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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم  ملعلنون في ميد ن  إلشهار  لقانوني إثبات هويتهم و لسل ات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

ST AMBLITUDE
ش.م. م

رأسمالها : 30.000 درهم
س.ت رقم : 124319

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة)
في)13)فبر ير)2020،)قرر  و مع  لعام)
 ST AMBLITUDE(الستثنائي لشركة 
درهم،) (30.000 رأسمالها) ش.م.م،)
 12 مقرها  لرئي�ضي في تمارة فيال رقم)

إقامة  نو ر هرهورة،)ما يلي):
60)حصة  جتماعية  لتي في) نقل)
إلى) بناني كمان يون5  حوزة  لسيد 

 آلنسة  ية بن عبد  و ليل.
حصة  جتماعية  لتي) (60 نقل)
عبد  و ليل بن  حوزة  لسيد   في 
هدى إلى  آلنسة   عبد  لرحيم 

بن عبد  و ليل.
حصة  جتماعية  لتي) (60 نقل)
عبد  و ليل بن  حوزة  لسيد   في 
كنزة إلى  آلنسة   عبد  لرحيم 

بن عبد  و ليل.
بالتالي مجموع  وحصص) وأصبح 

 الجتماعية  و ديدة كالتالي):
  لسيد بن عبد  و ليل عبد  لرحيم

120)حصة  جتماعية.
 60 عبد  و ليل) بن   آلنسة  ية 

حصة  جتماعية.
 60  آلنسة هدى بن عبد  و ليل)

حصة  جتماعية.
 60  آلنسة كنزة بن عبد  و ليل)

حصة  جتماعية.
(: هدف  جتماعي) إضافة 

 الستشارة  لقانونية.
لدى) تم  إليد ع  لقانوني  وقد 
باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 
2020،)تحت) 16)يوليو) بتمارة بتاريخ)

رقم)99)3.
1 P

أزالك كونفاكأيون
 لس ل  لتجاري رقم 460079

تأسي5 شركة
على إثر عقد عرفي بتاريخ)4)مارس)

2020)تم وضع قانون شركة):
 السم):)أزالك كونفاكسيون.

 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)
 ملسؤولية للشريك  لوحيد.

رأسمال) يتكون  (:  لرأسمال)
 لشركة من)10.000)درهم تتكون من)
100)حصة كل و حدة ب)100)درهم)
هي في ملكية  لشريك  لوحيد  لكا�ضي)

إبر هيم.
من) تسير  :) لشركة   لتسيير)
طرف  ملالك  لوحيد  لسيد  لكا�ضي)
إبر هيم،)ب اقة تعريف وطنية رقم):)

.BE767818
 99 مدة  لشركة) (: مدة  لشركة)
سنة من تاريخ بدء)نشاطها  لتجاري.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
تحت رقم  إليد ع) (2020 مارس) (12

.734128
2 P

فيجيكومبتا
23،)زنقة إبر هيم  لعمر وي،) لد ر  لبيضاء

 لهاتف):)22.27.71.14.)0

ترمينال فرويتيي دلوريونتال
تغيير  ملقر  الجتماعي

فإن) (،2016 يوليو) (1( بتاريخ)
و الستثنائي)  و مع  لعام  لعادي 
فرويتيي) »ترمينال  للشركة  ملسماة)
مساهمة،) شركة  دلوريونتال«،)
قرر) درهم،) (2.100.000 رأسمالها)
تغيير  ملقر  الجتماعي إلى كلم)2،)طريق

60300)ببركان حيث كان) ) لسعيدية)
كلم) مقرها سابقا مركب أكروبارك،)
مما) أزمور  لد ر  لبيضاء) طريق  (،(
-) ملقر) أدى إلى تغيير  لفصل  لر بع)

 الجتماعي)-)من قانون  لشركة.
بكتابة) تم  لوضع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
2020)تحت) 29)يونيو)  لبيضاء،)يوم)

