مقاولة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 الشغا5 عامة  و  لبناء.

جم7لة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 12 6 عمارة  ج ه  7 تجزءة  لبستان 

شارع مقد د لحريزي  - 20130  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 AHMED EL KABID  لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   :  1.000

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 AHMED EL KABID  لس7د 

عن1  ه) ( جم7لة 7 تجزءة  لبستان 6 
عمارة  ج ه 12 شارع مقد د لحريزي  

20130  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 AHMED EL KABID  لس7د 

عن1  ه) ( جم7لة 7 تجزءة  لبستان 6 
عمارة  ج ه 12 شارع مقد د لحريزي 

20130  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم -.

296I

FNMCOMPTA

PERFECT WAY TRANS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

PERFECT WAY TRANS  شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 21 إقامة 

 لسعادة شارع إبن مرحل  لطابق 02 

رقم 05 طنجة طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

105987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   28

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. PERFECT WAY TRANS

:  لنقل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 ل1طني و لدولي للبضائع.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 21 إقامة 

 لسعادة شارع إبن مرحل  لطابق 02 

رقم 05 طنجة طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 60.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : ب1لعيش  محمد   لس7د  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 600  : ب1لعيش  محمد    لس7د  

بق7مة 100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  محمد ب1لعيش عن1  ه) ( 

قرية  عزيب ب1لعيش مل1سة فحص 

  جرة 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  محمد ب1لعيش عن1  ه) ( 

قرية  عزيب ب1لعيش مل1سة فحص 

  جرة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   13 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2207.

297I

ELECTRIFIELD

ELECTRIFIELD
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

ELECTRIFIELD

7ز قة سبتة  قامة  لر مي  لطابق 

2  ملكتب رقم 8 ، 20360، 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

ELECTRIFIELD شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 7ز قة 

سبتة  قامة  لر مي  لطابق 2  ملكتب 

رقم 8 - 20360  لد ر لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

557967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   20

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ELECTRIFIELD

خدمات   : بإوجاز  غرض  لشركة 

ذ ت  للترك7بات  لكهربائ7ة  هندس7ة 

 لجهد  ملنخفض  لجهد  ملت1سط   

mv. و HT  لجهد  لعالي

 لكهرباء  لصناع7ة. بناء  لكهرباء 

 إلشر ف و لتجم7ع من  ملحطات 

 HV و ملنشآت  لكهربائ7ة   لفرع7ة 

LV و MV

 لت7ار ت  ملنخفضة و آلل7ات.

مجلس   ألسالك  لكهربائ7ة 

 ل1زر ء

شبكة  لجهد  ملت1سط    تط1ير 

و لجهد  ملنخفض

ت1 فر  لترك7بات   لص7ا ة: 

 لكهربائ7ة

 لقطاع  لثالث

يشتري عم1لة  ملب7عات و لت1زيع 

في  ملعد ت  و ل1ساطة  بال1ساطة 

 لكهربائ7ة.

خط1ط  لجهد  تدريب  ملعد ت 

 لعالي و ملت1سط

أي عمل7ة أو عمل7ة ، أي عمل أو 

مش1رة تتعلق بمختلف  ملجاالت.
7ز قة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

2  ملكتب  سبتة  قامة  لر مي  لطابق 
رقم 8 - 20360  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د محمد  لرياني  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   لس7د محمد  لرياني  

حي  لنس7م تجزئة  لنس7م عمارة 203 

20190  لد ر لب7ضاء  ملغرب.
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و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (   لس7د محمد  لرياني  

حي  لنس7م تجزئة  لنس7م عمارة 203 

20190  لد ر لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 - بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

تحت رقم 732059.

299I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

مركز طباعة البراق
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

مركز طباعة  لبر ق شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  لثاني  لعروي  - 62900 

 لناظ1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

0000

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   11

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

مركز   : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

طباعة  لبر ق.

غرض  لشركة بإوجاز : * مطبعة

* ور قة

*  الشهار.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 62900  -  لحسن  لثاني  لعروي  

 لناظ1ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سعلي  ج1 د   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  سعلي  ج1 د   لس7د 
 62900 مال5  لعروي  بني  شارع 

 لناظ1ر  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  سعلي  ج1 د   لس7د 
 62900 مال5  لعروي  بني  شارع 

 لناظ1ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 20 فبر ور 

2020 تحت رقم 253.
300I

NOVA FISC

TRANS DIPONIBLE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

NOVA FISC
 IMM BOULHDIR  N°8 RTE
 ADMIM AIT MELLOUL ،

86150، AIT MELLOUL MAROC
TRANS DIPONIBLE   شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 05 

درب  وت عبد هللا حي  سايس  وت  
مل51   زكان  - 80650  وت مل51  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

20201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   18
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.  DIPONIBLE

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضاءع للغير.

 05 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

درب  وت عبد هللا حي  سايس  وت  

مل51   80650  وت   - مل51   زكان  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د محمد حب7بي  :  500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 500   : حب7بي   عبد هللا   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  حب7بي  محمد   لس7د 

 25000 دو ر  لبك7مات  والد ب1عزيز 

 لجدودة  ملغرب.

 لس7د عبد هللا حب7بي  عن1  ه) ( 

 25000 دو ر  لبك7مات  والد ب1عزيز 

 لجدودة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  حب7بي  محمد   لس7د 

دو ر  لبك7مات  والد ب1عزيز  25000 

 لجدودة  ملغرب

 لس7د عبد هللا حب7بي  عن1  ه) ( 

دو ر  لبك7مات  والد ب1عزيز  25000 

 لجدودة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   29 بتاريخ  با زكان    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 528.

301I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

إيكيطي كبيطال
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس  لطابق  ألو5 رقم 1 ، 

90000، طنجة  ملغرب

إوك7طي كب7طا5 شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 12، ز قة 

م1�ضى  بن  صير،  لطابق 3، مكتب 

رقم 15 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

105065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   13

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسم7تها : إوك7طي 

كب7طا5.

شركة    : بإوجاز  غرض  لشركة 

قابضة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 12، ز قة 

مكتب   ،3 م1�ضى  بن  صير،  لطابق 

رقم 15 - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   250   :  لس7د رش7د  افع 

بق7مة 100 درهم للحصة .

  : عماد  لل7تي  لحاس7بي   لس7د 

250 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د رش7د  افع عن1  ه) ( ز قة 

 ،93  بن زيدون  إقامة فرح ب ، رقم 

 لطابق 8 90000 طنجة  ملغرب.
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عماد  لل7تي  لحاس7بي   لس7د 
رقم  ب7نس  ماس  شارع  عن1  ه) ( 
 17557 102،ري1دو1تس الس7لفا،    

جيرو ا إسبا 7ا.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د رش7د  افع عن1  ه) ( ز قة 
 ،93  بن زيدون  إقامة فرح ب ، رقم 

 لطابق 8 90000 طنجة  ملغرب
عماد  لل7تي  لحاس7بي   لس7د 
رقم  ب7نس  ماس  شارع  عن1  ه) ( 
الس7لفا،     دي  ري1دو1تس   ،102

17557 جيرو ا إسبا 7ا
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231535.

302I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

KLIO TRANS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس  لطابق  ألو5 رقم 1 ، 

90000، طنجة  ملغرب
KLIO TRANS شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 8، شارع 
فاس،  لطابق 1 رقم 1 - 90000 

طنجة  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.101353

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تمت   2020 مارس   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة(  ت1ف7ق  لفت1ح  تف1يت  لس7د 
أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.000
1.000 حصة لفائدة   لس7د )ة( عما 

د  لفت1ح بتاريخ 05 مارس 2020.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
أبريل   25 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231583.

303I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

KLIO TRANS

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تع7ين مسير جدود للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس  لطابق  ألو5 رقم 1 ، 

90000، طنجة  ملغرب

KLIO TRANS  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 8، شارع 

فاس،  لطابق 1 رقم 1 - 90000 

طنجة  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.101353

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تم تع7ين   2020 مارس   05  ملؤرخ في 

للشركة  لس7د)ة(  جدود  مسير 

 لفت1ح  عماد كمسير وح7د

تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

أبريل   25 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231583.

305I

FIDUBAC SARL

رنت أ كار أفريقيا

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تح1يل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع و1سف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم 11  لناض1ر 

62000، nador maroc

ر ت أ كار أفريق7ا شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  والد 

ب1ط7يب حي  ل1 د رقم 26  لناظ1ر - 

62000  لناظ1ر  ملغرب.

تح1يل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.13291

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تح1يل   تم    2020 ماي   28  ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 26 رقم  حي  ل1 د  ب1ط7يب  » والد 

62000  لناظ1ر  ملغرب»   -  لناظ1ر 

 26 شارع  م7م1ن  »حي  والد  إلى 

 لناظ1ر - 62000  لناظ1ر   ملغرب».

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 30 أبريل 

2020 تحت رقم 509.

305I

 لع17ن  ستشار ت

CIERVO DEL DESIERTO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 لع17ن  ستشار ت
رقم 31 شارع  المير م1الي عبد هللا ، 

70000،  لع17ن  ملغرب

CIERVO DEL DESIERTO شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لشقة 
رقم 01   لكائنة  بمدونة  ل1فاق 

بل1ك ج رقم 195  - 70000  لع17ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

31651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   21

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CIERVO DEL DESIERTO

ما  كل   : بإوجاز  غرض  لشركة 

وتعلق بالنشاط  لتجاري و لخدماتي 

 ستر د وتصدور....

:  لشقة  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

رقم 01   لكائنة  بمدونة  ل1فاق بل1ك 

ج رقم 195  - 70000  لع17ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  بر ه7م ب7ا :  1.000 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  بر ه7م ب7ا عن1  ه) ( شارع 

تكنى رقم 55 81000 كلم7م  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  بر ه7م ب7ا عن1  ه) ( شارع 

تكنى رقم 55 81000 كلم7م  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   29 بتاريخ  بالع17ن    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 2159.

306I

فدكريد ك1نساي

MENUISERIE SIHAM

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

فدكريد ك1نساي

81 ز قة و1سف بن تاشفين برش7د ، 

26100، برش7د  ملغرب

MENUISERIE SIHAM شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 55 ممر 

 لشارقة حي  لتسير 1  لطابق  الر�ضي  

- 26100 برش7د  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
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رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

13317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2019 دجنبر   18

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MENUISERIE SIHAM

:  عما5  بإوجاز  غرض  لشركة 

 جارة  لخشب و  الل7م7ن17م.

ممر   55  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لشارقة حي  لتسير 1  لطابق  الر�ضي  

- 26100 برش7د  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د سال1م عبد  لحق :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د سال1م عبد  لحق عن1  ه) (  

50 ممر  لشارقة حي  لتسير 1 26100 

برش7د  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  لحق  سال1م   لس7د 

حي  ممر  لشارقة   50 عن1  ه) (  

برش7د  ملغربتم   26100  1  لتسير 

 إلود ع  لقا 1ني باملحكمة  البتد ئ7ة 

ببرش7د  بتاريخ 09 وناور 2020 تحت 

رقم 15.

307I

sacompta sarl au

 SOCIETE TAWABILE

MELOUIYA SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

sacompta sarl au

255 شارع  لجيش  مللكي ميس1ر ، 

33250، ميس1ر  ملغرب

 SOCIETE TAWABILE MELOUIYA

SARL AU شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  لقدس  

ميس1ر  33250 ميس1ر   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

1701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE TAWABILE MELOUIYA

.SARL AU

ب7ع   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لتاو بل بالجملة .

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

ميس1ر    33250 ميس1ر    لقدس  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : علي  لشريف   م1الي   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

علي  لشريف   م1الي   لس7د 

عن1  ه) ( شارع  م1الي حف7ظ مركز 

ميس1ر  33250 ميس1ر  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

علي  لشريف   م1الي   لس7د 

عن1  ه) ( شارع  م1الي حف7ظ مركز 

ميس1ر  33250 ميس1ر   ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   02 بتاريخ   البتد ئ7ة بب1ملان  

2020 تحت رقم 117/2020.

308I

EFG Expert

هانيبال لالستشارات والخدمات 

 Hannibal Consulting et

Services
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

EFG Expert

 39Av lalla yacout 5eme étage

 appartement D ، 22000،

Casablanca Maroc

ها يبا5 لالستشار ت و لخدمات 

 Hannibal Consulting et Services

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملسيرة  لخضر ء ز قة 6 أكت1بر 

 لرقم 6  لطابق 3 شقة 3   - 20100 

 لد ر  لب7ضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

505957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2018 ماي   10

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسم7تها : ها يبا5 

 Hannibal و لخدمات  لالستشار ت 

.Consulting et Services

غرض  لشركة بإوجاز : • 

تقدوم  إلستشار ت وب7ع  لخدمات.

 , •  ملساعدة  لتقن7ة 

 لدر سات و لهندسة  ملعل1مات7ة.

•  لتك1ين  ملستمر.

بر مج  وتس1يق  تصم7م   •

وأجهزة  ملعل1مات7ة 

بكافة  عامة  لق7ام  وبصفة 

 لعمل7ات  ملماثلة أو  ملرتبطة بصفة 

مباشرة أو غير مباشرة بأحد  مل1 ض7ع 

 لسالفة  لذكر وإ جاز جم7ع  لعمل7ات 

و لغير  ملنق1لة،  لعقارية،   ملنق1لة 

 لع7ن7ة،  ملال7ة،  لصناع7ة،  لتجارية 

وغيرها و لتي من شأنها أن تساعد على 

 م1 وتط1ير  لشركة.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ملسيرة  لخضر ء ز قة 6 أكت1بر  لرقم 

6  لطابق 3 شقة 3   - 20100  لد ر 

 لب7ضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لس7د فاضل  لحز مي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د فاضل  لحز مي عن1  ه) ( 

  2 33 ، إقامة  زيرطماريس   ف7ال رقم 

27223  لد ر  لب7ضاء  د ر ب1عزة    ،

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د فاضل  لحز مي عن1  ه) ( 

  2 33 ، إقامة  زيرطماريس   ف7ال رقم 

27223  لد ر  لب7ضاء  د ر ب1عزة    ،

 ملغرب
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

و1 17 2018 تحت رقم -.

309I

fudben

UMAZIM SARL وركة

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

قفل  لتصف7ة

fudben

-71شارع  ملسيرة  لناظ1ر، 62000، 

 لناظ1ر  ملغرب

شركة UMAZIM SARL شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي : حي  والد 

م7م1ن  لناض1ر - 62000  لناض1ر 

 ملغرب.

قفل  لتصف7ة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

.8759

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2013 تقرر حل  27 دجنبر   ملؤرخ في 

UMAZIM SARL شركة ذ ت  شركة 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤول7ة  ملحدودة 

مقرها  وعن1 ن  درهم   10.000

 إلجتماعي حي  والد م7م1ن  لناض1ر 

62000  لناض1ر  ملغرب  ت7جة   -

لتصف7ة وقفل للشركة وإنهائها.

و عين:

و   لس7د)ة(  حمد   ملزباني 

 62000 مبم1ن  حي  والد  عن1  ه) ( 

 لناض1ر  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمع7ة  لختام7ة 

بتاريخ 27 دجنبر 2013 وفي حي  والد 

62000   لناض1ر   - م7م1ن  لناض1ر 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالناض1ر  بتاريخ 22 وناور 

2015 تحت رقم 88.

311I

OKY DIGITAL

OKY DIGITAL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

OKY DIGITAL

7ز قة سبتة  قامة  لر مي  لطابق 

2  ملكتب رقم 8 ، 20360، 

 لد ر لب7ضاء  ملغرب

OKY DIGITAL  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 7ز قة 

سبتة  قامة  لر مي  لطابق 2  ملكتب 

رقم 8 - 20360  لد ر لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

555691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   27

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 OKY  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

. DIGITAL

غرض  لشركة بإوجاز : تكن1ل1ج7ا 

و التصاالت  لجدودة   ملعل1مات 

)NICT( ،  لتجارة  إللكترو 7ة

و لندو ت  تنظ7م  ملؤتمر ت   

وجم7ع  ألحد ث.

  ستشار ت وتحق7ق  ستر ت7ج7ات 

 لتس1يق و التصاالت

تصم7م تحرير كتابة  العال ات في 

جم7ع أشكالها

مجلة  ملجالت  لدورية  نشر   

 ل17م7ة في  لصحف  ل17م7ة وخدمة 

 لتصم7م و إل تاج  لسمعي  لبصري.

  لتدريب ،  لتدريب ،  لت1ظ7ف ، 

مؤقت

أو  ملهن7ة   /   ل1ساطة  لتجارية و 

و لتمث7ل  لتجاري و / أو  ملنهي بجم7ع 

أشكاله.

جم7ع  لعمل7ات  ملتعلقة بشكل   

جزئ7ًا أو كل7ًا   ، مباشر أو غير مباشر 

ب1 حدة أو أخرى من  لعمل7ات  ملشار 

إليها أعاله وذلك لتسه7ل أو تعزيز أو 

تط1ير نشاط  لشركة وكذلك جم7ع 

،  ملباشرة أو غير  ملباشرة   ملشاركات 

في   ، بم1جب بأي شكل من  ألشكا5 

 لشركات  لتي تمارس أنشطة مماثلة 

أو ذ ت صلة ، عن طريق إنشاء شركة 

جدودة أو مساهمة أو  شتر ك أو شر ء 

أور ق مال7ة أو حق1ق  جتماع7ة.
7ز قة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

2  ملكتب  سبتة  قامة  لر مي  لطابق 
رقم 8 - 20360  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : م1كريس  محمد  مين   لس7د 

730 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

 لس7دة  ادوة ب1ال5 :  270 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

م1كريس  محمد  مين   لس7د 

شارع  بن  عن1  ه) (  قامة  لسالم 

ع ب    5 210 شقة  تاشفين عمارة ج 

20250  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

عن1  ه) (  ب1ال5   لس7دة  ادوة 

 الزدهار تمدود عمارة 117  لشقة 05 

50100 مر كش   ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

م1كريس  محمد  مين   لس7د 

شارع  بن  عن1  ه) (  قامة  لسالم 

ع ب   5 210 شقة  تاشفين عمارة ج 

20250  لد ر لب7ضاء  ملغرب

عن1  ه) (  ب1ال5   لس7دة  ادوة 

 الزدهار تمدود عمارة 117  لشقة 05 

50100 مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 - بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

تحت رقم 728703.

312I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

IMZOUREN RENT CAR
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية و1جد 

مقرها  الجتماعي باملغرب

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري , مزورن ، 

32250،  لحس7مة  ملغرب

IMZOUREN RENT CAR   »شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 52 ، 

شارع أطلس ،  مزورن  - 32250 

 لحس7مة  ملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

و1جد مقرها  الجتماعي باملغرب»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.1891

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تقرر   2020 فبر ور   06 في   ملؤرخ 

 IMZOUREN إغالق فرع تابع لشركة

و لكائن   - تسم7ته     RENT CAR

 ، فلسطين  شارع   ،16 في  عن1  ه 

 - ت1ريزم1،  لحس7مة   ،  3 عمارة ب 

32000  لحس7مة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 19 بتاريخ  بالحس7مة    البتد ئ7ة 

فبر ور 2020 تحت رقم 29.