رقم)18)737.
صح تلخيصا وإشارة

فيجيكومبتا

3 P

YAJABAR
SARL

شركة ياجبار ش.م.م
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

61، شارع لال ياقوت ز وية مص فى 
 ملعاني  ل ابق 2 رقم 62

 لد ر  لبيضاء
 لس ل  لتجاري 148743

 ستقالة وتعيين مسير غير شريك
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 الستثنائي  ملنعقد في  لد ر  لبيضاء)
لشركة) (2019 ديسمبر) (26 بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية) شركة  »ياجبار«)
 ملحدودة رأسمالها)2.000.000)درهم)

تقرر ما يلي):
 ستقالة  لسيد حسن  لر جي من)

مهامه كمسير غير شريك للشركة.
تعيين  لسيد عبد  لنبي  لعثماني)
غير) ملدة  للشركة  شريك  غير  مسير 

محددة.
مزدوج) بتوقيع   لتز م  لشركة 
:) لسيد) الثنين من  ألطر ف  لثالثة)
عبد) عبد  لغني  لعثماني،) لسيد 
عبد  لعزيز) و لسيد   و بار  لر جي 

 لر جي.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2020 فبر ير) (13 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم))73067.
بيان مختصر

4 P

مكتب  لسيد حسن  وخلوفي
ز وية شارع  الستقالل وزنقة  بن رشد  ل ابق)3

عمارة بنعدي،)وجدة
 لهاتف):)36.71.01.71.)0
 لفاك5):))36.71.10.2.)0

STE IMFAYA
R.C : 35217

تأسي5
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
29)يونيو)2020)تم تحديث  لقو نين)
خصائصها للشركة    ألساسية 

كالتالي):
STE IMFAYA SARL(:(لتسمية 

:) الستشارة،) لتنسيق،)  ملوضوع)
في  لهندسة) للمشروعات  در سة 

و وخدمات.
وعموما جميع  لعمليات  لتجارية)
و ملنقولة) منها  و لعقارية  و ملالية 
باألهد ف  لسالفة  لذكر)  ملرتب ة 
و لتي من شأنها أن تساهم في تنمية)

 لشركة.
 ملدة):)99)سنة.

)1،)زنقة جمال) (:  ملقر  الجتماعي)
 3 رقم) أفغاني  ل ابق  ألول   لدين 

وجدة.
تم تحديد) (:  لرأسمال  الجتماعي)
 100.000 في)  لرأسمال  الجتماعي 
حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 
 جتماعية بقيمة)100)درهم للو حدة)

موزعة كالتالي):



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   915(

 لسيد وردي محمد):)400)حصة.

 آلنسة وردي إيمان):)200)حصة.

 200 (: ياسمين) وردي   آلنسة 

حصة.

(: فاطمة  لزهر ء) وردي   آلنسة 

200)حصة.

 مل موع):)1000)حصة.

 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

مهام  إلد رة) إسناد  تم  (:  إلد رة)

إلى  لسيد وردي محمد كمسير وحيد)

للشركة ملدة غير محددة ال يحق إلد رة)

 لشركة للم�ضي قدما في أي إجر ء)إلى)

بعد  ملو فقة من قبل  ملساهمين في)

 لشركة.

يقسم  لرصيد بعد ليفي) (:  لربح)

بين  ملساهمين) و لنظامية   لقانونية 

بما يتناسب مع  ألسهم  لتي يملكها)

كل منهما.

بكتابة) تم  لتس يل  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

2020)تحت) يوليو) (13 بوجدة بتاريخ)

رقم)217)3.
للخالصة و إلشارة

 لسيد حسن  وخلوفي

5 P

مكتب  لسيد حسن  وخلوفي

ز وية شارع  الستقالل وزنقة  بن رشد  ل ابق)3

عمارة بنعدي،)وجدة

 لهاتف):)36.71.01.71.)0

 لفاك5):))36.71.10.2.)0

STE CAFE KASPARO
SAR/AU

R.C(n° 18661

محضر  و مع  لعام) بموجب 

 STE لشركة) (2020 يوليو) (13 بتاريخ)

CAFE KASPARO)ش.ح.م.م لشريك)

وحيد،)رأسمالها  الجتماعي)100.000 

شارع) (: ومقرها  الجتماعي) درهم 

 عالل  لفا�ضي رقم)1023)وجدة،)قرر

ما يلي):

 STE CAFE  وحل  ملسبق لشركة)

KASPARO)بالعنو ن  لتالي):

 1023 رقم) عالل  لفا�ضي  شارع 

وجدة.