315I

ML EXPERTS

MEZALIO CONSULTING
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

MEZALIO CONSULTING شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
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وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  59 ز قة 
ج1ن ج1ريس ٬غ1تيي٬  لطابق 6 ٫ 

رقم 12  لد ر ب7ضاء  - 20000   لد ر 
 لب7ضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
510289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2018 و1ل17ز   27
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEZALIO CONSULTING
غرض  لشركة بإوجاز :   ستشار ت 

تط1ير  ألعما5  الستر ت7ج7ة.
ووضع   ،  الستشار ت  لتنظ7م7ة 

 إلجر ء ت ؛
إد رة  ملشاريع ؛

تنظ7م و لرس1م  ملتحركة للتدريب 
دور ت   ، و ملؤتمر ت  و لندو ت 

تدريب7ة لجم7ع أ 1 ع  لجمه1ر ؛
مر فقة وإد رة مهام إد رة  لتغ7ير 
أو  أ 1 ع  لشركات  لعامة  في جم7ع 

 لخاصة ؛
أ 1 ع  جم7ع   ، عام  بشكل 
و لدعم  و لتدريب   الستشار ت 
أ 1 ع  لشركات  لجم7ع  و ملساعدة 
في  ملغرب أو في   ،  لعامة أو  لخاصة 

 لخارج ؛
جم7ع  وت1زيع  وتصدور   ستير د 
أ 1 ع  لخدمات أو  لخدمات أو  لسلع 
في  أو  ملصالح   كتساب  ملصالح 
أي شركات أو شركات وشر ء  ألور ق 

 ملال7ة أو  ألور ق  ملال7ة ؛
للشركة  وج1ز   ، عام  وبشكل 
أو  تجارية  معامالت  بأي   لق7ام 
صناع7ة أو مال7ة أو أور ق مال7ة أو 
عقارية مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
مباشر بغرض  لشركة  ملذك1ر أعاله 
أو من  ملحتمل أن تسهل  الستغال5 

في  أو  لتط1ير في  ملغرب أو  ملنطقة. 
 لخارج...

59 ز قة  عن1 ن  ملقر  الجتماعي :  
 ٫  6 ٬غ1تيي٬  لطابق  ج1ريس  ج1ن 
رقم 12  لد ر ب7ضاء  - 20000   لد ر 

 لب7ضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7دة  لبنى بنيس :  100 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (   بنيس  لبنى   لس7دة  
د ر ب1عزة    ،  59 د ر  لكنز ف7ال  ل1ط  

27182  لد ر لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (   بنيس  لبنى   لس7دة  
د ر ب1عزة    ،  59 د ر  لكنز ف7ال  ل1ط  

27182  لد ر لب7ضاء  ملغرب
 - بتاريخ  تم  إلود ع  لقا 1ني ب-  

تحت رقم -.

315I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

BRESCIA CAR
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL
CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7
 RUE SIOUL HAY OUAFAE 2

ROUTE SEFROU ، 30000، فاس 
 ملغرب

BRESCIA CAR شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 ل1فاء ز قة ح7فا رقم 53 شارع 

أريحا - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62631

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   13

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.BRESCIA CAR

كر ء   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لس7ار ت بدون سائق.

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 ل1فاء ز قة ح7فا رقم 53 شارع أريحا 

- 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د محمد  ب1 شك1رن :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

محمد  ب1 شك1رن   لس7د 

بسم  ط1رين1  قامة  ز قة  عن1  ه) ( 

 2 تجزئة  ل1فاء   7 شقة   78 هللا رقم 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

محمد  ب1 شك1رن   لس7د 

بسم  ط1رين1  قامة  ز قة  عن1  ه) ( 

 2 تجزئة  ل1فاء   7 شقة   78 هللا رقم 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 05 ماي 2020 

تحت رقم 1176.

316I

UNIVERS JOUHARI

GREEN SEASONS

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS JOUHARI

80 شارع م1الي سل7مان  لطابق 2 

 لرقم 1 عين  لسبع ، 20590،  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

GREEN SEASONS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 117 ز قة 

 بن منير  قامة  لزرقاء  لطابق 1 

 لشقة 2  ملعاريف - 20300  لد ر 

 لب7ضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   12

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.GREEN SEASONS

:  ستغال5  غرض  لشركة بإوجاز 

مطعم مقهى وسناك.

 117  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

ز قة  بن منير  قامة  لزرقاء  لطابق 

20300  لد ر  2  ملعاريف -  1  لشقة 

 لب7ضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ملك1  1ر لدون   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 600   : فاطمة   لس7دة  رويمي 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
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و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  ملك1  1ر لدون   لس7د 

غازي  لطابق  الر�ضي  ز قة  بن   18

20150  لد ر  لب7ضاء   كال7ف1ر 7ا  

 ملغرب.

 لس7دة  رويمي فاطمة عن1  ه) ( 

كال7ف1ر 7ا   غازي   ز قة  بن   18

20150  لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7دة  رويمي فاطمة عن1  ه) ( 

كال7ف1ر 7ا   غازي   ز قة  بن   18

20150  لد ر  لب7ضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735067.

317I

 لعبدالوي لالشغا5  ملحاسبت7ة

STE MZH SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 لعبدالوي لالشغا5  ملحاسبت7ة

عمارة  1م7دوا شارع محمد  لخامس 

 لطابق 2 لشقة3 تازة ، 35000، 

تازة  ملغرب

STE MZH SARL AU شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

1عمارة بعزيز حي  كال و د  مل7ل تازة  

- 35000 تازة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

5333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MZH SARL AU
مقاو5   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لنظافة/ لبستنة/مناولة و  قل  مل1 د 

و  ل1ثائق و  لبضائع.
رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

1عمارة بعزيز حي  كال و د  مل7ل تازة  

- 35000 تازة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بعزيز   محمد   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د محمد بعزيز  عن1  ه) ( 82 

شارع زيري  بن عط7ة  لشقة 2 عمارة 

قدوزي  35000 تازة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د محمد بعزيز  عن1  ه) ( 82 

شارع زيري  بن عط7ة  لشقة 2 عمارة 

قدوزي  35000 تازة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بتازة  بتاريخ 26 ماي 2020 

تحت رقم 220.

318I

EXPROX SARL AU

 SOCIETE MAGHREB

FUELING TECHNOLOGIES
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

EXPROX SARL AU
شارع  ملغرب  لعربي عمارة  لزبيري 

 لطابق  لثاني عين حرودة  لرقم 

 لبرودي 98  ملحمدوة، 28630، 

 ملحمدوة  ملغرب

 SOCIETE MAGHREB FUELING
TECHNOLOGIES  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لسفلي رقم 257  ملنطقة  لصناع7ة 
جن1ب-غرب  - 28999   ملحمدوة 

 ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.15189

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 أبريل   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   2.000.000«
»3.000.000 درهم» إلى »5.000.000 
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة باملحمدوة  بتاريخ 01 و1 17 

2020 تحت رقم 527.
319I

socogese

«STD PRO«
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»STD PRO» شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 
محل 9 بل1ك ف5  لطابق  ألر�ضي 
طريق  وم1ز ر - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
62667

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 فبر ور 
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STD«  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.«PRO

مقاو5   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 ألشغا5  ملختلفة.

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

ف5  لطابق  بل1ك   9 محل   لسالم 

 ألر�ضي طريق  وم1ز ر - 30000 فاس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 SOJIFAL HOLDING  لشركة 

درهم   100 بق7مة  حصة   :  1.000

للحصة .

 SOJIFAL HOLDING :   لشركة 

1000 بق7مة 100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 SOJIFAL HOLDING  لشركة 

أ يس مرجة   18 قطعة   3 عن1  ه) ( 

زو غة 30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

محمد  ج7ب  س1بعي   لس7د 

شارع ول7لي طريق   21/20 عن1  ه) ( 

 وم1ز ر 30000 فاس  ملغرب

عن1  ه) (   لس7دة س1بعي جهان 

طريق  وم1ز ر  حمزة  50  قامة 

30000 فاس  ملغرب

عن1  ه) (  فاتن  س1بعي   لس7دة 

طريق  وم1ز ر  ول7لي  شارع   21/20

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 2020/1219.

320I
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FIDU ALIMTYAZ

STE TRANS EXTRA FRAIS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ

 لشقة 2 عمارة 17 شارع محمد 

 لزرقط1ني  لطابق  ألو5، م.ج فاس، 

FES MAROC ،30000

STE TRANS EXTRA FRAIS شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر أوالد 

لخضر جماعة   والد  لط7ب فاس - 

30023 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   11

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANS EXTRA FRAIS

غرض  لشركة بإوجاز :  قل  لسلع  

و  لبضائع  

إستر د   - و لدول7ة   ل1طن7ة 

وتصدور - ب7ع قطع غ7ار وإكسس1 ر ت 

 لس7ار ت

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : دو ر أوالد 

 - لخضر جماعة   والد  لط7ب فاس 

30023 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د   رش7د   لعمر ني  لزريفي    

درهم   100 بق7مة  حصة   500   :

للحصة .

 500   : عطاف  لحسن   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 
وصفات وم1 طن  لشركاء :

رش7د   لعمر ني  لزريفي      لس7د 
تجزئة  ألمل  لطابق   15 عن1  ه) ( 
فاس   30000 طريق صفرو فاس   2

 ملغرب.
عن1  ه) (  عطاف  لحسن   لس7د 
دو ر غمرة  مطر اغة صفرو  31000 

صفرو  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
رش7د   لعمر ني  لزريفي      لس7د 
تجزئة  ألمل  لطابق   15 عن1  ه) ( 
فاس   30000 طريق صفرو فاس   2

 ملغرب
عن1  ه) (  عطاف  لحسن   لس7د 
دو ر غمرة  مطر اغة صفرو  31000 

صفرو  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
و1 17   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1212.
321I

CABINET DE FINANCE ET CONSEIL SARL

NAIMA BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

رفع رأسما5  لشركة

 CABINET DE FINANCE ET
CONSEIL SARL

 21AV IBN MARHAL RES RENEE
 ETAGE 2 N°5 ، 90000، TANGER

MAROC
NAIMA BUSINESS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
 525RUE وعن1 ن مقرها  إلجتماعي
 DE TETOUAN AIN MCHLAOUA
 TANGER 525RUE DE TETOUAN

 AIN MCHLAOUA TANGER
.90000 TANGER TANGE

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.66755
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 أبريل   29 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   7.500.000«

 7.500.000« إلى  درهم»   100.000«

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع دو1ن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

  لتجارية بطنجة  بتاريخ 27 ماي 2020 

تحت رقم 2360.

322I

 لسالوي  حسن

PHARMACIE JERRADA

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تف1يت حصص

 لسالوي  حسن

115شارع 2 مارس  لد ر  لب7ضاء، 

2000،  لد ر  لب7ضاء  ملغلرب

pharmacie JERRADA شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  

 61Boulevard abderrahim

 bouabid Casablanca - 11080

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2018 دجنبر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

 khadija )ة(  تف1يت  لس7د 

حصة  جتماع7ة من   KABBAJ 700

لفائدة   لس7د  حصة   1.000 أصل 

 26 بتاريخ   Samia EL AMRANI )ة( 

دجنبر 2018.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

 05 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2019 تحت رقم 7569.

325I

WIFAK GESTION

SADIHAV

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

WIFAK GESTION

شارع عبد  لعالي بنشقرون مكاتب 

زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

30000، فاس  ملغرب

SADIHAV شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 13 ز قة 

رقم 16 حي أما5 باب  لس7فر  - 

30100 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   09

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SADIHAV

غرض  لشركة بإوجاز : -1  ملقاو5 

في  لبناء و  ألشغا5  ملختلفة -2 جم7ع 

 ملعمالت  لتجارية .

ز قة   13  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - باب  لس7فر   أما5  حي   16 رقم 

30100 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حم7د  لخز ن   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
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و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  حم7د  لخز ن   لس7د 

تكركرة  وحيى  وعال  قصبة  وت 

53113  فر ن  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  حم7د  لخز ن   لس7د 

تكركرة  وحيى  وعال  قصبة  وت 

53113  فر ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

أبريل   25 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1162.

327I

distra conseils

WAWSHKI TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

distra conseils

رقم 2 بل1ك 21  لطابق  لثاني  لحي 

 لحسني ، 50000، مر كش  ملغرب

WAWSHKI TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

 DOUAR وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 AIT CHAIB SOUIHLA SAADA

MARRAKECH - 40000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

102755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   25

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.WAWSHKI TRAVAUX

غرض  لشركة بإوجاز : *مقاو5 في 

 لبناء و  الشغا5  ملختلفة.

 DOUAR : عن1 ن  ملقر  الجتماعي

 AIT CHAIB SOUIHLA SAADA

مر كش   MARRAKECH - 40000

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لس7د  حمد وهرة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 500   :  لس7د عبد  لرح7م نع7م 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  حمد وهرة عن1  ه) ( دو ر 

 وت شع7ب  لس1يهلة سعادة مر كش 

50000 مر كش  ملغرب.

عن1  ه) (  عبد  لرح7م   لس7د 
282  سكج1ر  رقم  تجزئة  المان 

مر كش 50000 مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  حمد وهرة عن1  ه) ( دو ر 

 وت شع7ب  لس1يهلة سعادة مر كش 

50000 مر كش  ملغرب

عن1  ه) (  عبد  لرح7م   لس7د 
282  سكج1ر  رقم  تجزئة  المان 

مر كش 50000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

فبر ور   17 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 112325.

328I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE HOTEL NOBEL
HOUSE

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETE HOTEL NOBEL

HOUSE  شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  رقم 27 

بل1ك أ تجزئة  لزيت1ن ت7ك17ين 

أكادور - 80652 ت7ك17ين أكادور

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

52961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2019 08  1 بر 

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE HOTEL NOBEL

. HOUSE

 / فندق    : غرض  لشركة بإوجاز 

إد رة  لفندق.

 27 رقم    : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

بل1ك أ تجزئة  لزيت1ن ت7ك17ين أكادور 

- 80652 ت7ك17ين أكادور.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

3.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 : أمشاعرو  لحف7ظ   لس7د 

15000 بق7مة 100 درهم.

 :  لس7د أمشاعرو عبد  لرحمان 

15000 بق7مة 100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

أمشاعرو  لحف7ظ   لس7د 

تز يت  تفر وت  تزكا  حي  عن1  ه) ( 

85550 تز يت  ملغرب.

عبد  لرحمان  أمشاعرو   لس7د 

عن1  ه) ( طريق أملن تافر وت تز يت 

85550 تز يت  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 
وم1 طن مسيري  لشركة:

أمشاعرو  لحف7ظ   لس7د 
تز يت  تفر وت  تزكا  حي  عن1  ه) ( 

85550 تز يت  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
و1 17   01 بتاريخ  باكادور    لتجارية 

2020 تحت رقم 90123.
330I

SAFOMAR DU NORD

MEDIFLASH
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL
 TANGER DRISSIA N°5509
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
MEDIFLASH  شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  الدريس7ة 
2 رقم 11 ز قة  115 ر/س  لطابق 

 الو5  - 90000 طنجة  ملغرب.
تع7ين مسير جدود للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.31581

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تم تع7ين   2019 26 فبر ور   ملؤرخ في 
مسير جدود للشركة  لس7د)ة( بنعزيز  

عاد5  كمسير وح7د
تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   21 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2019 تحت رقم 2267.
331I

CABINET LAAFOU CONSEIL

OMNITRADE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الك1لين 2 رقم 5 عمارة 

مات7ن17ن  لطابق 2 رقم 7 س7دي 
معروف  لد ر  لب7ضاء ، 20150، 
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 لد ر  لب7ضاء  ملغرب
OMNITRADE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 175، 

طريق أؤآل د  زيأن   - 20530  لد ر 
.MAROC-لب7ضاء  لد ر  لب7ضاء 

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

128813
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 ماي   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تف1يت  لس7د )ة(  

 OMNIUM DE PARTICIPATION
حصة   SA  OMNIPAR 6.000
حصة   6.000 أصل  من   جتماع7ة 
 Compagnie )ة(  لفائدة   لس7د 
 Chérifienne de Chocolaterie SA

CCC بتاريخ 28 ماي 2020.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
 02 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

و1 17 2020 تحت رقم 735181.
332I

CABINET DE FINANCE ET CONSEIL SARL

NAIMA BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص
 CABINET DE FINANCE ET

CONSEIL SARL
 21AV IBN MARHAL RES RENEE
 ETAGE 2 N°5 ، 90000، TANGER

MAROC
NAIMA BUSINESS شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
 525RUE وعن1 ن مقرها  إلجتماعي
 DE TETOUAN AIN MCHLAOUA

 TANGER - 90000 TANGER
.TANGE

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.66755
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 أبريل   25 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
 NAIMA )ة(   تف1يت  لس7د 
 AZIBOU BOUTRFFAH 37.500
 37.500 حصة  جتماع7ة من أصل 
 IBTISSAM )حصة لفائدة   لس7د )ة

OTHMAN بتاريخ 29 أبريل 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
ماي   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2360.
333I

VISION VASTE CONSULTING

FRIALDIS MAROC
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تع7ين مسير جدود للشركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
FRIALDIS MAROC  شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة 

 لعر ق إقامة  لصفا و ملروة  لطابق 
8 رقم 55 - 90000 طنجة  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.52799
قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
2019 تم تع7ين  16 دجنبر   ملؤرخ في 
مسير جدود للشركة  لس7د)ة(  ملدني 

محمد حاتم كمسير آخر
تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
فبر ور   21 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 230681.
335I

CABINET ANESS

الشركة العامة الصناعية 
 ENTREPRISE - الحرارية

 GÉNÉRALE INDUSTRIELLE
THERMIQUE

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
 لشركة  لعامة  لصناع7ة  لحر رية 

 ENTREPRISE GÉNÉRALE -
 INDUSTRIELLE THERMIQUE

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لتجزئة 

عين عترس رقم 125  ملحل رقم 2 - 

12050  لصخير ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

129819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   11

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 لشركة  لعامة  لصناع7ة  لحر رية 

 ENTREPRISE GÉNÉRALE  -

.INDUSTRIELLE THERMIQUE

صناعة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبناء ترك7ب سخان م7اه.

:  لتجزئة  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 -  2 125  ملحل رقم  عين عترس رقم 

12050  لصخير ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د عبد  لقادر  ملجدوب :  550 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 550   :  لس7د  و1ب  ملجدوب 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  لقادر  ملجدوب   لس7د 

 283 رقم  الك1لين  حي  عن1  ه) ( 

28820  ملحمدوة  ملغرب.

 لس7د  و1ب  ملجدوب عن1  ه) ( 

 28820  53 رقم  واسم7نة   لتجزئة 

 ملحمدوة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  لقادر  ملجدوب   لس7د 

 283 رقم  الك1لين  حي  عن1  ه) ( 

28820  ملحمدوة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   02 بتاريخ  بتمارة    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 3357.

336I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TERRAIN VERRE INOX

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

 قامة ساحة فاس  لطابق  الو5 

مكتب رقم 1 شارع  بر ه7م رود ني 

م.ج فاس ، 30000، فاس  ملغرب

TERRAIN VERRE INOX شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملحل رقم 

26  لجزء 2 تجزئة  لعنبرة زو غة 

فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   22

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.TERRAIN VERRE INOX
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:  عما5  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لزجاج و  الون1كس

 العما5  ملختلفة .

:  ملحل  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

رقم 26  لجزء 2 تجزئة  لعنبرة زو غة 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : واف7ت  دريس   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  واف7ت  دريس   لس7د 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

صارة  ل1ز ني  لتهامي    لس7دة 

عن1  ه) ( فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1220.

337I

AGC CONSEIL

HONOTU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

AGC CONSEIL

 لد ر  لب7ضاء ، 21000،  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

HONOTU شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 16 

 لحي  لصناعي تجزئة  لفرح  لطابق 

 الو5  - 20000  ملحمدوة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

23925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2019 و1 17   19

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HONOTU

تحم7ص   : غرض  لشركة بإوجاز 

و  -  لتصدور  بدور 1 ر  لشمس 

 الستر د.
 16 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لحي  لصناعي تجزئة  لفرح  لطابق 

 الو5  - 20000  ملحمدوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : محمد   كرو ن   لس7د   م7ل 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

محمد  كرو ن   لس7د   م7ل 

بريطا 7ا   2000 بريطا 7ا  عن1  ه) ( 

بريطا 7ا.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

محمد  كرو ن   لس7د   م7ل 

بريطا 7ا   2000 بريطا 7ا  عن1  ه) ( 

بريطا 7ا

كلث1م  مستغ7ث   لس7دة  

عن1  ه) (  لد ر  لب7ضاء 2000  لد ر 

 لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة باملحمدوة  بتاريخ 19 و1 17 

2019 تحت رقم 1216.

338I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE MANAR MALAK

COMMERCE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

 STE MANAR MALAK

COMMERCE شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

292 تجزئة جنة  لزيت1ن بنس1دة - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.MANAR MALAK COMMERCE

ب7ع   : بإوجاز  غرض  لشركة 

بالجملة  و لحل1يات   مل1 د  لغد ئ7ة 

و  الستير د-  -  لتصدور  -  لت1زيع 

مختلف  لعمل7ات  عامة  وبصفة 

 لتجارية,  ملال7ة,  لعقارية  ملنق1لة 

و غير  ملنق1لة  لتي من شأنها ت1س7ع 

نشاط  لشركة.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 292 

تجزئة جنة  لزيت1ن بنس1دة - 30000 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلمقدم سع7د   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  سع7د  بلمقدم   لس7د 
رقم 292 تجزئة جنة  لزيت1ن بنس1دة 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  سع7د  بلمقدم   لس7د 
رقم 292 تجزئة جنة  لزيت1ن بنس1دة 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   16 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1071.

339I

la ventana hacia marruecos

 QUALITY ASSURANCE

SUPPORT SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

la ventana hacia marruecos

 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1  7° ETG N° 83 ،

90000، TANGER MAROC

 QUALITY ASSURANCE

SUPPORT SARL AU شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

 ZONE وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 IUNDUSTRIEL GZENAY LOT

 452 RUE IZIK N° 2 TANGER -

90000 طنجة  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.61277

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2020 وناور   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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)ة(           تف1يت  لس7د 

 MAJDOULINE GUEZOULLINE

100 حصة  جتماع7ة من أصل 100 

 MARIAMA  )حصة لفائدة   لس7د )ة

SERRID بتاريخ 13 وناور 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

فبر ور   28 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 1733.

350I

JEM MAROC

JEM MAROC

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

إنشاء فرع تابع للشركة

JEM MAROC

25 شارع و1سف  بن تاشفين، 

إقامة  بن بط1طة،  لطابق  لثاني، 

 ملحل رقم ب2-02 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

JEM MAROC شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 25 شارع 

و1سف  بن تاشفين، إقامة  بن 

بط1طة،  لطابق  لثاني،  ملحل رقم 

ب2-02 - 90000 طنجة  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.26653

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تقرر   2020 فبر ور   10 في   ملؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

بالعن1 ن شارع  و  لكائن   -  لتسم7ة 

 93152  -  8 رقم  م1الي  لحسن، 

من  و  ملسير  تط1 ن  ملغرب  مارت7ل 

طرف  لس7د)ة( و جد  ب7ل.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   03 بتاريخ   البتد ئ7ة بتط1 ن  

2020 تحت رقم 0509.

351I

NT FINANCE

 SOLUTIONS NUMERIQUE

POUR L’AFRIQUE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

 SOLUTIONS NUMERIQUE

POUR L’AFRIQUE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة رقم 

25  ملنطقة  لصناع7ة جن1ب غرب  

- 28830  ملحمدوة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

25507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   16

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOLUTIONS NUMERIQUE

.POUR L’AFRIQUE

:  لتعل7م  بإوجاز  غرض  لشركة 

عن بعد،  ملعل1م7ات،  لبرمجة.

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
جن1ب  25  ملنطقة  لصناع7ة  رقم 

غرب  - 28830  ملحمدوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د معزوزي عبد  لكريم :  700 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

300 حصة    :  لس7د باب1 بر ه7م 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  لكريم  معزوزي   لس7د 

 28830 حي السيسطا   36 عن1  ه) ( 

 ملحمدوة  ملغرب.

عن1  ه) (  بر ه7م  باب1   لس7د 

س7ن7غا5  س7ن7غا5  س7ن7غا5 

س7ن7غا5.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  لكريم  معزوزي   لس7د 

 28830 حي السيسطا   36 عن1  ه) ( 

 ملحمدوة  ملغرب

عن1  ه) (  بر ه7م  باب1   لس7د 

س7ن7غا5  س7ن7غا5  س7ن7غا5 

س7ن7غا5

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة باملحمدوة  بتاريخ 01 و1 17 

2020 تحت رقم 521.

352I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE GIMYA

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE GIMYA شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 ألر�ضي  رقم 22 تمدود تل7ال ت7ك1ين 

أكادور - 80650 أكادور    ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

52975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   19

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE GIMYA

:  لتطريز  بإوجاز  غرض  لشركة 

حر سة  ملباني  لعم1م7ة   /  لعام 

و لخاصة وأعما5  لتنظ7ف.

:  لطابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تمدود تل7ال ت7ك1ين   22  ألر�ضي  رقم 

أكادور - 80650 أكادور    ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ت1ف7ق  ك1ر ر   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   ت1ف7ق  ك1ر ر   لس7د 

ج1 ف7ليي   92230 ش1 دون  شارع 

فرنسا 92230 ج1 ف7ليي  فرنسا.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  ت1ف7ق  ك1ر ر   لس7د 

ج1 ف7ليي   92230 ش1 دون  شارع 

فرنسا 92230 ج1 ف7ليي فرنسا

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   02 بتاريخ  باكادور    لتجارية 

2020 تحت رقم 90133.

353I
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NT FINANCE

CARROSSERIE ZENITH
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

CARROSSERIE ZENITH شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لرياض تجزئة  ملسيرة إقامة ف.ب 

10  لطابق  لثالث  ملكتب رقم 7 

 ملحمدوة 28830  ملحمدوة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

25509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   16

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.CARROSSERIE ZENITH

صناعة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

وإصالح ه7اكل  لس7ار ت.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

إقامة ف.ب  تجزئة  ملسيرة   لرياض 

 7 رقم  10  لطابق  لثالث  ملكتب 

 ملحمدوة 28830  ملحمدوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د ملكندز محمد علي :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

علي  محمد  ملكندز   لس7د 

شارع  إقامة  لصفاء  عن1  ه) ( 

ميشا5 دول1سب7طا5 طابق 3  لشقة 

25 20550  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

علي  محمد  ملكندز   لس7د 

شارع  إقامة  لصفاء  عن1  ه) ( 

ميشا5 دول1سب7طا5 طابق 3  لشقة 

25 20550  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة باملحمدوة  بتاريخ 01 و1 17 

2020 تحت رقم 522.

355I

AMB CONSULTING

TIEFBAU CONSTRUCTION
Par abréviation SOTCO 

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تف1يت حصص

AMB CONSULTING

  LASS TORRES DE MAJORELLE

 IMM D N 33 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 TIEFBAU CONSTRUCTION Par

abréviation SOTCO شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

 CM IMM وعن1 ن مقرها  إلجتماعي

 JET SAKANE IMM 30 APPT

 N°2MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.87255

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تمت   2020 وناور   17 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

 RKIA OUTLIT  )تف1يت  لس7د )ة

أصل  من  حصة  جتماع7ة   1.000

)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.000

وناور   17 بتاريخ   NABIL CHAIB

.2020

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

فبر ور   12 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 87255.

355I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ZINEB FASHION DESIGNER
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

 ZINEB FASHION DESIGNER

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

رياض واسمين  قامة نسرين رقم 76 

طريق عين  لشقف  - 30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   25

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 ZINEB : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.FASHION DESIGNER
غرض  لشركة بإوجاز : • 

 COUTURE TRADITIONNELLE
COUTURE MODERNE  •

STYLISTE  •
 MODÉLISTE  •

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 76 رياض واسمين  قامة نسرين رقم 
فاس   30000  - طريق عين  لشقف  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : و رصاص  زينة   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7دة زينة و رصاص عن1  ه) ( 
 2 سايس  فاس  حد ئق  63  قامة 
طريق  وم1ز ر  30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 
وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7دة زينة و رصاص عن1  ه) ( 
 2 سايس  فاس  حد ئق  63  قامة 

طريق  وم1ز ر  30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 25 مارس 2020 

تحت رقم 50311120012531.

356I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

DELOV
تأسيس شركة  ملساهمة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

DELOV »شركة  ملساهمة» 
وعن1 ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 19 
 يس  ملنطقة  لصناع7ة بير ر مي  -، 
15050  لقن7طرة  ململكة  ملغرب7ة
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إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملساهمة»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.55513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   06

 ألسا�ضي لشركة  ملساهمة باملميز ت 

 لتال7ة:

شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.DELOV

شركة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

قابضة .

تجزئة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

19  يس  ملنطقة  لصناع7ة بير ر مي  

- 15050  لقن7طرة  ململكة  ملغرب7ة.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.

 300.000 ويبلغ رأسما5  لشركة 

درهم،

مقسم كالتالي:

 600   :  لس7د محمد خالد بنيس 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

600 حصة    :  لس7د سعد بنيس 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د و1نس بنيس :  600 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د واسين بنيس :  600 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د حسن بنيس :  600 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو   ملتصرف1ن 

 لرقابة: 

بصفته) (  بنيس  سعد   لس7د 
عام  مدور  مجلس  الد رة,  رئيس 
رقم   2 تجزئة عين  لذئاب  عن1  ه) ( 

20700  لد ر  لب7ضاء  ململكة   58

 ملغرب7ة

بنيس  خالد  محمد   لس7د 

مجلس  الد رة  عض1  بصفته) (  
 15050 15 ز قة بن1  لبنة  عن1  ه) ( 

 لقن7طرة  ململكة  ملغرب7ة

بصفته) (  بنيس  سعد   لس7د 
عض1 مجلس  الد رة عن1  ه) ( تجزئة 
عين  لذئاب 2 رقم 58 20700  لد ر 

 لب7ضاء  ململكة  ملغرب7ة
بصفته) (  بنيس  و1نس   لس7د 
 713 عض1 مجلس  الد رة عن1  ه) ( 
15050  لقن7طرة  شرق   ر مي  بير 

 ململكة  ملغرب7ة
مر قب أو مر قبي  لحسابات :

) (  ORGANISE.COM  لشركة 
عن1  ه) (  حسابات  خبير  بصفته 
وز قة  شارع  لجيش  مللكي  ز وية 
,  ومان سنتر   لطابق  لثاني   لرش7د 
رقم 5 20700  لد ر  لب7ضاء  ململكة 

 ملغرب7ة
مقتض7ات  لنظام  ألسا�ضي 
ت1زيع  و  بتك1ين  الحت7اطي   ملتعلقة 

 ألرباح :
.5%

 إلمت7از ت  لخاصة  ملنص1ص 
عليها لكل شخص :

ال�ضيء.
بقب51  متعلقة  مقتض7ات 
تف1يت  لهم   ألشخاص  ملخ51 
 ألسهم وتع7ين جهاز  لشركة  ملخ51 

له  لبث في طلبات  لقب51 :
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بالقن7طرة بتاريخ 26 فبر ور 

2020 تحت رقم 837.

357I

HADI COACHING

KY SERVICES
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

KY SERVICES
155 شارع محمد  لخامس  لطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
KY SERVICES شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 57 مفتاح 

 لخير شارع ولي  لعهد طنجة - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
105077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   09
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 KY  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SERVICES
تشغ7ل   : بإوجاز  غرض  لشركة 

مقاهي  ملطاعم
خدمات متن1عة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 57 مفتاح 
 لخير شارع ولي  لعهد طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لس7دة خدوجة خيي بابا 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
 500   : و1نس   لس7د  عل17 ت 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
بابا  خيي  خدوجة   لس7دة 
عن1  ه) ( دو ر  لدويرة س7دي ب1ط7ب 

ميس1ر  33250 ميس1ر  ملغرب.
 لس7د  عل17 ت و1نس عن1  ه) ( 
 90000 حي  لقالعة  جز اوة طنجة 

طنجة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
بابا  خيي  خدوجة   لس7دة 
عن1  ه) ( دو ر  لدويرة س7دي ب1ط7ب 

ميس1ر 33250 ميس1ر  ملغرب
 لس7د  عل17 ت و1نس عن1  ه) ( 
 90000 حي  لقالعة  جز اوة طنجة 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

أبريل   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231555.

358I

SOCAF SARL

EUROMA STATION
إعالن متعدد  لقر ر ت

SOCAF SARL

 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI BERKANE ، 60300،

BERKANE MAROC

EUROMA STATION »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: دو ر  والد 

بلخير  لجماعة  لقروية ب1غريبة 

 كل7م عمالة بركان - 63300 بركان 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.6593

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 05 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

 قل  ملقر  الجتماعي 

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

رفع ر سما5  لشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

-4 ملقر  الجتماعي:  لذي  بند رقم 

شهادة  ع1ض  ماولي:  على  ونص 

 ملساكنة تم  تخاد  لعن1 ن-دو ر  والد 

بلخير لجماعة  لقروية ب1غريبة  كل7م 

للشركة  رئي�ضي  كمقر  بركان  عمالة 

بم1جب عقد كر ء

-6ر سما5  لشركة:  رقم  بند 

قرر  لشريك   لذي ونص على ماولي: 

من  ر سما5  لشركة  رفع   ل1 حد 

 2900000.00 100000.00درهم  لى 

ودلك باكتتاب  28000 حصة جدودة 

ق7مة  لحصة 100 درهم 
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   20 بتاريخ  ببركان    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 180/2020.

359I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE MOUSTAIDE

COM  SARL-AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

  SOCIETE MOUSTAIDE COM

SARL-AU شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقــم  82  

ز ــقة 1  حـي رجــاء  جـنــان مــ1الي 

 لكــامـل   م ج  فــاس - 30000 فــــاس 

 لـمــغــرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   17

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

  SOCIETE MOUSTAIDE COM

.SARL-AU

غرض  لشركة بإوجاز :

خدمــة   ملـعل1مــات  لـتــجـاريـة                        

 السـتـشــار ت  الد ريــة      

عـمـل7ــات  السـت7ـر د و  لـتــصـدور.
  82 : رقــم   عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
مــ1الي  جـنــان  رجــاء   حـي    1 ز ــقة 
 لكــامـل   م ج  فــاس - 30000 فــــاس 

 لـمــغــرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عـبـد  لـحــي  مــسـتــعــد    لس7د 
درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عـبـد  لـحــي  مــسـتــعــد    لس7د 
عن1  ه) ( رقــم  82  ز ــقة 1  حـي رجــاء  
فــاس  م ج   جـنــان مــ1الي  لكــامـل   

30000 فــــاس  لـمــغــرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عـبـد  لـحــي  مــسـتــعــد    لس7د 
عن1  ه) ( رقــم  82  ز ــقة 1  حـي رجــاء  
فــاس  م ج   جـنــان مــ1الي  لكــامـل   

30000 فــــاس  لـمــغــرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 21 ماي 2020 

تحت رقم 1185/20.

350I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE BEEL
D›INGENIERIE  ET SERVICE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
  SOCIETE BEEL D›INGENIERIE
ET SERVICE شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 ز ـقـة  

عبد  لكــرم  لخـطـابي  لطـابق 1  
فــاس - 30000  فـــاس  لـمــغـــرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62521

 06 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 مارس 

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

  SOCIETE BEEL D’INGENIERIE

.ET SERVICE

:  شــغـا5  بإوجاز  غرض  لشركة 

مــخـتــلفــة و  لبــنـاء

مـكــتـب  لـدر سـات  لهـنــدس7ــة

 شــغـا5 مــخـتـلـفــة.

ز ـقـة    10  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

عبد  لكــرم  لخـطـابي  لطـابق 1  فــاس 

- 30000  فـــاس  لـمــغـــرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما5  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

عـبـد  لـغـنـــي   لس7د  ل7ــمـنــي 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عـبـد  لـغـنـــي   لس7د  ل7ــمـنــي 

مـ7ــمـ1ز    حــي   7 عــمـارة  عن1  ه) ( 

فـــاس    30000 فـــاس    5  لشـقــة  

 لـمــغـــرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عـبـد  لـغـنـــي   لس7د  ل7ــمـنــي 

مـ7ــمـ1ز    حــي   7 عــمـارة  عن1  ه) ( 

فـــاس    30000 فـــاس    5  لشـقــة  

 لـمــغـــرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   23 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1052/2020.

351I

SMOUNIAMINA

  SOCIÉTÉ  DELTA INFRA
SARL-AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

SOCIÉTÉ  DELTA INFRA  SARL-

AU شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 10 ز ـقـة  

عبد  لكــرم  لخـطـابي  لطـابق 1  

فــاس - 30000 فــاس  ملــغـرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62523

 06 عقد حر مؤرخ في  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 مارس 

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

SOCIÉTÉ  DELTA INFRA  SARL-

.AU

:  شــغـا5  بإوجاز  غرض  لشركة 

مــخـتــلفــة و  لبــنـاء
.عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 10 ز ـقـة  

عبد  لكــرم  لخـطـابي  لطـابق 1  فــاس 

- 30000 فــاس  ملــغـرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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رأسما5  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

صــالح  لـدوـــن  زدوق   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

صــالح  لـدوـــن  زدوق   لس7د 
عن1  ه) ( ز قة  لتــ1ت 1 رقم 2 شـارع 

فــاس  1  لنرجس ب    لنـمـاء  لطابق 

30000 فــاس  ملــغـرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

صــالح  لـدوـــن  زدوق   لس7د 
عن1  ه) ( ز قة  لتــ1ت 1 رقم 2 شـارع 

فــاس  1  لنرجس ب    لنـمـاء  لطابق 

30000 فــاس  ملــغـرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   13 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1057/2020.

352I

م1ثق

TREND EVENT
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

م1ثق

طريق تازة ساحة محمد  لسادس 

بل1ك ب  لطابق  ألو5 شقة أ 5 ، 

60000، وجدة  ملغرب

TREND EVENT  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

عال5 بن عبد هللا، إقامة  ألمل ، 

 لطابق  لر بع رقم 22 ، وجدة. - 

60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

35959

في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2019 دجنبر   25

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. TREND EVENT
:  لت1 صل  غرض  لشركة بإوجاز 

و  إلشهار
جر فيزم و  لطباعة

 لتس1يق  لرقمي
تنظ7م  لتظاهر ت.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 ، إقامة  ألمل  هللا،  عبد  بن  عال5 
 - وجدة.   ،  22 رقم   لطابق  لر بع 

60000 وجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لس7د غماري و1سف :  50 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .
30 حصة    :  لس7دة غماري مريم 

بق7مة 100 درهم للحصة .
30 حصة   لس7دة غماري  لهام :  

بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  و1سف  غماري   لس7د 
 7 رقم  ز قة  لصخرة  حي  لقدس 

60000 وجدة  ملغرب.
عن1  ه) (  مريم  غماري   لس7دة 
عمارة  تجزئة   وريس  قامة  لنصر 
250  لشقة 9 60000 وجدة  ملغرب.

عن1  ه) (  غماري  لهام   لس7دة 
عمارة  تجزئة   وريس  قامة  لنصر 
وجدة   60000  19 168  لشقة 

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  مريم  غماري   لس7دة 
عمارة  تجزئة   وريس  قامة  لنصر 
250  لشقة 9 60000 وجدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   16 بتاريخ  ب1جدة    لتجارية 

2020 تحت رقم 1051.

353I

STE AGLODAL SARL

وركة اكلو دال

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

STE AGLODAL SARL

 RTE AL HOCEIMA N° 2 FACE

 SONASID AL AROUIT/NADOR

 AL AROUIT/NADOR، 62550،

NADOR MAROC

شركة  كل1 د 5  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي طريق 

 لحس7مة رقم2 قبالة ص1 اص7د 

 لعروي/ لناض1ر  لعروي/ لناض1ر 

62550  لناض1ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

19887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   11

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

شركة   : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

 كل1 د 5 .