فاطمة) بر دة  تعيين  لسيدة 

(: بالعنو ن  لتالي) للشركة  كمصفية 

شارع عالل  لفا�ضي رقم)1023)وجدة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

2020)تحت) يوليو) (16 بوجدة بتاريخ)

رقم)2)14.
للخالصة و إلشارة

 لسيد حسن  وخلوفي

6 P

 STE BOURHIM IMAGE

SERVICES
SARL d’A.U

تعديالت قانونية
قر ر  ملساهم  لو حد) إثر  على 

 STE BOURHIM IMAGE لشركة)

ح ت  ملسؤولية) شركة  (SERVICES

ح ت  ملساهم  لو حد،)  ملحدودة 

درهم) (100.000 رأسمالها)  لبالغ 

بشارع) مقرها  الجتماعي  و لكائن 

مزو ر رقم)16)و18،)خط  لرملة)2)حي)

 وذ ري  لعيون،)تقرر ما يلي):

 (00.000 رفع رأس  ملال إلى مبلغ)

درهم عن طريق خلق حصص نقدية.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.20/1430

7 P

STE SOGEFICOM

STE FACILITY OFFICE
SARL

تم تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية)

يونيو) (19 بتاريخ) فاس  في   ملحدودة 

2020)ح ت  وخصائص  لتالية):

 STE FACILITY (:  لتسمية)

OFFICE SARL

شارع) (107 (:  ملقر  الجتماعي)

 و يش  مللكي  لدكار ت فاس.

 لهدف):)بيع لو زم ومعد ت  ملكتب)

 VENTE DES FOURNITURES ET

MATERIELS BUREAUTIQUE

 TRAVAUX متنوعة) أشغال 

DIVERS

.NEGOCE(تجارة مختلفة

 ملدة):)99)سنة.

درهم،) (200.000 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  (2000 إلى) مقسمة 

100)درهم.

 لشركاء):

 لسيد عادل ليالني):)1000)حصة)

ب)100.000)درهم.

 لسيد محمد أمين ليالني):)1000 

حصة ب)100.000)درهم.

ليالني) عادل  :) لسيد   لتسيير)

و لسيد محمد  مين ليالني.

:) لسيد عادل ليالني أو)  إلمضاء)

محمد  مين ليالني.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني 

رقم) تحت  بفاس   ملحكمة  لتجارية 

2020/1667)بتاريخ)14)يوليو)2020.

8 P

STE CM PICTURES
SARL AU

R.C : 32229

تأسي5 شركة
يوليو) (16 بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة ح ت  ملسؤولية) إنشاء) (2020

 ملحدودة بشريك وحيد باوخصائص)

 لتالية):

CM PICTURES(:(لتسمية 

:) إلنتاج  لسمعي)  لنشاط)

 لبصري.

 ملقر  الجتماعي):)شارع مكة عمارة)

 10(2  وحبوس  ل ابق  لثالث رقم)

 لعيون.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

 لسيدة بسمة بيزم):)1000)حصة.
تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسيير)
بسمة بيزم كمسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.)
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (16 بتاريخ)

.2019/1409
9 P

STE RINCON FOOD
SARL AU

R.C : 32163
تأسي5 شركة

يوليو) (14 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ح ت  ملسؤولية) إنشاء) (2020
 ملحدودة بشريك وحيد باوخصائص)

 لتالية):
RINCON FOOD(:(لتسمية 

خدمات  لوجبات) (:  لنشاط)
 لسريعة.

4) ل ابق) :)عمارة)  ملقر  الجتماعي)
ساحة) (43 زنقة) (1  ألول  لشقة)

 لدشيرة  لعيون.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)
موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):
 1000 (: بوفضلة)  لسيد رضو ن 

حصة.
 لتسيير):)تم تعيين  لسيد رضو ن)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  بوفضلة 

محدودة.)
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (14 بتاريخ)

.2019/13(9
10 P

STE SNAP SUD
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة وح ت  لشريك  لوحيد

وضع) تم  (2020 يونيو) (3 بتاريخ)
قانون منظم لشركة ح ت  ملسؤولية)
وح ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 

وح ت  ملميز ت  لتالية):