غرض  لشركة بإوجاز : صنع وب7ع 

م1 د  لبناء/ الستير د  أ 1 ع  جم7ع 

و لتصدور.

طريق   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

ص1 اص7د  قبالة  رقم2   لحس7مة 

 لعروي/ لناض1ر  لعروي/ لناض1ر 

62550  لناض1ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لحسن  لب1زكري 

 الدري�ضي عن1  ه) ( شارع عبد  لكريم 

/ 62550  لعروي   95  لخطابي رقم 

 لناض1ر  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د محمد  لب1زكري  الدري�ضي 

عن1  ه) ( شارع عبد  لكريم  لخطابي 
/ لناض1ر  62550  لعروي   95 رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   27 بتاريخ   البتد ئ7ة بالناض1ر  

2020 تحت رقم 1359.

355I

MCG

أم أش ليميتيد
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

أم أش ل7م7ت7د شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  مللك 

 ملسمى ك1د ت 3،  لتجزئة 2، طريق 

 لد ر لب7ضاء - 50000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   10

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
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عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

: أم أش   إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

ل7م7ت7د.

: تشغ7ل و  غرض  لشركة بإوجاز 

إد رة جم7ع  ملر كز  لرياض7ة: مالعب 

تأجير مالعب   ، كرة  لقدم  وقاعات 

تأجير  ملالعب  خاصة،  قدم  كرة 

 ... متعددة  لرياضات   لخاصة 

تشغ7ل غرف  لل7اقة  لبد 7ة وكما5 

 ألجسام .....

:  مللك  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

2، طريق  3،  لتجزئة   ملسمى ك1د ت 

مر كش   50000  -  لد ر لب7ضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : س1ي�ضي  سل1ى   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7دة سل1ى س1ي�ضي عن1  ه) ( 

سعادة  تاركة،  ملر بطين،  جنان 

50000 مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7دة سل1ى س1ي�ضي عن1  ه) ( 

سعادة  تاركة،  ملر بطين،  جنان 

50000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   27 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113283.

355I

distra conseils

CHIMANI CLEAN
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

distra conseils

رقم 2 بل1ك 21  لطابق  لثاني  لحي 

 لحسني ، 50000، مر كش  ملغرب

CHIMANI CLEAN  شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي      

 332LOT AIN SLIM MAGASIN

 RDC NAKHIL SUD

MARRAKECH - 40000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   17

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. CHIMANI CLEAN

غرض  لشركة بإوجاز : * مقاو5 في 

 لنظافة .

* تاجرفي   مل1 د  لكم7ائ7ة و م1 د 

 لتنظ7ف ..

 332LOT      : عن1 ن  ملقر  الجتماعي

 AIN SLIM MAGASIN RDC

 NAKHIL SUD MARRAKECH -

50000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 200   :  لس7د عبد  لغني ش7ماني 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

ش7ماني  عبد  لغني   لس7د 

 CITE MOHAMMADIA عن1  ه) ( 

 SUD BLOC 153 N°1

مر كش   MARRAKECH 50000

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

ش7ماني  حم7د   لس7د 

 332LOT AIN SLIM عن1  ه) ( 

 MAGASIN RDC NAKHIL SUD

مر كش   MARRAKECH 50000

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   05 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 112885.

356I

 لنملي عبد  لعزيز

 AGRO TRADING

 DISTRIBUTION IMPORT

EXPORT ATDIE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 لنملي عبد  لعزيز

مكاتب رياض  لسالم تجزئة  ملطاحن 

 الدريس7ة شارع  لجيش  مللكي 

 لطابق 5 مكتب 16 ، 30000، فاس 

 ملغرب

 AGRO TRADING

 DISTRIBUTION IMPORT

EXPORT ATDIE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 100 محل 
رقم 2 تجزئة  لفرح  ملسيرة فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   15

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 AGRO : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

T

إ تاج،   : بإوجاز  غرض  لشركة 

ب7ع، شر ء و ت1زيع 

 لف1 كه و لخضر  لجافة و  لطرية

 لت1 بل و لقطاني

 ملعلبات

 ملشروبات

 لحل7ب ومشتقاته

 للح1م و  ألسماك

تغذوة  لح17  ات

 لتصدور و  الستير د.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 100 محل 

 - تجزئة  لفرح  ملسيرة فاس   2 رقم 

30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عل1ي  لبشير   لس7د  لعبا�ضي 

500 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

 لس7د عمري محمد :  500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عل1ي  لبشير   لس7د  لعبا�ضي 

حي   63 عمارة   11 شقة  عن1  ه) ( 

فاس   30000  لنخ7ل زو غة  لعل7ا  

 ملغرب.

عن1  ه) (  محمد  عمري   لس7د 

تجزئة  لفرح  ملسيرة فاس   100 رقم 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عل1ي  لبشير   لس7د  لعبا�ضي 

حي   63 عمارة   11 شقة  عن1  ه) ( 

فاس   30000  لنخ7ل زو غة  لعل7ا  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1249/2020.

357I
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confection l’oriental

كونفكسيون لورينطال
 ر سمالها 2.000.000,00 درهم

إعالن متعدد  لقر ر ت

confection l›oriental

 avenue ibnou al haytam n 200 ،

35100، GUERCIF MAROC

ك1 فكس17ن ل1رينطا5 ر سمالها 

2.000.000,00 درهم »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: شارع  بن 

 له7ثم رقم 200 جرس7ف - 35100 

جرس7ف  ململكة  ملغرب7ة.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.107

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 15 فبر ور 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

على  ونص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ماولي: تغ7ير  سم  لشركة 

على  ونص  02:  لذي  رقم  قر ر 

ت1س7ع  لغرض  و  تغ7ير  ماولي: 

 الجتماعي 

على  ونص  :  لذي   03 رقم  قر ر 

تح7ين  لنظام  ألسا�ضي  ماولي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

على  ونص  01:  لذي  رقم  بند 

تغ7ير  سم  على  ماولي:  ملصادقة 

 لشركة من ك1 فكس17ن ل1رينطا5 

CONFECTION L’ORIENTAL   لى 

   GLOBADR ORIENT كل1بدر  وري1ن

حسب  لشهادة  لسلب7ة  ملمن1حة 

من طرف مندوب7ة  لتجارة و لصناعة 

بتازة بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 

و لتي تم تجدودها بتاريخ   2027558

07/03/2020 تحت عدد 2087901

بند رقم 02:  لذي ونص على ماولي: 

 ملصادقة على تغ7ير وت1س7ع  لغرض 

 الجتماعي للشركة ح7ت أصبح:  - 

 النعاش  لعقاري  -  لتجارة - 

 الستير د و لتصدور وبصفة عامة 

جم7ع  لعمل7ات  لصناع7ة،  لتجارية، 

 ملال7ة،  ملنق1لة،  لالمنق1لة  لتي لها 

عالقة مباشرة أوغير مباشرة بالغرض 

 الجتماعي  ملذك1ر أعاله و لتي ومكنها 

تط1ير نشاط  لشركة.

على  ونص  03:  لذي  رقم  بند 

ماولي:  ملصادقة على تح7ين  لنظام 

للشركة حسب  لتعدوالت   ألسا�ضي 

تغ7ير  سم  لشركة  تخص   لتي 

و لغرض  الجتماعي.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بجرس7ف  بتاريخ 22 أبريل 

2020 تحت رقم 770/2020.

358I

ADINMAS

ADINMAS
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

ADINMAS

 N°22 HAY EL QODS ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ADINMAS شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 22 حي 

 لقدس  - 55000  ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

575/10369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2019 وناور   25

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ADINMAS

:  لب7ع عن  غرض  لشركة بإوجاز 

Vente par Internet   طريق  أل تر ت

حي   22  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لقدس  - 55000  ورز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : ب1صم1   زه1ر   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (   لس7دة زه1ر ب1صم1  

ورز ز ت    55000 حي  لقدس   22

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  ب1صم1  زه1ر   لس7دة 

ورز ز ت    55000 حي  لقدس    22

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

22 أبريل   البتد ئ7ة ب1رز ز ت  بتاريخ 

2019 تحت رقم 575.

359I

شركة ألتيرف7د ش.م.م

لوغامطرونس

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

شركة ألتيرف7د ش.م.م

ز قة 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خن7فرة، 55000، خن7فرة  ملغرب

ل1غامطرونس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 الو5 ز قة 15 حي  لغزو ني مريرت - 

55000 خن7فرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
3259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   28
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

ل1غامطرونس.
:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لصالح  لغير.
:  لطابق  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
15 حي  لغزو ني مريرت -   الو5 ز قة 

55000 خن7فرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  حاتم   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  محمد  حاتم   لس7د 
مريرت  تغالفت  حي   26 ز قة   361

55000 خن7فرة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  محمد  حاتم   لس7د 
مريرت  تغالفت  حي   26 ز قة   361

55000 خن7فرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 البتد ئ7ة بخن7فرة  بتاريخ 09 مارس 

2020 تحت رقم 73.

360I

شركة ألتيرف7د ش.م.م

وركة االماطراد
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

شركة ألتيرف7د ش.م.م
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ز قة 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خن7فرة، 55000، خن7فرة  ملغرب

شركة  الماطر د شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 52 حي 

 لبركة - 55000 خن7فرة  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.791

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2019 دجنبر   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 

»700.000 درهم» أي من »300.000 

عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
دو1ن  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

02 و1 17  بتاريخ   البتد ئ7ة بخن7فرة  

2020 تحت رقم 87.

361I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE IMPACT LOGISTICS

SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE IMPACT LOGISTICS SARL

AU شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي مير دور 

 لعل7ا  لحس7مة - 32000  لحس7مة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

3013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   23

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMPACT LOGISTICS SARL AU

بإوجاز  غرض  لشركة 

 IMPORTATION ET  :

 EXPORTATION(MARCHAND

 OU INTERMEDIAIRE

.(EFFECTUANT

حي   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 32000  - مير دور  لعل7ا  لحس7مة 

 لحس7مة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

مصطفى  لشق1ري   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : مصطفى  لشق1ري    لس7د 

1000 بق7مة 100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

مصطفى  لشق1ري   لس7د 

عن1  ه) ( حي مير دور  لعل7ا  لحس7مة 

32000  لحس7مة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

مصطفى  لشق1ري   لس7د 

عن1  ه) ( حي مير دور  لعل7ا  لحس7مة 

32000  لحس7مة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بالحس7مة  بتاريخ 28 ماي 

2020 تحت رقم 325.

362I

ZHAR AHMED

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

ANDALOUS PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

ANDALOUS PRIVE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لقطعة 
رقم 39ب تجزئة  ملنتزه 2 طريق 

مكناس، فاس - 30090 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   07

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

.ANDALOUS PRIVE

مؤسسة   : غرض  لشركة بإوجاز 

تعل7م7ة خاصة.

:  لقطعة  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
طريق   2 تجزئة  ملنتزه  39ب  رقم 

مكناس، فاس - 30090 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : هشامي  محمد   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
عبد  ل1 حد  لعل1ي   لس7د 

 100 بق7مة  حصة   500   :  لبلغ7تي 

درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  هشامي  محمد   لس7د 

تغات2  جبل  تجزئة   515  لقطعة 

ثغات 30090 فاس  ملغرب.
عبد  ل1 حد  لعل1ي   لس7د 

513 تجزئة ثغات   لبلغ7تي عن1  ه) ( 

2 ثغات فاس 30090 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  هشامي  محمد   لس7د 

تغات2  جبل  تجزئة   515  لقطعة 

ثغات 30090 فاس  ملغرب
عبد  ل1 حد  لعل1ي   لس7د 

513 تجزئة ثغات   لبلغ7تي عن1  ه) ( 

2 ثغات فاس 30090 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1205.

363I

STE AL ARABI ABDELKADER

وركة العربي عبد القادر
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

STE AL ARABI ABDELKADER

 BLOC 1 EL QODS 2 ، 35000، 58

TAZA MAROC

شركة  لعربي عبد  لقادر شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 58 

بل1ك 1  لقدس 2 - 35000 تازة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

5601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2018 و1ل17ز   09

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
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عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

شركة   : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

 لعربي عبد  لقادر.

تعل7م   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لس7اقة .
 58 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تازة   35000  -  2 1  لقدس  بل1ك 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  لعربي محمد :  550 حصة 

بق7مة 55.000 درهم للحصة .

 360   : غزالن   لس7دة  مل1يلح 

حصة بق7مة 36.000 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  محمد   لس7د  لعربي 
 35000   2 1  لقدس  بل1ك   58 رقم 

تازة  ملغرب.

عن1  ه) (  غزالن   لس7دة  مل1يلح 
 35000   2 1  لقدس  بل1ك   58 رقم 

تازة  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  لقادر    لس7د  لعرربي 
  2 1  لقدس  58 بل1ك  عن1  ه) ( رقم 

35000 تازة  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

غشت   08 بتاريخ  بتازة    البتد ئ7ة 

2018 تحت رقم 567.

365I

Gescompte

 STE ANO TRADE AND

NÉGOCE SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

 STE: Ano trade and négoce

SARL شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 13، ز قة 

أحمد  ملجاطي  لطابق 1 رقم 8 

 ملعاريف  لد ر  لب7ضاء - 20000 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

561055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   26

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE:  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.Ano trade and négoce SARL

غرض  لشركة بإوجاز : ب7ع جم7ع 

أ 1 ع  مل1 د.

 ،13  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم   1 أحمد  ملجاطي  لطابق  ز قة 

 20000  - 8  ملعاريف  لد ر  لب7ضاء 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : أسامة  لحج1جي   لس7د 

35.000,00 حصة بق7مة 100 درهم 

للحصة .

 لس7د  عبد  لسالم علمي شنت1في 

 100 بق7مة  حصة   33.000,00   :

درهم للحصة .

 لس7دة  زهة عاشق :  33.000,00 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 350  : أسامة  لحج1جي   لس7د 

بق7مة 100 درهم.

 لس7د  عبد  لسالم علمي شنت1في 

: 330 بق7مة 100 درهم.

 لس7دة  زهة عاشق : 330 بق7مة 

100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 
وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د أسامة  لحج1جي عن1  ه) (  
رقم  إقامة  لن1 صر كاردن عمارة أ2 
20050  لد ر  52  لن1 صر  لب7ضاء 

 لب7ضاء  ملغرب.
 لس7د  عبد  لسالم علمي شنت1في 
معتز  أب1  ز قة  مكرر   ،8 عن1  ه) (  
3  ملعاريف  لد ر  شقة   3  لفلكي ط 
20050  لد ر  لب7ضاء   لب7ضاء 

 ملغرب.
عن1  ه) (  عاشق   لس7دة  زهة 
إقامة  لعهد  فارس1في  ز قة   ،16
6  لد ر  لب7ضاء  شقة   2  لجدود ط 

20050  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د  عبد  لسالم علمي شنت1في 
معتز  أب1  ز قة  مكرر   ،8 عن1  ه) ( 
3  ملعاريف  لد ر  شقة   3  لفلكي ط 
20050  لد ر  لب7ضاء   لب7ضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

و1 17 2020 تحت رقم 735135.

365I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 TE MORSLI ETUDES ET
 SUIVI TECHNIQUES ET

TRAVAUX SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 TE MORSLI ETUDES ET SUIVI
 TECHNIQUES ET TRAVAUX
SARL شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 ملحمدي رقم 96 لسطاح  - 83000 
تارود  ت   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

6661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   12

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 TE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 MORSLI ETUDES ET SUIVI

 TECHNIQUES ET TRAVAUX

.SARL

1( مكتب   : غرض  لشركة بإوجاز 

 لتدق7ق و  ملر قبة لالشغا2.5( عد د 

لالشغا5  .3(مقاو5  تقن7ة  بطاقات 

 ملتعددة و  ملختلفة للبناء ..

:  لحي  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 83000  - 96 لسطاح    ملحمدي رقم 

تارود  ت   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

مرسلي   عبد  لرحمان   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

مرسلي   عبد  لرحمان   لس7د 

عمارة  ألشغا5  لعم1م7ة  عن1  ه) ( 

 ملحاوطة  83000 تارود  ت  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

مرسلي   عبد  لرحمان   لس7د 

عمارة  ألشغا5  لعم1م7ة  عن1  ه) ( 

 ملحاوطة  83000 تارود  ت  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة بتارود  ت  بتاريخ 11 ماي 

2020 تحت رقم 202/2020.

366I
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ste imtiyaz conseils sarl

MANAZIL TIKA

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

حل شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 ز قة  لعرب7ة  لسع1دوة  لطابق 

 الو5 ثقة رقم 5  ملدونة  لجدودة 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب

MANAZIL TIKA شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة)في ط1ر 

 لتصف7ة(

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي كري17 

بل1ك ب ز قة 1 رقم 1 زو غة  لعل7ا 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.57197

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 18 مارس   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    MANAZIL TIKA

مقرها  وعن1 ن  درهم   100.000

 1  إلجتماعي حي كري17 بل1ك ب ز قة 

 30000  - زو غة  لعل7ا فاس   1 رقم 

فاس  ملغرب  ت7جة 5 : ت1قف نشاط 

 لشركة.

و حدد مقر  لتصف7ة ب حي كري17 

زو غة  لعل7ا   1 رقم   1 بل1ك ب ز قة 

فاس - 30000 فاس  ملغرب. 

و عين:

 لس7د)ة( عزيز  كما5 و عن1  ه) ( 

28 تجزئة  لزيت1ن  شارع بيروت ف7ال 

فاس   30000 فاس  طريق  وم1ز ر 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و  عبد  الله    ود ر   لس7د)ة( 

19001  سبا 7ا  عن1  ه) (  سبا 7ا 

 سبا 7ا كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

 ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة : -

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 28 ماي 2020 

تحت رقم 1204/020.

367I

ASHAM  MOHAMED

ط.ر.ف.ج ش.م.م
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED

 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

ط.ر.ف.ج ش.م.م شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملام1ن ز قة  لس1�ضي رقم 15 

تط1 ن  - 93000 تط1 ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

26751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 وناور   26

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

ط.ر.ف.ج ش.م.م.

أشغا5   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 لعامة للبناء.

شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 ملام1ن ز قة  لس1�ضي رقم 15 تط1 ن  

- 93000 تط1 ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  :  لس7د عثمان  لبقالي  إلدري�ضي  

500 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

250 حصة    :  لس7د محمد خ7ة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 250   :  لس7د عبد  لخالق خ7ة  
حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

عثمان  لبقالي  إلدري�ضي   لس7د 
ز قة  شارع  لقاهرة  عن1  ه) ( 
 93000 تط1 ن    03 رقم   ل1جد ن 

تط1 ن  ملغرب.
عن1  ه) (  خ7ة   محمد   لس7د 
شارع  ملسيرة  لخضر ء   1 محنش 
تط1 ن   93000 تط1 ن  رقم8   5 ز قة 

 ملغرب.
 لس7د عبد  لخالق خ7ة عن1  ه) ( 
رياض  محمد  لحر ق  قامة  شارع 
تط1 ن    10 رقم   03 طابق  أ  بل1ك 

93000 تط1 ن  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  خ7ة  محمد   لس7د 
شالرع  ملسيرة  لخضر ء   1 محنش 
ز قة 5 رقم 8 تط1 ن 93000 تط1 ن 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
مارس   11 بتاريخ   البتد ئ7ة بتط1 ن  

2020 تحت رقم 592.

368I

COGEST

 SOCIETE DE TRAITEMENT
 PAR DES ELASTOMERES ET
 CAOUTCHOUC CAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC
شركة  ملحاصة
تأسيس شركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE TRAITEMENT
 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CAFAI ET CIE
SOTECA« SNC» شركة  ملحاصة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 لحفاوة كلم 11500 طريق مدو1 ة - 
20200  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

تأسيس شركة  ملحاصة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

88823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   1997 و1 17   03

باملميز ت  لشركة  ملحاصة   ألسا�ضي 

 لتال7ة:

شكل  لشركة : شركة  ملحاصة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CAFAI ET CIE

.«SOTECA« SNC

غرض  لشركة بإوجاز : - كاميساج 

من  صناعة  الجز ء  و   السط1  ات 

 لب1لغ7تان و  لكاوتش1

جم7ع  لشركات  في  -  ملساهمة 

 ملنشئة و  لتي ستنشآ

-  الستير د و  لتصدور.

دو ر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لحفاوة كلم 11500 طريق مدو1 ة - 

20200  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 120.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  نسايس   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 500   :  لس7د ب1حامد  1ر لدون 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

  : عبد  لرحمان   لس7د  لشافعي 

500 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  محمد  نسايس   لس7د 

 20120 ز قة  بن  فيس  ملعارف   62

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

ب1حامد  1ر لدون   لس7د 

ج  لب7ضاء  حي  لقدس  عن1  ه) ( 

20250  لد ر  250  لبر 1�ضي   لرقم 

 لب7ضاء  ملغرب.
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عبد  لرحمان   لس7د  لشافعي 
م1الي  لحسن  محج   71 عن1  ه) ( 

 الو5 20220  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  محمد  نسايس   لس7د 
 20120 ز قة  بن  فيس  ملعارف   62

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب
ب1حامد  1ر لدون   لس7د 
ج  لب7ضاء  حي  لقدس  عن1  ه) ( 
20250  لد ر  250  لبر 1�ضي   لرقم 

 لب7ضاء  ملغرب
عبد  لرحمان   لس7د  لشافعي 
م1الي  لحسن  محج   71 عن1  ه) ( 

 الو5 20220  لد ر  لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

و1 17 1997 تحت رقم 139035.

369I

محمد  لحن1دي م1ثق

AQUA DOLPHIN
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

محمد  لحن1دي م1ثق
3 شارع  أل دلس ط 1 ، 32000، 

 لحس7مة  ملغرب
AQUA DOLPHIN شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
 hay وعن1 ن مقرها  إلجتماعي
 mirador haut - 32000 Al

Hoceima  Maroc
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

3015
في  مؤرخ  م1ثق  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   25
ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 AQUA : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.DOLPHIN

 location  : غرض  لشركة بإوجاز 

 de jet-ski et bateaux de plaisance

.restauration

 hay  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 mirador haut - 32000 Al

.Hoceima  Maroc

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  MOHAMED JOUNDI :  لس7د 

250 حصة بق7مة 100 درهم للحصة 

 KHALID BOUALI :  250 لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 MOHAMED JOUNDI  لس7د 

 Belgique 2150 Anvers عن1  ه) ( 

.Belgique

 KHALID BOUALI  لس7د 

 PAYS-BAS 4702PE عن1  ه) ( 

.Roosendal PAYS-BAS

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 MOHAMED JOUNDI  لس7د 

 Belgique 2150 Anvers عن1  ه) ( 

Belgique

 KHALID BOUALI  لس7د 

 PAYS-BAS 4702PE عن1  ه) ( 

Roosendal PAYS-BAS

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 02 بتاريخ  بالحس7مة    البتد ئ7ة 

و1 17 2020 تحت رقم 53.

370I

COGEST

 SOCIETE DE TRAITEMENT

 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC
شركة  ملحاصة

رفع رأسما5  لشركة

COGEST

 BD RAHAL EL MESKINI ، 51
20120، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE TRAITEMENT
 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET CIE
SOTECA« SNC» شركة  ملحاصة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 لحفاوة كام 11500 طريق مدو1 ة - 
20200  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.88823
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   1997 و1ل17ز   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 
»927.000 درهم» أي من »120.000 
عن  درهم»   1.057.000« إلى  درهم» 

طريق :  -.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

و1 17 1998 تحت رقم 553910.
371I

JURIS LEGAL

NOMAC MAROC
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
NOMAC MAROC شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 65, شارع 

 ملهدي إبن بركة،  لس1ي�ضي  - 
10000  لرباط  ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.96651

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تم   2019 دجنبر   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 
 50.000« أي من  درهم»   950.000«

عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

ع7ن7ة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   28 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2020 تحت رقم 105872.

372I

JURIS LEGAL

NOMAC SAHARA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
رفع رأسما5  لشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
NOMAC SAHARA شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 65, شارع 

 ملهدي إبن بركة،  لس1ي�ضي  - 
10000  لرباط   ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.113581

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 
تم   2019 دجنبر   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 
 50.000« أي من  درهم»   950.000«
عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

ع7ن7ة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   28 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2020 تحت رقم 105873.

373I

COGEST

 SOCIETE DE TRAITEMENT
 PAR DES ELASTOMERES ET
 CAOUTCHOUC CHAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC
شركة  ملحاصة
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رفع رأسما5  لشركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE TRAITEMENT
 PAR DES ELASTOMERES ET

 CAOUTCHOUC CHAFAI ET CIE
SOTECA« SNC» شركة  ملحاصة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 لحفاوة كلم 11500 طريق مدو1 ة - 
20200  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

رفع رأسما5  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.88823
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2006 15  1 بر  في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسما5  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   120.000« قدره 
»1.057.000 درهم» إلى »1.167.000 
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 
مع دو1ن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

دجنبر 2006 تحت رقم 286071.

375I

COGEST

 SOCIETE DE TRAITEMENT
 PAR DES ELASTOMERES ET
 CAOUTCHOUC CHAFAI ET

CIE «SOTECA» SNC
إعالن متعدد  لقر ر ت

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE TRAITEMENT
 PAR DES ELASTOMERES ET
 CAOUTCHOUC CHAFAI ET
CIE «SOTECA« SNC »شركة  

 لتضامن»
وعن1 ن مقرها  الجتماعي: دو ر 

 لحفاوة كلم 11500 طريق مدو1 ة - 
20200  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.88823

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22  1 بر 2006

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

حصة   3890 تف1يت   ملصادقة على 

لفائدة  لس7دون  لشافعي  مناصفة 

من  نسايس محمد،  و  عبد لرحمان 

ب1حامد  1ر لدون  طرف  لس7د 

بتاريخ 22/11/2006

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

ب1حامد  1ر لدون   ستقالة  لس7د 

من منصبه كمسير للشركة

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

من  لتمت7ل  لشركة  وك1ن  المضاء 

طرف  لس7د نسايس محمد و  لس7د 

 لشافعي عبد  لرحمان

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 6:  لذي ونص على ماولي: 
ر سما5  لشركة

على  ونص  12:  لذي  رقم  بند 

ماولي: تع7ين ومهام  ملسيرون

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

دجنبر 2006 تحت رقم 286072.

375I

زمر  7ة  مكتب  لدر سات  لحساب7ة و  ملال7ة

SIM WEB CREATION
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
حل شركة

زمر  7ة  مكتب  لدر سات  لحساب7ة 

و  ملال7ة

5, ز قة  ل1طني طابق 1 شقة 1 ، 

20080،  لد ر لب7ضاء  ملغرب

SIM WEB CREATION شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د)في ط1ر  لتصف7ة(

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 3, ز قة 

عدي  لحركي شارع عبد  مل1من  - 

20000  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.365259

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

تقرر   2020 فبر ور   27 في   ملؤرخ 

ذ ت مسؤول7ة محدودة  حل شركة 

 SIM WEB ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رأسمالها  مبلغ    CREATION

مقرها  وعن1 ن  درهم   100.000,00

 إلجتماعي 3, ز قة عدي  لحركي شارع 

20000  لد ر لب7ضاء   - عبد  مل1من  

تحق7ق  عدم   :  5  ملغرب  ت7جة 

أهد فها .

ز قة   ,3 و حدد مقر  لتصف7ة ب 

 - عبد  مل1من   شارع  عدي  لحركي 

20000  لد ر لب7ضاء  ملغرب. 

و عين:
علمي شهب1ن  محمد     لس7د)ة( 

و عن1  ه) ( كند   99020 كند  كند  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

و  تبل7غ  لعق1د  محل  و   ملخابرة 

ز قة   ,3  :  ل1ثائق  ملتعلقة بالتصف7ة 

عدي  لحركي شارع عبد  مل1من 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 569695.

376I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

LAAYOUNE

HAJISA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال5 بن عبد هللا  ملر�ضى 
 لع17ن ، 72000،  ملر�ضى  لع17ن 

 ملغرب

HAJISA شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قم 698 

شقة 02 بل1ك د  مدونة  ل1حدة - 

70000  لع17ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

31657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   21

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAJISA

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

أدو ت   - لحساب  لغير.   لبضائع 

صح7ة أدو ت معد 7ة أدو ت معد 7ة 

ه1 ئ7ة  ف1الذوة  ك7ماوية  منتجات 

وتصدور  ه1 ئ7ة  ستير د  غ7ار  قطع 

......،

 698 قم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - مدونة  ل1حدة  بل1ك د    02 شقة 

70000  لع17ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
طاهري  عبد  للط7ف   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
طاهري  عبد  للط7ف   لس7د 
مدونة  بل1ك د    698 رقم  عن1  ه) ( 

 ل1حدة 70000  لع17ن  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
طاهري  عبد  للط7ف   لس7د 
مدونة  بل1ك د    698 رقم  عن1  ه) ( 

 ل1حدة 70000  لع17ن  ملغرب
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باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   02 بتاريخ   البتد ئ7ة بالع17ن  

2020 تحت رقم 906/2020.

377I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

LAAYOUNE

EURO 2 T
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتما 7ة  لثقة  لع17ن 

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال5 بن عبد هللا  ملر�ضى 

 لع17ن ، 72000،  ملر�ضى  لع17ن 

 ملغرب

EURO 2 T  شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي ز قة ب1ملان  

رقم 132 شقة 01 حي خط  لرملة02   

- 70000  لع17ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

31659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   21

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 EURO : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

. 2 T

:  قل  بإوجاز  غرض  لشركة 

أدو ت   - لحساب  لغير.   لبضائع 

صح7ة أدو ت معد 7ة أدو ت معد 7ة 

ه1 ئ7ة  ف1الذوة  ك7ماوية  منتجات 

وتصدور  ه1 ئ7ة  ستير د  غ7ار  قطع 

......،

ز قة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
حي خط   01 شقة   132 رقم  ب1ملان  

 لرملة02   - 70000  لع17ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  ملصطفى طاهري :  1.000 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
طاهري   لس7د  ملصطفى 
حي   132 رقم  ز قة ب1ملان   عن1  ه) ( 
70000  لع17ن  خط  لرملة02   

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
طاهري   لس7د  ملصطفى 
حي   132 رقم  ز قة ب1ملان   عن1  ه) ( 
70000  لع17ن  خط  لرملة02   

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   02 بتاريخ   البتد ئ7ة بالع17ن  

2020 تحت رقم 907/2020.

378I

fiduciaire dardmana

PHARMA CUTE
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

fiduciaire dardmana

 lot farah haj fateh app 1 imm

 20 oulfa casablanca، 20100،

casablanca maroc

PHARMA CUTE شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

بساتين رحمة 5 مجم1عة A 1 رقم 

5  والد عزوز - 20300  لد ر لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
560567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   06
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHARMA CUTE
ب7ع شر ء   : غرض  لشركة بإوجاز 
و ت1زيع جم7ع  ملنتجات  لص7دال 7ة.

:  قامة  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
رقم   A  1 مجم1عة   5 بساتين رحمة 
5  والد عزوز - 20300  لد ر لب7ضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : سهام  معادي   لس7دة 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عن1  ه) (  سهام  معادي   لس7دة 
 101 له1 ورة س7دي رحا5  لشاطئ 

برش7د  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عن1  ه) (  سهام  معادي   لس7دة 
 101 له1 ورة س7دي رحا5  لشاطئ 

برش7د  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 16 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735559.

379I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

ROUMAYSAE PROMO
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
ز قة مل7ل7ة  قامة  طلس  لطابق 

 لثالث شقة رقم 15 حمرية ، 

50000، مكناس  ملغرب

ROUMAYSAE PROMO  شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

 A وعن1 ن مقرها  إلجتماعي عمارة

بل1ك 1 شقة رقم 06  لطابق  لثاني 

 لتحرير رياض  لزيت1ن - 50070 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

59667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   06

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. ROUMAYSAE PROMO

: مقاو5 في  غرض  لشركة بإوجاز 

 الشغا5  ملختلفة,  إلنعاش  لعقاري.

 A عمارة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

06  لطابق  لثاني  1 شقة رقم  بل1ك 

 50070  - رياض  لزيت1ن   لتحرير 

مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  الاله   لحج1ي   لس7د  

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  الاله   لحج1ي   لس7د  
 3 سر م7ط1   597 رقم  عن1  ه) ( 

لير ك 
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و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عبد  الاله   لحج1ي   لس7د  

عن1  ه) ( رقم 597 سر م7ط1 3 لير ك 

 لت1 ركة 50060 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   16 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 1355.

380I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

SOBAGETA
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
قفل  لتصف7ة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

ز قة مل7ل7ة  قامة  طلس  لطابق 

 لثالث شقة رقم 15 حمرية ، 

50000، مكناس  ملغرب

SOBAGETA شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 03  

شارع  المير م1الي عبد هللا ساحة 

 لزيت1 ة  ملدونة  لجدودة  - 50000 

مكناس  ملغرب.

قفل  لتصف7ة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

.27771

قر ر  لشريك  ل1ح7د  بمقت�ضى 

2019 تقرر حل  19 دجنبر   ملؤرخ في 

مسؤول7ة  ذ ت  شركة   SOBAGETA

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د مبلغ 

وعن1 ن  درهم   500.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي رقم 03  شارع  المير 

م1الي عبد هللا ساحة  لزيت1 ة  ملدونة 

مكناس  ملغرب   50000  -  لجدودة  

 ت7جة النعد م م1 رد  الستثمار.

و عين:

و  محمد   لغر ري   لس7د)ة( 

عبد  م1الي  شارع  المير  عن1  ه) ( 

ساحة  لزيت1 ة  ملدونة   3 رقم  هللا 

مكناس   50000 مكناس   لجدودة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمع7ة  لختام7ة 
  03 وفي رقم   2019 19 دجنبر  بتاريخ 
ساحة  هللا  عبد  م1الي  شارع  المير 
 50000  -  لزيت1 ة  ملدونة  لجدودة  

مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
فبر ور   21 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 326.

381I

fiduciaire dardmana

PAVILLON DE FETES
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

fiduciaire dardmana
 lot farah haj fateh app 1 imm
 20 oulfa casablanca، 20100،

casablanca maroc
PAVILLON DE FETES شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 10 
ز قة  لحرية  لطابق  3 مكتب 5 - 

20100  لد ر لب7ضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
560327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   06
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.PAVILLON DE FETES
تنظ7م   : بإوجاز  غرض  لشركة 

جم7ع   1 ع  ملناسبات .
 10 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
 -  5 مكتب   3 ز قة  لحرية  لطابق  

20100  لد ر لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

عبد  ملغ7ت   لس7د  لصع7دي 
درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .
 :   لس7د  لصع7دي عبد  ملغ7ت 

1000 بق7مة 100 درهم.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عبد  ملغ7ت   لس7د  لصع7دي 
عن1  ه) ( ح1 مي ب1جعدوة ب1سك1رة 

20220  لد ر لب7ضاء  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  ملغ7ت   لس7د  لصع7دي 
عن1  ه) ( ح1 مي ب1جعدوة ب1سك1رة 

20220  لد ر لب7ضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
 16 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 735517.
382I

HADI COACHING

HADI COACHING
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

HADI COACHING
155 شارع محمد  لخامس  لطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
HADI COACHING شركة ذ ت 
مسؤول7ة محدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 57 مفتاح 

 لخير شارع ولي  لعهد طنجة - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
105199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   30
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 
باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 HADI  : بمختصر تسم7تها   إلقتضاء 

.COACHING
:  لتدريب  غرض  لشركة بإوجاز 
خدمات  ل1يب  على   لرقمي 

و الستشار ت.
عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 57 مفتاح 
 لخير شارع ولي  لعهد طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لهادي   لس7د  لدويب 
درهم   100 بق7مة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
عبد  لهادي    لس7د  لدويب 
عن1  ه) ( حي مسنا ة  قامة عزيز ط 
طنجة   90000 طنجة   32 رقم   06

 ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  لهادي   لس7د  لدويب 
عن1  ه) ( حي مسنا ة  قامة عزيز ط 
طنجة   90000 طنجة   32 رقم   06

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
و1 17   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 231588.

383I

berrak fidu management

 ESPRIT CLASSES PREPAS
PRIVE ECPP

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE ESPRIT CLASSES
PREPAS PRIVE ECPP
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 سبري  ألقسام  لتحضيروة
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  الجتماعي:   

6، تجزئة طارق، ز قة  لحد ئق، عين 
 لح7اني، طنجة

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 
 ملحدودة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
105097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   05
ذ ت  ملسؤول7ة  »لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة» باملميز ت  لتال7ة :
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
بمختصر تسم7تها:  سبري   القتضاء 

 ألقسام  لتحضيروة 
 ESPRIT CLASSES PREPAS

 PRIVE ECPP
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
بإوجاز:  لتعل7م  غرض  لشركة 

 لعالي لألقسام  لتحضيروة
6، تجزئة  عن1 ن  ملقر  الجتماعي: 
طارق، ز قة  لحد ئق، عين  لح7اني، 

طنجة
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة
 100.000 :مبلغ رأسما5  لشركة: 
درهم مقسم على  لحصص  لنقدوة 

كالتالي   
حصة   : أعجلي  هللا  عبد   لس7د 
 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100
حصة   : و1سف  لعلمي   لس7د 
 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100
حصة   : أمين   لس7د  1ر  لدون 
 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100
: حصة   لس7د محم1د بلمح7ط1 
 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100
 لس7د  1ر  لدون بلحسن : حصة 
 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100
حصة   : ب1جط1  حسن   لس7د 
 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100
حصة   : عماد  لخلخالي   لس7د 
 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100
حصة   : مشيش  رش7د   لس7د 
 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100

 لس7د م1الي عبد  ل1هاب صالح 

 100 بق7مة  حصة  قدوة   :  لدون 

درهم للحصة100

: حصة   لس7د محمد  لطحروش 

 قدوة بق7مة 100 درهم للحصة100

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء:

عن1  ه   ،  لس7د عبد هللا أعجلي 
ز قة ريبير  إقامة عين  لزهر ء  لطابق 

طنجة   ،90000  ،57 رقم  شقة   6

 ملغرب .

عن1  ه  و1سف  لعلمي،   لس7د 

 29 إقامة جمع7ة  لقدس ف7ال رقم 

 لرهر ه90000 ، طنجة  ملغرب .

عن1  ه  أمين،   لس7د  1ر  لدون 

ب1با ة   3 مركب  لسعادة بل1ك رقم 

90000، طنجة  ملغرب .

 لس7د محم1د بلمح7ط1، عن1  ه 

رقم31  ف7ال  جمع7ة  لقدس  مركب 

ب1با ة 90000، طنجة  ملغرب .

 لس7د  1ر  لدون بلحسن، عن1  ه 

شارع أبي  لحسن شاذلي إقامة  للقاء 

 90000  - رقم206   شقة  ب  بل1ك 

طنجة  ملغرب .

عن1  ه  ب1جط1،  حسن   لس7د 

تجزئة  لع17ن ز قة رقم92 شقة رقم 

5 - 90000 طنجة  ملغرب .

عن1  ه  عماد  لخلخالي،   لس7د 
 1 ز قة صنهاجة إقامة دريم  لطابق 

شقة رقم-8 90000 طنجة  ملغرب .

عن1  ه  مشيش،  رش7د   لس7د 
إقامة محم1دوة   05 ز قة  بن ح7ان 

 90000 رقم-51  شقة   5  لطابق 

طنجة  ملغرب .