9153 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

STE SNAP SUD)ح ت) (:  لتسمية)
وح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لهدف):)نقل  لبضائع،)كر ء)آالت)
 لنقل،)نقل  لسلع للحساب  وخاص)
ملختلف) ودولي  وطني  نقل  و لغير،)
نقل)  لبضائع،) لنقل  لسياحي،)
 لبضائع،)نقل  للوجيستيكي،)أشغال)

عامة و وخدمات.
 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للو حدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي):
 لسيد أمعيز بوسف)1000)حصة.
 ملقر  الجتماعي):)تجزئة))2)مارس)

رقم)329)مكرر  لعيون.
طرف  لسيد) من  تسير  (:  إلد رة)

أمعيز بوسف ملدة غير محددة.
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (7 بتاريخ)

.3207(
11 P

GND
SARL AU

تأسي5 شركة
تم تأسي5 شركة ح ت مسؤولية)

محدودة،)ح ت  ملو صفات  لتالية):
 لتسمية):)GND)ش.م.م ش.و.

بكر) ساحة  بو  (،21 (:  ملقر)
أكد ل،) (،8 رقم) شقة   لصديق،)

 لرباط.
 لنشاط  لتجاري):)حر سة  ملباني)

 لعامة أو  وخاصة)) لشركة).
 ملدة):)99)سنة.

درهم،) (100.000 (: رأس  ملال)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 
يحملها  لسيد) درهم،)مؤد ت كاملة،)

شريف يوسف.
:) لسيد شريف يوسف)  لتسيير)

ملدة غير محدودة.
بالس ل) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لتجاري للمحكمة  لتجارية بالرباط)
يوليو) (16 بتاريخ) (144(99 تحت رقم)

.2020
12 P

MY SAKAN
ش.م.م ح ت  لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  لد ر)
تم) (2020 يونيو) (29 بتاريخ)  لبيضاء)
وضع  لقانون  ألسا�ضي للشركة ح ت)
ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد باملميز ت  لتالية):
ش.م.م.) (MY SAKAN (:  لتسمية)

ح ت  لشريك  لوحيد.
موضوع  لشركة):

 إلنعاش  لعقاري في كل أشكاله.
شر ء) ألر �ضي تيهئ ت هير ترصيص)
وبيع  لبقع  ألرضية) وتجهيز  لتجزئة 

و لشقق ح ت  مللكية  ملشتركة.
هندسة) عامة،) إنشاء ت  مقاولة 

مدنية ومباني.
في  لديكور  لعام،) عامة  مقاولة 
 ل الء،) لزجاج،) ألملنيوم،) لسباكة،)
 لنجارة،) لعزل  ملائي،) لكهرباء،)

 لرخام،) و بص و لبناء.
من) شكل  بأي  أخذ  ملصاوح 
مماثلة،) شركات  مع   ألشكال،)

موجودة أو سيتم إنشاؤها.
جميع  للو زم) شر ء) أو   ستير د 
وغيرها) و ملو د  و ملنتجات  و ملو د 
تنفيذ  ألنش ة) في  الستخد مها 

 ملذكورة أعاله.
وعموما جميع  لعمليات  لتجارية)
وغير)  لصناعية  ملالية  ملنقولة 
بصفة) أو  مباشرة   ملنقولة  ملرتب ة 
غير مباشرة باألنش ة  ملذكورة بهدف)

تنمية  لشركة.
بوركون) شارع  (:  ملقر  الجتماعي)
إقامة حبيب  جعفر  بن   زنقة 
3) لد ر) رقم) (1 II) ل ابق)  ملشرق)

 لبيضاء.
 ملدة):)99)سنة.

حدد رأسمال  لشركة في)100.000 
1000)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)
درهم للحصة  لو حدة موزعة) (100

كالتالي):
 لسيد مفلح يوسف)1000)حصة)

 جتماعية.