 لس7د م1الي عبد  ل1هاب صالح 

 لدون، عن1  ه مركب  لقدس رقم 28 

حي  لرهر ه 90000 ، طنجة  ملغرب .

عن1  ه  لس7د محمد  لطحروش، 

شارع عبد  لرحمان  ل17سفي إقامة 

55 90000 طنجة  د ر  ل1قار ب رقم 

 ملغرب . 

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة: 

عن1 نها  به7جة  ملس1كر   لس7دة 

ب1با ة   3 مركب  لسعادة بل1ك رقم 

90000، طنجة  ملغرب .

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

أبريل   16 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2020 تحت رقم 231576

385I

GLOBE FIDUCIAIRE

ARACOLOR
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

15  شارع  لزرقط1ني  لطابق 9 رقم 

18 ، 20100،  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

ARACOLOR شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 57 شارع 

اللة  ل7اق1ت  لطابق  لخامس  لد ر 

 لب7ضاء - 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

561129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   06

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARACOLOR

غرض  لشركة بإوجاز :  ب7ع شر ء 

و تصن7ع م1 د  لبناء.

57 شارع  عن1 ن  ملقر  الجتماعي : 

اللة  ل7اق1ت  لطابق  لخامس  لد ر 

20000  لد ر  لب7ضاء   -  لب7ضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.335   : عاد5  لجما5   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7د عاد5 وف7ق :  1.333 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 1.333   : بنبد   محمد   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  عاد5  لجما5   لس7د 

ب1سك1رة   239 رقم  الفارج  تجزئة 

20000  لد ر  لب7ضاء   لب7ضاء 

 ملغرب.

عن1  ه) (  وف7ق  عاد5   لس7د 

 قامة  لصفا عمارة 125 طابق 3 عين 

20000  لد ر   لشق  لد ر  لب7ضاء 

 لب7ضاء  ملغرب.

عن1  ه) (  بنبد   محمد   لس7د 

طابق   1 ج  عمارة  تعاو 7ة  لشرف 

 لسفلي عين  لشق  لب7ضاء  20000 

 لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  وف7ق  عاد5   لس7د 

 قامة  لصفا عمارة 125 طابق 3 عين 

20000  لد ر   لشق  لد ر  لب7ضاء 

 لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

و1 17 2020 تحت رقم 735212.

385I

 تما 7ة  لخل1د

ماط كاش
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 تما 7ة  لخل1د
عمارة   12 رقم 1 تجزئة  ملنص1ر 

مكناس ، 50050، مكناس  ملغرب

ماط كاش شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 6 ز قة 

فرحات حشاد مدونة  لجدودة 

مكناس مكناس 50050 مكناس 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

59657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   03

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

ماط   : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

كاش.

تح1يل   : بإوجاز  غرض  لشركة 

 ألم1 5 .
ز قة   6  : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

مدونة  لجدودة  حشاد  فرحات 

مكناس   50050 مكناس  مكناس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : عزيز  مصباحي   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 200   : محمد  مصباحي   لس7د 

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د مصباحي عزيز عن1  ه) ( 6 
ز قة فرحات حشاد مدونة  لجدودة 

مكناس 50050 مكناس  ملغرب.

 لس7د مصباحي محمد عن1  ه) ( 
6 ز قة فرحات حشاد مدونة  لجدودة 

مكناس 50050 مكناس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د مصباحي عزيز عن1  ه) ( 6 
ز قة فرحات حشاد مدونة  لجدودة 

مكناس 50050 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   13 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 1330.

386I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

STE FIBRO LIGHTING SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 STE FIBRO LIGHTING SARL

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي شقة 

في  لطابق  لتاني رقم 516 تجزئة 

 لبحيرة  لشطر  لر بع  لص1يرة. - 

55000   لص1يرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

5267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   15

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.FIBRO LIGHTING SARL

: مقاو5 في  غرض  لشركة بإوجاز 

و الشغا5  ملختلفة   شغا5  لبناء  

في  إلنشاء ت  لكهربائ7ة  مقاو5  و 

و لتجارة في مختلف  مل1 د و  لسلع.

شقة   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

تجزئة   516 رقم  في  لطابق  لتاني 

 -  لبحيرة  لشطر  لر بع  لص1يرة. 

55000   لص1يرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  للط7ف   لس7د  وبلع7د 

درهم   95.000 حصة بق7مة   950   :

للحصة .

 لس7د  وبلع7د  حمد :  50 حصة 
بق7مة 5.000 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  للط7ف   لس7د  وبلع7د 
عن1  ه) (  رقم 1 تجزئة   ملنزه تجزئة 
55000   لص1يرة  3  لص1يرة   لبرج 

 ملغرب.
عن1  ه) (    لس7د  وبلع7د  حمد 
 3 تجزئة  لبرج  تجزئة   ملنزه   1 رقم 

 لص1يرة 55000   لص1يرة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  للط7ف   لس7د  وبلع7د 
عن1  ه) (  رقم 1 تجزئة   ملنزه تجزئة 
55000   لص1يرة  3  لص1يرة   لبرج 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
ماي   29 بتاريخ   البتد ئ7ة بالص1يرة  

2020 تحت رقم 107.
387I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

STE AZBERAL SARL AU
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC
STE AZBERAL SARL AU شركة 

ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي محل كائن 
بدو ر  لحد دة م1الي ب1زقط1ن 

 لص1يرة. - 55000  لص1يرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
5269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   15
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 
باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.
عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 
 STE  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.AZBERAL SARL AU
ب7ع آالت   : غرض  لشركة بإوجاز 
و م1 د  لفالح7ة و  ستير د و تصدور 
و ألشغا5  و مقاو5 في أشغا5  لبناء  

 ملختلفة. .
محل   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 
كائن بدو ر  لحد دة م1الي ب1زقط1ن 
 لص1يرة. - 55000  لص1يرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  لط1جني ممدوح :  1.000 
حصة بق7مة 100.000 درهم للحصة 
و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :
 لس7د  لط1جني ممدوح عن1  ه) ( 
بط1طة  لص1يرة  ز قة  بن   21 رقم 

55000  لص1يرة  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
 لس7د  لط1جني ممدوح عن1  ه) ( 
بط1طة  لص1يرة  ز قة  بن   21 رقم 

55000  لص1يرة  ملغرب
تم  إلود ع  لقا 1ني ب-  بتاريخ 29 

ماي 2020 تحت رقم 108.

388I

LK CONSULTING SARL

املضيق كاش
إعالن متعدد  لقر ر ت

LK CONSULTING SARL
شارع محمد  لخامس رقم 55 
 لطابق  لثاث رقم 18 تط1 ن ، 

93000، تط1 ن  ملغرب
 ملض7ق كاش  »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 ل1ح7د»
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وعن1 ن مقرها  الجتماعي: تقاطع 

شارع م1�ضى  بن  صير و شارع م1الى 

 لحسن رقم 51  - 13000  ملض7ق 

 ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت»
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.22559

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 17 فبر ور 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

على  ونص  :  لذي   1 رقم  قر ر 

حصة  خمسة  الف  تف1يت  ماولي: 

من حصص  لس7د  لبشير  الدري�ضي 

 ملرو ني لصالح  لس7د  دور سم1م 

قر ر رقم 2 :  لذي ونص على ماولي: 

تغ7ير شكل  لشركة من شركة ذ ت 

مسؤول7ة محدودة  بشريك وح7د  لى 

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة 

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

 ستقالة  لس7د  لبشير  الدري�ضي 

 ملرو ني من مهمته كمسير للشركة

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

مسير   سم1م  دور  تع7ين  لس7د 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 6 :  لذي ونص على ماولي: 

مساهمة  لس7د  لبشير  الدري�ضي 

خمسمائة  لف  تساوي   ملرو ني 

درهم  و مساهمة  لس7د سم1م  دور  

تساوي خمسمائة  لف درهم

على  ونص  7:  لذي  رقم  بند 

ماولي: حصة  لس7د  لبشير  الدري�ضي 

5000 سهم و حصة   ملرو ني تساوي 

 5000 تساوي  سم1م  دور   لس7د 

سهم

على  ونص  :  لذي   15 رقم  بند 

تم تع7ين  لس7د سم1م  دور  ماولي: 

كمسير للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   03 بتاريخ   البتد ئ7ة بتط1 ن  

2020 تحت رقم 0513.

389I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

3BRO

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م1ريتا 7ا صندوق  لبرود 

2609 ، 50000، مر كش  ملغرب

3BRO شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي 57,شارع 

م1ريتا 7ا صندوق  لبرود 2609 

مر كش  لرئيس7ة – ج7ليز مر كش 

50000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

103921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   15

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

.3BRO : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

:  ستير د  بإوجاز  غرض  لشركة 

و لت1 بل  و لقه1ة  تصدور  لشاي   /

و ملنتجات  لغذ ئ7ة وجم7ع  ملنتجات 

 ألخرى أو ما وماثلها.

57,شارع   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 2609 صندوق  لبرود  م1ريتا 7ا 

مر كش  ج7ليز   – مر كش  لرئيس7ة 

50000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MANAGEMENT AND  لشركة 

 ADVISORY COMPANY )SARL(

درهم   100 بق7مة  حصة   :  1.000

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 MANAGEMENT AND  لشركة 

 (ADVISORY COMPANY )SARL

عن1  ه) ( تجزئة رقم 89/89 مكرر ، 

 50000  لحي  لصناع7ة أزلي ص ب  

مر كش  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عباس  لبارودي   لس7د  مين 

بن   8 كلم  طريق  مزميز  عن1  ه) ( 

 50000 سعادة  تسلطا ت  كاوي 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113325.

390I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BAG FILTER
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

ت1س7ع نشاط  لشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م1ريتا 7ا صندوق  لبرود 

2609 ، 50000، مر كش  ملغرب

BAG FILTER شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  الجتماعي  لحي 

 لصناعي س7دي غا م 3 تجزئة رقم 

7 طريق  سفي - 50000 مر كش 

 ملغرب.

ت1س7ع نشاط  لشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.38811

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 أبريل   28 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتال7ة 

 لشركة  لحالي :

و ستير د وتصدور وت1زيع  شر ء   -

جم7ع  ألجهزة  لطب7ة  لجر ح7ة 

ومنتجات  و ملستهلكات  لطب7ة 

ومستحضر ت  لتجم7ل   لنظافة 

و ملكمالت  لغذ ئ7ة.

- تصن7ع و ستير د وتصدور وت1زيع 

 ألجهزة  لطب7ة.

وتصن7ع وتعبئة  تصم7م وشر ء   -

 ألجهزة  لطب7ة  ملختلفة.

- عقد تصن7ع وب7ع  ألجهزة  لطب7ة 

 ملختلفة.

تحت  لعالمة  لتجارية  -  لب7ع 

 لخاصة بها.

-  ملشاركة في  لصفقات  لعم1م7ة 

إما من خال5  لتز مها  لخاص أو من 

خال5  لتضامن مع  لشركات  ألخرى 

على  ملست1ى  ل1طني أو  لدولي

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   .

و1 17   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113326.

391I

CCJF

 BEST PRACTICE »

  FINANCIAL CONSULTING

«BPFC «باختصار »
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 BEST PRACTICE FINANCIAL «

CONSULTING  » باختصار» 

BPFC»  شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  لد ر 

 لب7ضاء، شارع ب1رڭون ز قة جعفر 

 بن حبيب ،إقامة  ملشرق 2،  لطابق 

 ألو5. - 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 أبريل   10

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 «  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

 BEST PRACTICE FINANCIAL

باختصار»   «   CONSULTING

 «BPFC

 : بإوجاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت في  لتس7ير.

:  لد ر  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لب7ضاء، شارع ب1رڭون ز قة جعفر 

 بن حبيب ،إقامة  ملشرق 2،  لطابق 

 ألو5. - 20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لس7د  لتباري  فريحة                        :  

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لتباري  فريحة     عن1  ه) ( 

 38 ز قة   X مجم1عة   2  لسالم 

20000  لد ر  لغالم  306  هل  رقم 

 لب7ضاء  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  لتباري  فريحة     عن1  ه) ( 

 38 ز قة   X مجم1عة   2  لسالم 

20000  لد ر  لغالم  306  هل  رقم 

 لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

ماي 2020 تحت رقم 735863.

393I

smaticomp

IRJN SARL AU

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م1ريتا 7ا صندوق  لبرود 

2609 ، 50000، مر كش  ملغرب

BOUANANE IMMO »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 57,شارع 

م1ريتا 7ا صندوق  لبرود 2609 

مر كش  لرئيس7ة – ج7ليز - 50000 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.102205

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

جم7ع  لحصص  الجتماع7ة  ب7ع 

 « )1.000حصة(  لتي تمتلكها شركة 

 «PREMIUM HOLDING (SARL(

 BOUANANE IMMO(« شركة  في 

SARL)» لفائدة  لس7د مهدي تغر ت 

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

 ستقالة  لس7د طارق حنيش و تع7ين 

 لس7د مهدي تغر ت مسير  وح7د 

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

منح ت1ق7ع  لشركات  ملصرف7ة بشكل 

ق17د  أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 

للس7د مهدي تغر ت 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

 مل1 فقة على تعدول  مل1 د 13 ,6 و 7 

من  لقا 1ن  ألسا�ضي

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113325.

395I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUANANE IMMO
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م1ريتا 7ا صندوق  لبرود 

2609 ، 50000، مر كش  ملغرب

BOUANANE IMMO »شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 ل1ح7د»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي: 57,شارع 

م1ريتا 7ا صندوق  لبرود 2609 

مر كش  لرئيس7ة – ج7ليز - 50000 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.102205

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 

جم7ع  لحصص  الجتماع7ة  ب7ع 

 « )1.000حصة(  لتي تمتلكها شركة 

 «PREMIUM HOLDING (SARL(

 BOUANANE IMMO(« شركة  في 

SARL)» لفائدة  لس7د مهدي تغر ت 

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

 ستقالة  لس7د طارق حنيش و تع7ين 

 لس7د مهدي تغر ت مسير  وح7د 

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

منح ت1ق7ع  لشركات  ملصرف7ة بشكل 

ق17د  أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 

للس7د مهدي تغر ت 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 
 مل1 فقة على تعدول  مل1 د 13 ,6 و 7 

من  لقا 1ن  ألسا�ضي
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
و1 17   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 113325.

395I

JIHA FIDUCIAIRE

ZORARGANE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تف1يت حصص

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
ZORARGANE شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  لعزيب 
 لقل7عة  وت مل51   زكان - 86356 

 وت مل51  ملغرب.
تف1يت حصص

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 
.18583

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 أبريل   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تف1يت  لس7د )ة( سك7نة  مفتاح  
أصل  من  حصة  جتماع7ة   500
)ة(  لفائدة   لس7د  حصة   1.000
أحمد مح7ب  بتاريخ 20 أبريل 2020.
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   
ماي   26 بتاريخ  با زكان    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 516 .

396I

CAF MAROC

AS MODE
إعالن متعدد  لقر ر ت

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AS MODE »شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د»



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020)الجريدة الرسمية   63(6

وعن1 ن مقرها  الجتماعي:  ملنطقة 
 لصناع7ة  ملجد تجزئة 812  لطابق 

رقم 5 - 90000 طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 
.85335

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 18 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 
قر ر رقم 1:  لذي ونص على ماولي: 
صغير،  عبد  لرز ق  تف1يت  لس7د 
لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحامل 
جم7ع  لحصص   ،Z99632 رقم 
لفائدة  لس7د  للشركة   الجتماع7ة 
لبطاقة  ،  لحامل  خالد  لصدوقي 

AB203305 لتعريف  ل1طن7ة رقم 
قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 
 ستقالة  لس7د عبد  لرز ق صغير، 
لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحامل 
Z99632،  من منصبه  كمسير  رقم 

للشركة. 
على  ونص  3:  لذي  رقم  قر ر 
تع7ين  لس7د خالد  لصدوقي  ماولي: 
،  لحامل لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة 
جدود    مسير     ،AB203305 رقم 

للشركة.
قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

تحدوث  لقا 1ن  السا�ضي للشركة. 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 
:  لذي  رقم  لبن1د  ملعن7ة  بند 

ونص على ماولي: بالتعدول
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
و1 17   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2522.

397I

JIHA FIDUCIAIRE

ZORARGANE
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تع7ين مسير جدود للشركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

ZORARGANE   شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  لعزيب 

 لقل7عة  وت مل51  - 86356  وت 

مل51  ملغرب.

تع7ين مسير جدود للشركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.18583

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تع7ين   2020 أبريل   20  ملؤرخ في 

مسير جدود للشركة  لس7د)ة( مح7ب  

عائشة  كمسير وح7د

تبعا لقب51  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

ماي   26 بتاريخ  با زكان    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 516 .

398I

Hamza Eddabdoubi

NETTOYAGE55
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

Hamza Eddabdoubi

 Dar Bouazza - Casablanca ،

27223، Casablanca Maroc

NETTOYAGE55 شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  56 شارع 

 لزرقط1ني,  لطابق  لثاني  لشقة 

رقم 6  - 20000  لد ر  لب7ضاء 

 ملغرب. - 20000  لد ر  لب7ضاء  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

560709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   12

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.NETTOYAGE55

تنظ7ف   : بإوجاز  غرض  لشركة 

و لصناع7ة  جم7ع  ملباني  لتجارية 

و لخاصة وأعما5  لص7ا ة.

عن1 ن  ملقر  الجتماعي :  56 شارع 

 لزرقط1ني,  لطابق  لثاني  لشقة رقم 

 - 20000  لد ر  لب7ضاء  ملغرب.   -   6

20000  لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما5  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

51 حصة    :  لس7د طارق  هر وي 

بق7مة 5.100 درهم للحصة .

 لس7د محمد حمامد :  59 حصة 

بق7مة 5.900 درهم للحصة .

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عن1  ه) (  طارق  هر وي    لس7د 

دو ر لحاللفة   95 رقم   لج17دي 

 لشرق7ة د ر ب1عزة  لن1 صر لب7ضاء 

27223  لد ر  لب7ضاء   ملغرب.

عن1  ه) (  حمامد  محمد   لس7د 

ب1عزة  د ر  دو ر  لحاللفة  لشرق7ة 

27223  لد ر  لب7ضاء   لب7ضاء 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عن1  ه) (  طارق  هر وي   لس7د 

دو ر لحاللفة   95 رقم   لج17دي 

 لشرق7ة د ر ب1عزة  لن1 صر لب7ضاء 

27223  لد ر  لب7ضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لب7ضاء    لتجارية 

أبريل 2020 تحت رقم -.

399I

SAFIGESTRA مكتب سفي جيستر  للمحاسبة

SOUILTRAD
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

مكتب سفي جيستر  للمحاسبة 

SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 31

 QUARTIER BOUAB ، 46000،

SAFI safi

SOUILTRAD شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 108 

ز قة  ل1  تي س7دي عبد  لكريم 

 سفي  - 56000  سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

10399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   28

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOUILTRAD

: مقاو5 في  غرض  لشركة بإوجاز 

 الشغا5  ملختلفة  و  لبناء .

عن1 ن  ملقر  الجتماعي : رقم 108 

عبد  لكريم  س7دي  ز قة  ل1  تي 

 سفي  - 56000  سفي  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 : عبد  لرز ق  لس1يلي    لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000  

للحصة .
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و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   
وصفات وم1 طن  لشركاء :

عبد  لرز ق  لس1يلي   لس7د 
حي  102ز قة  ل1  تي  عن1  ه) ( 
 56000 عبد  لكريم  سفي  س7دي 

 سفي  ملغرب.
و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:
عبد  لرز ق  لس1يلي   لس7د 
حي  102ز قة  ل1  تي  عن1  ه) ( 
 56000 عبد  لكريم  سفي  س7دي 

 سفي  ملغرب
باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 
و1 17   01 بتاريخ  بآسفي    البتد ئ7ة 

2020 تحت رقم 586.

500I

 شيشا سع7د محاسب معتمد بالرش7دوة

HECHAMI SANIMA TRAV
شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د
تأسيس شركة

شيشا سع7د محاسب معتمد 
بالرش7دوة

57 ز قة م1الي عبد هللا بن علي 
 ل1 د لحمر  لرش7دوة  لرش7دوة، 

52000،  لرش7دوة  لرش7دوة
  HECHAMI SANIMA TRAV

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 
 لشريك  ل1ح7د

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي قصر 
ت7غ1رين جماعة  لخنك  لرش7دوة - 

52000  لرش7دوة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 
محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 
13797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   11
مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 
ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. HECHAMI SANIMA TRAV

غرض  لشركة بإوجاز : -   الشغا5 

 ملختلفة 

-   ملتاجرة 

-   لغرس و لتشجير .

قصر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - ت7غ1رين جماعة  لخنك  لرش7دوة 

52000  لرش7دوة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عمر   م1الي  هشامي   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

عمر  م1الي  هشامي   لس7د 

جماعة  ت7غ1رين  قصر  عن1  ه) ( 

52000  لرش7دوة    لخنك  لرش7دوة 

 ملغرب .

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

عمر  م1الي  هشامي   لس7د 

جماعة  ت7غ1رين  قصر  عن1  ه) ( 

52000  لرش7دوة    لخنك  لرش7دوة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 27 بتاريخ  بالرش7دوة    البتد ئ7ة 

بمركز   158 رقم  تحت   2020 ماي 

 الستثمار.

501I

FIDULIMAR

 STE AIT OUKHALI
TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة
رفع رأسما5  لشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 STE AIT OUKHALI TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 1761  

 لحي  ملحمدي  - 55000 ورز ز ت 

 ملغرب.
رفع رأسما5  لشركة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.2367

بمقت�ضى  لجمع  لعام 

ماي   19 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسما5  لشركة  رفع  تم   2020

درهم»   5.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   5.000.000« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   10.000.000«

تقدوم حصص  قدوة أو ع7ن7ة.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 البتد ئ7ة ب1رز ز ت  بتاريخ 05 و1 17 

2020 تحت رقم 165.

502I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

ADIME IMMOBILIER SARL
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

 ADIME IMMOBILIER SARL

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 9 

عمارة  مل   زي رقم 1887 شارع 

 لحسن  الو5 حي  ملسيرة  كادور - 

80000  كادور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

52615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   18

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 ADIME : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.IMMOBILIER SARL

:  لتس7ير  بإوجاز  غرض  لشركة 

في  ملجا5  و لتس1يق   لتجاري 

 لعقاري.

 9 رقم   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

شارع   1887 رقم  عمارة  مل   زي 

 - حي  ملسيرة  كادور   لحسن  الو5 

80000  كادور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بق7مة 100 درهم.

بق7مة   500  :  لس7د نع7م عاد5  

100 درهم.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د  لعماني  ملهدي  عن1  ه) ( 

 09 03 بل1ك أ رقم  حي ت7ل7ال  لفر بي 

تك1ين  كادور 80000  كادور  ملغرب.

عن1  ه) (  عاد5   نع7م   لس7د 

 قامة سكني 2 بل1ك ب شقة 315 حي 

 لهدى  كادور 80000  كادور  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د  لعماني  ملهدي  عن1  ه) ( 

 09 03 بل1ك أ رقم  حي ت7ل7ال  لفر بي 

تك1ين  كادور 80000  كادور  ملغرب

عن1  ه) (  عاد5   نع7م   لس7د 

 قامة سكني 2 بل1ك ب شقة 315 حي 

 لهدى  كادور 80000  كادور  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

فبر ور   28 بتاريخ  باكادور    لتجارية 

2020 تحت رقم 89765.

503I
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transparence fiscale

AUTO FES PERFECTION

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc

AUTO FES PERFECTION شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي متجر 1 

 قامة  لصفاء قطعة ب عمارة س 

دهر مهر ز - 30060 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تم إعد د  لقا 1ن   2020 فبر ور   17

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 AUTO : إلقتضاء بمختصر تسم7تها 

.FES PERFECTION

ب7ع ل1 زم   : غرض  لشركة بإوجاز 

 لس7ار ت.

 1 متجر   : عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

عمارة س  ب  قطعة   قامة  لصفاء 

دهر مهر ز - 30060 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لس7د كما5 ماللي 

بق7مة 100 درهم للحصة .

 500  لس7د عزيز عمر ني عل1ي :  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

 لس7د كما5 ماللي عن1  ه) (  ضغ 
صفرو   31052 عين شكاك   ملصلى 

 ملغرب.
عل1ي  عمر ني  عزيز   لس7د 
13  جزئة با 1ر م7ك  رقم  عن1  ه) ( 

فاس   30100 محمدي  حي   1 شقة 

 ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

 لس7د كما5 ماللي عن1  ه) (  ضغ 
صفرو   31052 عين شكاك   ملصلى 

 ملغرب
عل1ي  عمر ني  عزيز   لس7د 
13  جزئة با 1ر م7ك  رقم  عن1  ه) ( 

فاس   30100 محمدي  حي   1 شقة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   09 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 956.

505I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE ESSAFA EVENEMENT
شركة  لتضامن
تف1يت حصص

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

STE ESSAFA EVENEMENT شركة 

 لتضامن

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 والدسمان  والددح1   زكان 86150 

  زكان  ملغرب.

تف1يت حصص
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

. 15675

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 وناور   03 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عريف بر ه7م  )ة(  تف1يت  لس7د 

333 حصة  جتماع7ة من أصل 333 

حصة لفائدة   لس7د )ة( ق7د ر و1نس 

بتاريخ 03 وناور 2020.

تف1يت  لس7د )ة( ماهر عبد لجل7ل 

333 حصة  جتماع7ة من أصل 333 

حصة لفائدة   لس7د )ة( ق7د ر و1نس 

بتاريخ 03 وناور 2020.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني   

مارس   10 بتاريخ   البتد ئ7ة با زكان  

2020 تحت رقم 532.

505I

segex

DLD TRANSFERT

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

DLD TRANSFERT  شركة ذ ت 

 ملسؤول7ة  ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 

 لتجاري رقم 17  لعمارة رقم 3 

تجزئة وئام بنس1دة فاس  - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة 

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

إعد د  لقا 1ن  تم   2020 ماي   19

ذ ت  ملسؤول7ة  لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤول7ة  ملحدودة.

عند  متب1عة  تسم7ة  لشركة 

 DLD  : تسم7تها  بمختصر   إلقتضاء 

. TRANSFERT

وكالة   : بإوجاز  غرض  لشركة 

تح1يل  ألم1 5 .

:  ملحل  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 لتجاري رقم 17  لعمارة رقم 3 تجزئة 

فاس   30000  - وئام بنس1دة فاس  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لس7دة  لدريس7ة بغد د  

حصة بق7مة 100 درهم للحصة .

 لس7دة مل7اء بغد د  :  500 حصة 

بق7مة 100 درهم للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة   

وصفات وم1 طن  لشركاء :

بغد د    لس7دة  لدريس7ة 

حي  س  بل1ك   71 رقم  عن1  ه) ( 

فاس   30000 فاس   زو غة   ل1فاق 

 ملغرب .

 لس7دة مل7اء بغد د  عن1  ه) ( رقم 

71 بل1ك س حي  ل1فاق زو غة  لعل7ا 

فاس  30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة    ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

بغد د    لس7دة  لدريس7ة 

حي  س  بل1ك   71 رقم  عن1  ه) ( 

فاس   30000 فاس   زو غة   ل1فاق 

 ملغرب 

 لس7دة مل7اء بغد د  عن1  ه) ( رقم 

71 بل1ك س حي  ل1فاق زو غة  لعل7ا 

فاس 30000 فاس   ملغرب 

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

و1 17   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 1233.

506I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

OSBOIS

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

تأسيس شركة

SOCIETE OSBOIS 

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

 لشريك  ل1ح7د

رأسما5  لشركة: 100.000 درهم

عن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  زهة 

رقم 509 طريق عين  لشقف - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة

شركة ذ ت مسؤول7ة محدودة ذ ت 

OSBOIS لشريك  ل1ح7د 

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي حي  زهة 

رقم 509 طريق عين  لشقف - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤول7ة 

محدودة ذ ت  لشريك  ل1ح7د

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

62553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقا 1ن   2020 مارس   09

مسؤول7ة  ذ ت  لشركة   ألسا�ضي 

ذ ت  لشريك  ل1ح7د  محدودة 

باملميز ت  لتال7ة:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤول7ة 

 ل1ح7د.

OSBOIS: تسم7ة  لشركة متب1عة 

عند  إلقتضاء بمختصر تسم7تها

غرض  لشركة بإوجاز

شر ء وب7ع وتجارة بالجملة ملختلف 

أصناف  ألثاث  ملنزلي و ملكتبي-

وتصدور  ألثاث  - ستير د 

ومستلزمات  أل ارة

بالجملة  تجار  ألخشاب   -

و لتقس7ط

: حي  زهة  عن1 ن  ملقر  الجتماعي 

 - عين  لشقف  طريق   509 رقم 

30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما5  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : محمد  عل1ي  أسامة   لس7د 

درهم   100 بق7مة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائل7ة  -  ألسماء  لشخص7ة 

وصفات وم1 طن  لشركاء :

محمد  عل1ي  أسامة   لس7د 

تجزئة  لحدوقة  ز.س   59 عن1  ه) ( 

تغات 30000 فاس  ملغرب.

و لعائل7ة   ألسماء  لشخص7ة 

وم1 طن مسيري  لشركة:

محمد  عل1ي  أسامة   لس7د 

تجزئة  لحدوقة  ز.س   59 عن1  ه) ( 

تغات 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بفاس بتاريخ 16 مارس 2020 

تحت رقم 50311120012290.

507I

socogese

 ETABLISSEMENT BENNIS«

«NECHBA

شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

قفل  لتصف7ة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

 ETABLISSEMENT BENNIS«

NECHBA» شركة ذ ت  ملسؤول7ة 

 ملحدودة

وعن1 ن مقرها  إلجتماعي : رقم 9 

ز قة رحا5  ملسك7ني شارع  لجيش 

 مللكي - 30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصف7ة

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري : 

.39211

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2020 فبر ور   28 في   ملؤرخ 

 ETABLISSEMENT BENNIS« حل 

ذ ت  ملسؤول7ة  شركة   «NECHBA

 10.000,00  ملحدودة مبلغ رأسمالها 

درهم وعن1 ن مقرها  إلجتماعي رقم 

9 ز قة رحا5  ملسك7ني شارع  لجيش 

فاس  ملغرب  ت7جة   30000  -  مللكي 

لت1قف  لنشاط.

و عين:

بنيس نشب و  مالك     لس7د)ة( 

تجزئة  حد تجزئة  ملسفر  عن1  ه) ( 

فاس  ملغرب   30000 طريق  وم1ز ر 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمع7ة  لختام7ة 

 9 رقم  وفي   2020 فبر ور   28 بتاريخ 

شارع  لجيش  رحا5  ملسك7ني  ز قة 

 مللكي - 30000 فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2020 

تحت رقم 2020/1201.

508I

socogese

J.L.F. IMPORT EXPORT
إعالن متعدد  لقر ر ت

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

J.L.F. IMPORT EXPORT »شركة 

ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة»

وعن1 ن مقرها  الجتماعي:  قامة 

 لنماء  لقطعة 235-235  لحي 

 لصناعي بنس1دة - 30000 فاس 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت»

رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري: 

.62059

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 11 ماي 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتال7ة: 

على  ونص  1:  لذي  رقم  قر ر 

جبار  محمد  تف1يت  لس7د  ماولي:  

180 حصة  جتماع7ة من أصل 300 

جبار  سع7د  لفائدة  لس7د  حصة 

رجاء  لفائدة  لس7دة  حصة  و120 

جبار 

قر ر رقم 2:  لذي ونص على ماولي: 

تبرئة ذمة  ملسير  لس7د جبار محمد، 

وقب51  ستقالته من مهامه كمسير

قر ر رقم 3:  لذي ونص على ماولي: 

إتمام تس7ير  لشركة من طرف  ملسير 

 ل1ح7د  لس7د جبار سع7د ملدة غير 

محددة

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

تغ7ير  لت1ق7ع  إلجتماعي

قر ر رقم 5:  لذي ونص على ماولي: 

تح7ين  لنظام  ألسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض7ات 

 لنظام  ألسا�ضي  لتال7ة: 

بند رقم 6:  لذي ونص على ماولي: 

حصة   580 سع7د  جبار   لس7د 

 520  جتماع7ة و لس7دة جبار رجاء 

حصة  جتماع7ة

على  ونص  15:  لذي  رقم  بند 

سع7د  جبار  تع7ين  لس7د  ماولي: 

مسير  للشركة وذلك ملدة غير محددة

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2020 

تحت رقم 2020/1203.

509I
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socogese

«BEN’S CONCEPT«
شركة ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة

حل شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»BEN’S CONCEPT» شركة 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة )في ط1ر 

 لتصف7ة(
وعن1 ن مقرها  إلجتماعي  قامة عمر 

 لخ7ام 9 ز قة اللة  م7نة  ملدونة 
 لجدودة - 30000 فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتق77د في  لسجل  لتجاري 

.59597
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرر حل  23 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤول7ة  ملحدودة  شركة 
»BEN’S CONCEPT»  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعن1 ن  درهم   100.000
ز قة   9  إلجتماعي  قامة عمر  لخ7ام 

اللة  م7نة  ملدونة  لجدودة - 30000 

ت1قف   :  5 فاس  ملغرب  ت7جة 

 لنشاط.

ب  قامة  مقر  لتصف7ة  حدد  و 

عمر  لخ7ام 9 ز قة اللة  م7نة  ملدونة 

 لجدودة - 30000 فاس  ملغرب. 

و عين:

نشب   بنيس  مالك    لس7د)ة( 

وعن1  ه) ( تجزئة  حد تجزئة  ملسفر 

30000 فاس  ملغرب  طريق  وم1ز ر  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالح7ات  ملخ1لة 

 ملخابرة و محل تبل7غ  لعق1د و ل1ثائق 

 ملتعلقة بالتصف7ة : -

باملحكمة  تم  إلود ع  لقا 1ني 

مارس   13 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 2020/1067.

510I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

PRIAGRUS-SA
شركة  ملساهمة

 ستمر ر نشاط  لشركة

PRIAGRUS-SA

 ستمر ر  لشركة رغم فقد ن رأس 

 ملا5  الجتماعي 

تح7ين  لقا 1ن  ألسا�ضي للشركة

بتاريخ   مد والتها  إثر  على   : أوال 

قررت  لجمع7ة   30/05/2020

 لعامة غير  لعادوة ملساهمي شركة

PRIAGRUS-SA   

بمجلس  مجه1لة  السم  شركة 

درهم،   5.800.000 رأسمالها   د ري، 

و1جد مقرها  الجتماعي باوت مل51، 

 ،252 رقم   لحي  لصناعي،  لبقعة 

عمالة   زكان  وت  ب17كر ،  طريق 

بالسجل  لتجاري  مق7دة  مل51، 

لدى  ملحكمة  لتجارية   5 تحت عدد 

بأكادور، ما ولي :

-  ستمر ر  لشركة رغم فقد ن   1

رأسمالها  الجتماعي،

تكل7ف  ملجلس  الد ري   -  2

بتقدوم  قتر حات وحل51  اجعة ترمي 

 لى تس1ية  ل1ضع7ة  ملال7ة للشركة، 

في  عليها  د خل  آلجا5  ملنص1ص 

عن طريق  لزيادة في   لقا 1ن، س1 ء 

ر س  ملا5  الجتماعي  و تخف7ضه.

تح7ين  لقا 1ن  ألسا�ضي   -  3

للشركة.

تم إ جاز  إلود ع  لقا 1ني   : ثا 7ــــــا 

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

 لتجارية بأكادور بتاريخ 04/06/2020 

تحت عدد 90155. 
ملخص قصد  لنشر

رئيس  ملجلس  إلد ري

عبد  لكبير صبري

511I
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املحكمة االبتدائية ببرويد

إعالن عن ب7ع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

 لضبط باملحكمة  البتد ئ7ة ببرش7د، 

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�ضى  أ ه 

ف1ت  لس7د علي   ،2020 فبر ور   25

و لشريك  بصفته  ملسير   لدواني 

فير  ز»  »مقهى  بشركة   ل1ح7د 

للسادة عبد هللا وز ن، سع7د وز ن، 

و لس7د  1ر  لدون  وز ن،  حسن 

كمقهى،  وز ن،  ألصل  ملستغل 

حي  جنين  شارع  بز وية   لكائنة 

 STE CAFE FIRENZE وف7ق برش7د 

تحت  بالسجل  لتجاري  و ملسجلة 

وذلك ثمن إجمالي قدره   5687 رقم 

600.000 درهم.

جم7ع  لتعرضات  فإن  وعل7ه 

تقدم بكتابة  لضبط بهاته  ملحكمة 

قسم  لسجل  لتجاري د خل أجل 15 

و1ما من تاريخ  لنشرة  ألولى و لثا 7ة.

 لنشرة  ألولى
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

30 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي  ستثنافي

رقم 2019/2615/65

ملخص  لحكم أو  لقر ر

 السم  لعائلي : سهل.

مزد د  ه7ثم   :  السم  لشخ�ضي 

بتاريخ 10  1فمبر 2000.

 : وأمه  بنعي�ضى  محج1ب   :  بن 

لط7فة بنت أحمد.  لساكن حي الب7ط 

ظهر  لخميس بل1ك 1  لز قة 15 رقم 

13 فاس.

حكم عل7ه بتاريخ 3 سبتمبر 2019 

من طرف غرفة  لجناوات  الستئناف7ة 

بفاس علن7ا   تهائ7ا وغ7اب7ا.

جناوة  لسرقة   : أجل  من 

 مل1ص1فة بالتعدد و لعنف و لتهدود 

و ستعما5  اقلة ذ ت محرك وجنحتي 

شأنها  من  ظروف  في  ح7ازة  لسالح 

و ألم1 5  سالمة  ألشخاص  تهدود 

و ستهالك أقر ص مهل1سة.

في  لشكل : قب51  الستئناف.

تأو7د  لقر ر   : في  مل1ض1ع 

غرفة  عن   ملستأ ف  لصادر 

بتاريخ بهذه  ملحكمة    لجناوات 

7 فبر ور 2019 تحت رقم 20 في  مللف 

: بـ  2019/2613/112  لقا�ضي  رقم 

 في مؤ خذة  ملتهم  لحدث ه7ثم سهل 

بن محج1ب بما نسب إل7ه ومعاقبته 

وبإتالف  حبسا  افذ   و حدة  بسنة 

 ملحج1ز ت، مع  لصائر دون إجبار.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 

 لعقل.

وبإشعار  ألمالك  ملخز 7ة بملخص 

 لحكم.

في  لجريدة  لرسم7ة  وبنشره 

بمسعى من  لن7ابة  لعامة.

وبتعل7ق  لحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
رئيس ممثل  لن7ابة  لعامة

كاتب  لضبط

28

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي  ستئنافي رقم : 

2019/2616/90

ملخص  لحكم  أو  لقر ر
:  لطاهري  السم   السم  لعائلي 

 لشخ�ضي : أو1ب مزد د في 29 أكت1بر 

وأمه  محمد  بن  سع7د  2002  بن 

سميرة بنت محمد  لساكن : دو ر بني 

حمل7ل جماعة وق7ادة عين قنصرة 

د ئرة أوالد جامع ملطا  م1الي يعق1ب 

 2019 و1ل17    29 حكم عل7ه بتاريخ 

من طرف غرفة  لجناوات   الستئناف7ة 

بفاس علن7ا   تهائ7ا وغ7اب7ا من أجل 

بالل7ل  جناوة  لسرقة   مل1ص1فة   :

و لكسر و لتسلق.