 مل موع):)1000)حصة  جتماعية.
:)من فاتح يناير إلى)  لسنة  ملدنية)

31)ديسمبر.
توزع حسب قر ر  ملسير) (:  ألرباح)

بعد خصم  الحتياط  لقانوني.
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
في  لد ر  لبيضاء)  لتأسي�ضي  ملؤرخ 
2020)للشركة ح ت) 29)يونيو) بتاريخ)
ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد)MY SAKAN)تقرر ما يلي):
تعيين  لسيدة زينب مفلح مسيرة)
للشركة وملدة غير محدودة وتفويضها)

 إلمضاء) الجتماعي  لوحيد.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)17)يوليو)2020)تحت)

رقم)739996.
س ل بالس ل  لتجاري في  لد ر)

 لبيضاء)تحت رقم)466139.
بيان مختصر

13 P

 SOCIETE OPEN EYES
OPTIKARA

SARL AU
بمكناس عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تأسي5) تم  (،2020 يوليو) فاتح  في 

شركة):
 OPEN EYES شركة) (:  لتسمية)

OPTIKARA)ش.م.م شريك وحيد.
زجاج) تجارة  لنظار ت،) (:  لغرض)
الصقة،) عدسات  إطار ت،) بصري،)
آالت وأدو ت طبية،)تنظيم  ألحد ث،)

 ستير د وتصدير.
شارع) (16 متجر) (:  ملقر  الجتماعي)
مكناس) إقامة  لفتح  ملبين  زيتون 

 سماعلية،)مكناس.
في) رأسمال  لشركة  حدد 
 1000 درهم مقسمة على) (100.000
حصة من)100)درهم مملوكة للسيد)

فؤ د كر مة.
سنة  بتد ء) (99 في) حددت  ملدة 

من تاريخ  لتأسي5.
للسيد) و إلمضاء) أسند  لتسيير 

فؤ د كر مة.

:) ملحكمة)  إليد ع  لقانوني)
 2020 يوليو) (9  لتجارية بمكناس في)

 لس ل  لتجاري):)0087).
14 P

 SOCIETE CAFE ROZA
BLANCA
SARL AU

بمكناس عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسي5) (،2020 يناير) (10 بتاريخ)

شركة):
 SOCIETE CAFE (:  لتسمية)

ROZA BLANCA SARL AU
 لغرض):)مقهى.

عمارة) (3 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)
حي  ألطل5) تجزئة  وخليل  (27 رقم)

مكناس.
في) رأسمال  لشركة  حدد 
 1000 درهم مقسمة على) (100.000

حصة من)100)درهم.
سنة  بتد ء) (99 في) حددت  ملدة 

من تاريخ  لتأسي5.
للسيد) و إلمضاء) أسند  لتسيير 

سالم بوشيخي.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يناير) (20 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020) لس ل  لتجاري):)49149.
15 P

SOCIETE MRANI OPTIQUE
SARL AU
تأسي5

بمكناس عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسي5) (،2020 فبر ير) (27 بتاريخ)

شركة):
 SOCIETE MRANI (:  لتسمية)

OPTIQUE SARL AU
 لغرض):)نظار تي.

تجزئة) (701 (:  ملقر  الجتماعي)
مر جان)3)مكناس.

في) رأسمال  لشركة  حدد 
 1000 درهم مقسمة على) (100.000

حصة من)100)درهم.
سنة  بتد ء) (99 في) حددت  ملدة 

من تاريخ  لتأسي5.



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9155

للسيدة) و إلمضاء) أسند  لتسيير 

أمر ني علوي مريم.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (4 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020) لس ل  لتجاري):)69)49.

16 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

 E(شارع  وحسن  لثاني طريق  لشاطئ  لعمارة

رقم)2) ل ابق  ألول جناح ب)-) لصخير ت

KM CHANGE شركة
شركة ح ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 300.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  ملركز  لتجاري

أسيما محل رقم 3  ل ابق  لسفلي 

حي  لرياض -  لرباط

رقم  لس ل  لتجاري : 137723

تغيير  لهدف  الجتماعي
تغيير منه ية  لتسيير

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

 KM شركة) شركاء) قرر   الستثنائي،)

مسؤولية) ح ت  شركة  (CHANGE

:) ملركز) مقرها  الجتماعي) محدودة،)

3) ل ابق)  لتجاري أسيما محل رقم)

-) لرباط) حي  لرياض)  لسفلي 

رقم) في  لس ل  لتجاري  و ملس لة 

137723)ما يلي):

تغيير  لهدف  الجتماعي إلى):

مر كز) وإد رة  وتشغيل  تأجير 

 إلقامة وخاصة  لفنادق.

تسويق جميع  ملنتجات و ملعد ت)

للفنادق.

بناء)مر كز  إليو ء) لفندقية.

تغيير منه ية  لتسيير.

تغيير) عادي  قرر  و مع  لغير 

وبالتالي ستكون) شروط  لتوقيعات،)

بالتوقيع  ملنفصل) ملزمة   لشركة 

للمديرين بدال من  لتوقيع  ملشترك)

تسيير  لشركة) سيتم  لذلك  ونتيجة 

لفترة غير محددة من خالل):

أو  لسيد) كوثر  قنديل   لسيدة 

محمد شتو ني.

تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة.
في) تم  إليد ع  لقانوني  وقد 
 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

42))10)بتاريخ)16)يوليو)2020.
17 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

 E(شارع  وحسن  لثاني طريق  لشاطئ  لعمارة

رقم)2) ل ابق  ألول جناح ب)-) لصخير ت

PROXICOM شركة
شركة ح ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 20 زنقة غانا 

 لشقة رقم 1  ل ابق  ألول ديور 

 و امع -  لرباط

رقم  لس ل  لتجاري : 1)1047

رفع رأس  ملال
بيع  وحصص

 ستقالة مسيروتغيير  لشكل 
 لقانوني للشركة

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

شركة) شركاء) قرر   الستثنائي،)

شركة ح ت مسؤولية) (PROXICOM

محدودة،)مقرها  الجتماعي):)20)زنقة)

غانا  لشقة رقم)1) ل ابق  ألول ديور)

 و امع)-) لرباط و ملس لة في  لس ل)

 لتجاري رقم)1)1047)ما يلي):

 لزيادة في رأسمال  لشركة بقيمة)

رأسمال) ليصبح  درهم  (3.038.(00

درهم مع إلغاء) (3.138.(00  لشركة)

لالكتتاب  ملتعلق)  وحق  لتفصيلي 

بالزيادة في رأس  ملال لصاوح  لسيد)

يون5  لعنيزي.

 ملصادقة و ملو فقة على):

260)حصة من طرف  لسيد) بيع)

حسن خمي5 فاضل  لنعيمي لصاوح)

 لسيد يون5  لعنيزي.

بيع)0)2)حصة من طرف  لسيدة)

يون5) لصاوح  لسيد  شانون  أحالم 

 لعنيزي.

240)حصة من طرف  لسيد) بيع)

لصاوح  لسيد) شانون  مص فى 

يون5  لعنيزي.

تغيير  لشكل  لقانوني للشركة من)

إلى) محدودة  مسؤولية  ح ت  شركة 

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

شريك منفرد.
شانون) أحالم   ستقالة  لسيدة 

للشركة وتعيين) من مهامها كمسيرة 

 لسيد يون5  لعنيزي كمسير جديد)

للشركة.

تعديل  لنظام  ألسا�ضي للشركة.

في) تم  إليد ع  لقانوني  وقد 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

)10)10)بتاريخ))2)يونيو)2020.

18 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة)))شقة)6) ملحيط  لرباط

NISATEL
شركة ح ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : رقم 03،

)17-176، تجزئة  وخير مرس  وخير

تمارة

رقم  لس ل  لتجاري : )12871

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

شركة) (NISATEL  الستثنائي لشركة)

مقرها) محدودة،) مسؤولية  ح ت 

(،17(-176 (،03 رقم) (:  الجتماعي)

تمارة) (- مرس  وخير) تجزئة  وخير 

و ملس لة في  لس ل  لتجاري تحت)

رقم))12871،)تقرر ما يلي):

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة):

غير  لعادي) قرر  و مع  لعام 

للشركة تغيير  ملقر  لشركة من رقم)

مرس) تجزئة  وخير  (،17(-176 (،03

 وخير)-)تمارة إلى  ملقر  و ديد):)رقم)6 

إقامة قادر مرس  وخير تمارة.

تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

في  ملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (10 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)10943.