في  لشكل : قب51  الستئناف.

تأو7د  لقر ر   : في  مل1ض1ع 

غرفة  عن   ملستأ ف  لصادر 

 21 بتاريخ  بهذه  ملحكمة   لجناوات 

في  مللف   35 2019 تحت رقم  فبر ور 

ب:  2019/2614/10  لقا�ضي  رقم 

أو1ب  لطاهري  مؤ خذة  لحدث 

ومعاقبته  إل7ه  نسب  بما  بن سع7د 

بسنة و حدة حبسا  افذ  : مع  لصائر 

و إلجبار في  ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 

 لعقل.

وبإشعار  ألمالك  ملخز 7ة بملخص 

 لحكم.

في  لجريدة  لرسم7ة  وبنشره 

وبتعل7ق   من  لن7ابة  لعامة  بمسعى 

 لحكم بباب آخر مسكن للمتهم.
رئيس ممثل  لن7ابة  لعامة

كاتب  لضبط

29

 II.  -  إعالنات قضائية
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 III.  -  إعالنات إدارية
وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي  مدورة 

ح.ج   2020/2799 رقم   لسب1 
2020  لذي س7جرى  ماي   21 بتاريخ 

ذي  »مكناسة»  على  لعقار  ملسمى 
 385 ص   272 رسم شر ء ض بعدد 

 ملت1 جد بالجماعة  لتر ب7ة ب1عروس، 

تاو ات،  بتد ء  إقل7م  تيسة،  د ئرة 

إلى غاوة   2020 و1 17   15 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 و1 17   25

وجلب  بئر  بإ جاز  مشروع  لترخ7ص 

منه من أجل  الستعما5  ملنزلي   ملاء 

وإرو ء  ملاش7ة و لسقي مساحة 0,76 

زك7ة  لفائدة  لس7دة  ملل1لي  هكتار  

لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحاملة 

.C922527

7

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي  مدورة 

ح.ج   2020/2954 رقم   لسب1 
2020  لذي س7جرى  ماي   26 بتاريخ 

 «1-1 » ورح1  على  لعقار  ملسمى 

  67/21698 رقم  ذي شهادة  مللك7ة 

آوت  بالجماعة  لتر ب7ة   ملت1 جد 

ب1رزوين، د ئرة  لحاجب إقل7م  لحاجب 

 بتد ء من تاريخ 19 و1 17 2020 إلى غاوة 

بحث علني في شأن   2020 و1 17   29

مشروع  لترخ7ص بإ جاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه    ملاء 

لفائدة  لس7د  هكتار ت   5,7638

فؤ د  لعر قي وسع7دة لحبابي  لحامل 

 C76960 لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة 

.C352952و

8

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي  مدورة 

ح.ج   2020/2952 رقم   لسب1 
2020  لذي س7جرى  ماي   26 بتاريخ 

» م  لش7خ»  على  لعقار  ملسمى 

 27 25 ص  ذي عقد كر ء ض بعدد 

 74/1310 عدد  وشهادة  مللك7ة 

ك7ك1،  بالجماعة  لتر ب7ة   ملت1 جد 

ب1ملان  بتد ء  إقل7م  ب1ملان،  د ئرة 

إلى غاوة   2020 و1 17   19 تاريخ  من  

بحث علني في شأن   2020 و1 17   29

مشروع  لترخ7ص بإ جاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

لفائدة  لس7د  هكتار ت   2,6025

فض7لي عبد  لكريم  لحامل لبطاقة 

.U98318 لتعريف  ل1طن7ة 

9

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي  مدورة 

ح.ج   2020/2955 رقم   لسب1 
2020  لذي س7جرى  ماي   26 بتاريخ 

»حد ئق  ومان  على  لعقار  ملسمى 

عدد  ذي  لرسم  لعقاري  هناء» 

بالجماعة  K/10642  ملت1 جد 

 لتر ب7ة و د  فر ن، د ئرة أزرو، إقل7م 

و1 17   19 تاريخ  من   فر ن،  بتد ء 

2020 إلى غاوة 29 و1 17 2020 بحث 

مشروع  لترخ7ص  شأن  في  علني 

بإ جاز ثقب وجلب  ملاء منه من أجل 

هكتار ت   5,2655 مساحة  سقي 

فاطمة  لفائدة  لس7دة  لكاري 

لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحاملة 

.G195337

10

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي  مدورة 

ح.ج   2020/2951 رقم   لسب1 

2020  لذي س7جرى  ماي   26 بتاريخ 

»فد ن  لسدرة»  على  لعقار  ملسمى 

ذي مطلب  لتحف7ظ رقم 81/4497 

عين  بالجماعة  لتر ب7ة   ملت1 جد 

إقل7م  ت7فلت،  د ئرة   لج1هرة، 

 لخميسات  بتد ء من  تاريخ 19و1 17 

2020 إلى غاوة 29 و1 17 2020 بحث 

مشروع  لترخ7ص  شأن  في  علني 

منه من أجل  بئر وجلب  ملاء  بإ جاز 

لفائدة  هكتار ت   2 مساحة  سقي 

لبطاقة   لس7د  لباج أحمد  لحامل 

.XA81872 لتعريف  ل1طن7ة 

11

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي  مدورة 

ح.ج   2020/2946 رقم   لسب1 

2020  لذي س7جرى  ماي   21 بتاريخ 

»س7دي بطاش»  على  لعقار  ملسمى 

 81/8804 عدد  شهادة  مللك7ة  ذي 

س7دي  بالجماعة  لتر ب7ة   ملت1 جد 

إقل7م  ت7فلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

 لخميسات  بتد ء من  تاريخ 15 و1 17 

2020 إلى غاوة 25 و1 17 2020 بحث 

علني في شأن مشروع  لترخ7ص بإ جاز 

سقي  أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر 

هكتار  لفائدة  لس7د   1,57 مساحة 

لبطاقة   جع7ط  لعربي  لحامل 

.A159909 لتعريف  ل1طن7ة 

12

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي  مدورة 

ح.ج   2020/2945 رقم   لسب1 

2020  لذي س7جرى  ماي   21 بتاريخ 

ذي  »فد ن رمل»  على  لعقار  ملسمى 

ص   522 بعدد  ضمن  شر ء  عقد 

بالجماعة  لتر ب7ة  399  ملت1 جد 

ت7فلت،  د ئرة  عبد  لرز ق،  س7دي 

تاريخ  من    إقل7م  لخميسات  بتد ء 

و1 17   25 إلى غاوة   2020 و1 17   15

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

منه   لترخ7ص بإ جاز بئر وجلب  ملاء 

 1,2521 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتار  لفائدة  لس7د  لسدر تي عبد 

لبطاقة  لتعريف   للط7ف  لحامل 

.A65525 ل1طن7ة 

13

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لسب1   وكالة  لح1ض  ملائي 

ج 2020/2942 بتاريخ 21 ماي 2020 

 لذي س7جري على  لعقار  ملسمى بن 

ص   150 رقم  شر ء  عقد  ذي  وط1 

169 وبالد بني وط1 ذي شهادة  مللك7ة 

32661/41  ملت1 جد بالجماعة  رقم 

إقل7م  د ئرة  ملنز5،   لتر ب7ة  غزر ن، 

و1 17   15 تاريخ  من  صفرو،  بتد ء 

2020 إلى غاوة 25 و1 17 2020 بحث 

علني في شأن  مشروع  لترخ7ص جلب  

لفائدة  لس7د  و د  لقرية  من   ملاء 

عاد5 زعن1ن وجما5 زعن1ن  لساكن 

بعين ب1عسال لشر ف  غزر ن صفرو.

14
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وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1 رقم ح.ج 

 2020 ماي   21 بتاريخ   2020/2943

على  لعقار  ملسمى  س7جري   لذي 

آوت حماد  دغاغ ذي شهادة إد رية 

بالجماعة  2019/64   ملت1 جد  رقم 

إفر ن،  باش1ية  تزك7ت،   لتر ب7ة 

 15 تاريخ  من  إفر ن،  بتد ء  إقل7م 

و1 17   25 غاوة  إلى   2020 و1 17 

مشروع  بحث علني في شأن    2020

وجلب   ملاء  ثقب  بإ جاز   لترخ7ص 

منه، من أجل سقي مساحة 0.8965 

هكتار   لفائدة  لس7د وجع1تن سع7د 

لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحامل 

.DB13186

15

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1 رقم ح.ج 

 2020 ماي   27 بتاريخ   2020/2958

على  لعقار  ملسمى  س7جري   لذي 

 لحرشة ذي شر ء رقم 227 ص 231   

 ملت1 جد بالجماعة  لتر ب7ة  غزر ن، 

صفرو،  بتد ء  إقل7م  د ئرة  ملنز5، 

إلى غاوة   2020 و1 17   22 تاريخ  من 

فاتح و1ل17 2020 بحث علني في شأن  

مشروع  لترخ7ص بإ جاز ثقب وجلب  

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لس7د  هكتار ت   3.5551

لبطاقة  إدريس   لحامل   لشبشالي 

.CB30327 لتعريف  ل1طن7ة 

16

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1 رقم ح.ج 

 2020 ماي   21 بتاريخ   2020/2941

على  لعقار  ملسمى  س7جري   لذي 

رقم  شهادة  مللك7ة  ذي   ملحمدوة 

K/1971   ملت1 جد  بالجماعة  لتر ب7ة 

إقل7م  أك1ر ي،  د ئرة  أوخلفن،  آوت 

و1 17   15  لحاجب،  بتد ء من تاريخ 

2020 إلى غاوة 25 و1 17 2020 بحث 

مشروع   لترخ7ص  شأن   في  علني 

منهما،  وجلب   ملاء  ثقبين  بإ جاز 

هكتار   170 من أجل سقي مساحة 

 GARDEN SQUARE لفائدة شركة 

ممثلها  لقا 1ني     شخص  في   SARL

لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحامل 

.A655066

17

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1 رقم ح.ج 

 2020 ماي   26 بتاريخ   2020/2953

على  لعقار  ملسمى  س7جري   لذي 

ض  شر ء  عقد  ذي  م1فر ن  فد ن 

151   ملت1 جد   ص   179 برقم 

بالجماعة  لتر ب7ة آوت م7م1ن، د ئرة 

إقل7م  لخميسات،   لخميسات، 

إلى   2020 و1 17   19 من تاريخ   بتد ء 

علني  بحث   2020 و1 17   29 غاوة 

بإ جاز  مشروع  لترخ7ص  شأن  في 

من أجل سقي  منه،  بئر وجلب   ملاء 

1.50 هكتار  لفائدة  لس7دة  مساحة 

لبطاقة  سالم  لحامل  بن  أوعال 

.X1797 لتعريف  ل1طن7ة 

18

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1 رقم ح.ج 

 2020 ماي   26 بتاريخ   2020/2956

على  لعقار  ملسمى  س7جري   لذي 

16- رقم  مطلب  ذي  ب1دريس  ملك 

بالجماعة  لتر ب7ة  2673  ملت1 جد 

ت7فلت،  د ئرة  عبد  لرز ق،  س7دي 

تاريخ  من  إقل7م  لخميسات،  بتد ء 

و1 17   29 إلى غاوة   2020 و1 17   19

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

 لترخ7ص بإ جاز بئر وجلب  ملاء منه، 

 1.0252 مساحة  سقي  أجل  من 

محمد  صاهر  لفائدة  لس7د  هكتار  

لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة   لحامل 

.Z73989

19

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1 رقم ح.ج 

 2020 ماي   26 بتاريخ   2020/2957

على  لعقار  ملسمى  س7جري   لذي 

رقم  شهادة  مللك7ة  ذي   ف1د وعقى 

بالجماعة  16/49166  ملت1 جد 

د ئرة   لتر ب7ة خميس س7دي وحيى، 

إقل7م  لخميسات،  بتد ء  ت7فلت، 

إلى غاوة   2020 و1 17   19 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 و1 17   29

مشروع  لترخ7ص بإ جاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لس7د  هكتار ت   2.5020

لبطاقة  محمد  لحامل   لطاح1ني 

.A523762 لتعريف  ل1طن7ة 

20

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لسب1  وكالة  لح1ض  ملائي 

ماي   22 بتاريخ  ح.ج/2020/2948 

على  لعقار  س7جرى  2020  لذي 

س7دي  محمد  »فد ن   ملسمى 

مطلب  لتحف7ظ  ذي   لعسري» 

بالجماعة  81/4744  ملت1 جد  رقم 

د ئرة  عبد  لرز ق،  س7دي   لتر ب7ة 

إقل7م  لخميسات،  بتد ء  ت7فلت، 

إلى غاوة   2020 و1 17   19 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2020 و1 17   29

وجلب  بئر  بإ جاز  مشروع  لترخ7ص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

0,7395 هكتار  لفائدة  لس7د محمد 

ومصطفى  لع1ي�ضي  فنيش  عد ان 

 لحاملين لبطاقتي  لتعريف  ل1طن7ة 

.A769155 ورقم A728872 رقم

21

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لسب1  وكالة  لح1ض  ملائي 

ماي   22 بتاريخ  ح.ج/2020/2949 

على  لعقار  س7جرى  2020  لذي 

شهادة  ذي  محمد»  »بالد   ملسمى 

16/45878  ملت1 جد  رقم   مللك7ة 

عين  لج1هرة،  بالجماعة  لتر ب7ة 

إقل7م  لخميسات،  ت7فلت،  د ئرة 

إلى   2020 و1 17   19 من تاريخ   بتد ء 

علني  بحث   2020 و1 17   29 غاوة 

بإ جاز  مشروع  لترخ7ص  شأن  في 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  لس7د  هكتار    5 مساحة 

لكزولي  وعاش1رة  بلبعز وي  محمد 

 لحاملين لبطاقتي  لتعريف  ل1طن7ة 

.XA26585 ورقم XA27999 رقم

22
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وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 
رقم  لسب1  وكالة  لح1ض  ملائي 
ماي   21 بتاريخ  ح.ج/2020/2885 
على  لعقار  س7جرى  2020  لذي 
 ملسمى » لرب7عة» ذي  لرسم  لعقاري 
16/34203  ملت1 جد بالجماعة  رقم 
د ئرة  علي  ولحسن،   لتر ب7ة  وت 
إقل7م  لخميسات،  بتد ء  ت7فلت، 
إلى غاوة   2020 و1 17   15 تاريخ  من 
بحث علني في شأن   2020 و1 17   25
مشروع  لترخ7ص بإ جاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 
1,0666 هكتار  لفائدة  لس7د  كريم 
لبطاقة  لتعريف   حم7دة  لحامل 

.X3710 ل1طن7ة رقم 
23

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 
رقم  لسب1  وكالة  لح1ض  ملائي 
ماي   21 بتاريخ  ح.ج/2020/2884 

2020  لذي س7جرى على  لعقار

ذي شهادة  مللك7ة  » سد ع»   ملسمى 
16/66359  ملت1 جد بالجماعة  رقم 

د ئرة  مجمع  لطلبة،   لتر ب7ة 

إقل7م  لخميسات،   لخميسات، 

إلى   2020 و1 17   15 من تاريخ   بتد ء 

علني  بحث   2020 و1 17   25 غاوة 

بإ جاز  مشروع  لترخ7ص  شأن  في 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

1,30 هكتار  لفائدة  لس7دة  مساحة 

باجي م7نة  لحاملة لبطاقة  لتعريف 

.X59395 ل1طن7ة رقم 

24

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لسب1  وكالة  لح1ض  ملائي 

ماي   21 بتاريخ  ح.ج/2020/2888 

على  لعقار  س7جرى  2020  لذي 

ذي  لرسم   «10 »بساتين   ملسمى 

16/46363  ملت1 جد  رقم   لعقاري 

د ئرة  بالجماعة  لتر ب7ة  وت مالك، 

إقل7م  لخميسات،  بتد ء  ت7فلت، 

إلى غاوة  2020 و1 17   15 تاريخ   من 

2020 بحث علني في شأن   25 و1 17 

مشروع  لترخ7ص بإ جاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

0,80 هكتار  لفائدة  لس7دة ح7كمات 

عمر  وأبناؤها  لقاصرين  واسم7نة 

قدوري  لحاملة  وشامة  قدوري 

رقم  لبطاقة  لتعريف  ل1طن7ة 

.AB215851

25

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لسب1  وكالة  لح1ض  ملائي 

ماي   21 بتاريخ  ح.ج/2020/2869 

على  لعقار  س7جرى  2020  لذي 

لحريشة  وفد ن  »لحريشة   ملسمى 

ض  شر ء  عق1د  ذي  وت1غزيفت» 

برقم 97 ص 115 وض برقم 71 ص 

75 وض برقم  55 ص  93 وض برقم 

9  ملت1 جد بالجماعة  لتر ب7ة  ص   8

صفرو،  د ئرة  س7دي  خ7ار،  كندر 

 15 تاريخ  من  صفرو،  بتد ء  إقل7م 

و1 17 2020 إلى غاوة 25 و1 17 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لترخ7ص 

بإ جاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساحة 5,0106 هكتار  لفائدة 

 لس7د سل17ي محمد  لحامل لبطاقة 

.CB90511 لتعريف  ل1طن7ة رقم 

26

وكالة  لح1ض  ملائي لسب1

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مدورة  أصدرته  قر ر  بم1جب 

رقم  لسب1  وكالة  لح1ض  ملائي 

ماي   21 بتاريخ  ح.ج/2020/2796 

على  لعقار  س7جرى  2020  لذي 

أرض7ة  وقطعة  »أد ونعلي»   ملسمى 

 556 ب1رية ذي عقد إبر ء ض برقم 

ص 391 وعقد  عتر ف بب7ع ض برقم 

بالجماعة  292  ملت1 جد  ص   525

 لتر ب7ة سرغ7نة، د ئرة ب1ملان، إقل7م 

و1 17   15 تاريخ  من  ب1ملان،  بتد ء 

2020 إلى غاوة 25 و1 17 2020 بحث 

علني في شأن مشروع  لترخ7ص بإ جاز 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

هكتار  لفائدة  لس7د   1,32 مساحة 

لبطاقة   غ1ج7ل  لحسين  لحامل 

.C91250 لتعريف  ل1طن7ة رقم 

27
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52



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6351  

1



635( الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

2



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية)635  

3



6353 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

5



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6355  

5



6355 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6356  



6351 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

35



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6358  



6359 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6361  



636( الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

35



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية)636  



6363 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6365  

36



6365 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6366  



6361 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

37



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6368  



6369 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6311  



631( الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية)631  

38



6313 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6315  



6315 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6316  



6311 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

39



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6318  

50
 لفصل  لثالث



6319 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6381  



638( الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية)638  

53



6383 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

55



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6385  

55



6385 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6386  

56



6381 الجريدة الرسميةعدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) 

57



عدد 5616 - 25 ش1 5 1551 )17 و1 17 2020) الجريدة الرسمية6388  

58
جريدة مشه1د بمطابقتها للنظائر  مل1زعة

رئيس مصلحة  لطبع و إل تاج
 طلع عل7ه من أجل إثبات صحة إمضاء  لس7د ................................

 7ابة عن مدور  ملطبعة  لرسم7ة

 لرباط في ............................................................................

ثمن النسخة بمقر املطبعة الرسمية : 1) دراهم

ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين : )) درهما

تطب7ق  لفقرة  ألولى من  ملادة  لثا 7ة من  لقر ر  ملشترك لألمين  لعام للحك1مة ووزير  القتصاد و ملال7ة 

رقــــــــم 2577.18  لصـــــــــادر في 22 من محرم 1550 )2 أكت1بر 2018)