للنشر و إلعالن

19 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة)))شقة)6) ملحيط  لرباط

PATISSE ALASSIMA شركة
شركة ح ت مسؤولية محدودة

ح ت شريك منفرد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : تابع ملس د أمينة 
بنت وهب رقم 18 حي  لنهضة

 لرباط
رقم  لس ل  لتجاري : 71)108

حل  لشركة
لشركة) قرر  لشريك  ملنفرد 
شركة) (PATISSE ALASSIMA
مقرها) محدودة،) مسؤولية  ح ت 
بنت) أمينة  ملس د  تابع   الجتماعي):)
-) لرباط) حي  لنهضة) (18 رقم) وهب 
و ملس لة في  لس ل  لتجاري تحت)

رقم)71)108،)تقرر ما يلي):
حل  لشركة.

عبد  لل يف  يت) تعيين  لسيد 
أفقير كمصفي للشركة.

تابع) في  مقر  لتصفية  تعيين 
حي) (18 ملس د أمينة بنت وهب رقم)

 لنهضة)-) لرباط.
في) تم  إليد ع  لقانوني  وقد 
بتاريخ بالرباط    ملحكمة  لتجارية 
16)يوليو)2020)تحت رقم)41))10.

للنشر و إلعالن

20 P

شركة بيتوكاب
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
للمسيرين  ملنعقد بتاريخ)20)ديسمبر)
تم تحويل) »بيتوكاب«) لشركة) (2019
 ملقر  الجتماعي للشركة إلى  لعنو ن)

 لتالي):
إقامة) شارع  وحسن  لثاني،)
2) لصخير ت،) رقم) عمارة  إيمان،)
من) (4 تغيير  لفصل) تم  إثره  وعلى 

 لقانون  ألسا�ضي للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
ديسمبر) (24  البتد ئية بتمارة بتاريخ)

2020)تحت رقم)3432.
ملخص من أجل  لنشر

21 P
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SOCIETE ALCATIM
 مركب  لصخير ت ز وية شارع 
 وحسن  لثاني وطريق  لبحر 

 لصخير ت
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
قرر) (،2020 ماي) (27  ملنعقد بتاريخ)
ALCATIM) وحل)  ملساهمين لشركة)
وتم تعيين  لسيدة)  ملسبق للشركة،)
للشركة) كمصفي  فزو ن  مليكة 

 ملذكورة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
تحت) بالرباط   البتد ئية  لتجارية 
رقم)1)4)10)بتاريخ)14)يوليو)2020.

ملخص من أجل  لنشر

22 P

SOCIETE OXAIR SANTE
 مركب  لصخير ت ز وية شارع 
 وحسن  لثاني وطريق  لبحر 

 لصخير ت
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
قرر) (،2020 ماي) (18  ملنعقد بتاريخ)
 OXAIR شركة) في   ملساهم  لوحيد 
وتم) SANTE) وحل  ملسبق للشركة،)
لزرق كمصفي) تعيين  لسيدة غيثة 

للشركة  ملذكورة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
تحت) بالرباط   البتد ئية  لتجارية 
رقم)0)4)10)بتاريخ)14)يوليو)2020.

ملخص من أجل  لنشر

23 P

SOCIETE BENGAD CAR
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسست شركة) قد  (2020 مارس) (6

و لتي تحمل  وخصائص  لتالية):
BENGAD CAR(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
مسؤولية محدودة ح ت شريك وحيد.
 لهدف  الجتماعي):)كر ء) لسيار ت.

 100.000 (: رأسمال  لشركة)
درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
 2 رقم) محل  (:  ملقر  الجتماعي)

عمارة)6SCE)زنقة جدة  لرباط.
 لتسيير):)أني ت مهمة  لتسيير إلى)
 لسيدة هاجر كادر لفترة غير محدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
لدى) بالس ل  لتجاري   لقانوني 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط.
رقم  لس ل  لتجاري):)7)1439.

24 P

 ADVANCE HEALTH CARE
MAROC

 رأسمالها : 200.000 
تعديل في  لشركة

إطار  و مع  لعام  الستثنائي) في 
 ADVANCE HEALTH لشركة)
بتاريخ و ملنعقد  (CARE MAROC 

9)ديسمبر)2019،)تقرر ما يلي):
 ستير د)-)تصدير)-)توزيع وصيانة)

 ألجهزة  ل بية.
جميع  لعمليات  ملتعلقة)
وصيانة) توزيع  بيع،) باالستير د،)
 ملعد ت  ل بية و ملو د  الستهالكية،)
 ملختبر ت  لصحية،) لعلماء)

وتكنولوجيا  ملعلومات.
معد ت) في  و لتصدير   لتجارة 

 ألشعة  وخاصة بصحة  ألسنان.
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
يوليو) (1( بتاريخ) (10((22 تحت رقم)

.2020
مقت ف بمثابة إعالن

25 P

JAREE
SARL

RC : 122309
 ملقر  الجتماعي : 378 شارع  وحسن 

 لثاني شقة 2  لرباط
إطار  و مع  لعام  الستثنائي) في 
بتاريخ و ملنعقد  (JAREE  لشركة)

29)يناير)2020،)تقرر ما يلي):

مصف) تسمية  حل  لشركة،)
هادي) إبر هيم  لؤي   لشركة  لسيد 

 لعبيدي.
 ملسير):) لسيد لؤي إبر هيم هادي)

 لعبيدي.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
لدى) بالس ل  لتجاري   لقانوني 
تحت) بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

 لرقم))40)10.
26 P

أعي5
138،)شارع يعقوب  ملنصور،) لد ر  لبيضاء

 لهاتف):)22.23.23.32.)0
 لفاك5):)022.23.23.27

شركة فاكوب
SOCIETE FACOP

شركة مساهمة
رأسمال : 3.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : كم 11،5  وحفايا
طريق مديونة، بوسكورة

 لد ر  لبيضاء
 لس ل  لتجاري : ))878

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
(،2020  الستثنائي بتاريخ فاتح يونيو)

تقرر ما يلي):
توسيع  لنشاط  الجتماعي.

من  لقانون) (3 تعديل  لفصل)
 ألسا�ضي للشركة.

منح  لسلط.
تم إنجازه لدى)  إليد ع  لقانوني،)
كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)
يوليو) (13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء،)

2020،)تحت رقم)8)7392.
لإلشارة و لبيان
شركة أعي5

27 P

KZ IMMO شركة
ش.م.م

هبة  وحصص
 ستقالة  ملسير

تعيين مسير جديد
إمضاء  لبنكي و إلد ري

ملحضر  و مع  لعام) تبعا 
بأكادير) للشركاء) ملؤرخ   الستثنائي 

بتاريخ)23)يونيو)2020)تقرر ما يلي):

سعاد) مستقار  قامت  لسيدة 

في) تملكها  بوهب  وحصص  لتي 

مستقار) لفائدة  لسيدة   لشركة 

فاطمة.

سعاد) مستقار   ستقالة  لسيدة 

من مهامها كمسيرة للشركة.

فاطمة) مستقار  تعيين  لسيدة 

غير) ملدة  للشركة  جديدة  مسيرة 

محدودة.

و إلد ري) إلغاء) لتوقيع  لبنكي 

للسيدة مستقار سعاد.

شركة كا زيد  يمو ملتزمة بالتوقيع)

مستقار) للسيدة  و إلد ري   لبنكي 

فاطمة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

تحت) (2020 يوليو) (10 بأكادير بتاريخ)

رقم)91090.

28 P

كفاءات البيت العتيق الخاصة
ش.م.م

تجزئة  وذ وي رقم 2) مرتيل

 لزيادة في رأس  ملال
تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة

بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 

في) تمت  لزيادة  (2019 نوفمبر) ((

ح ت  ملسؤولية) رأسمال  لشركة 

لنقله) (2.000.000 بمبلغ)  ملحدودة 

 2.100.000 إلى) (100.000 من)

حصة) (20000 بإنشاء) وحلك  درهم 

درهم لكل) (100  جتماعية من قيمة)

و حدة.

وبالتالي بتعديل  لبندين)6)و7)من)

 لقانون  ألسا�ضي.

تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ (6317 رقم) تحت   بت و ن 

2019) لس ل  لتجاري) نوفمبر) (2(

رقم)349)2.

29 P
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 ئتمانية  لبغيل
عضو بجمعية  ئتمانيات  لشمال  فينور

أشغال  ملحاسبة
تاسي5  لشركات  لتوكيل  لعقاري

9،)شارع فاس  ل ابق  الول رقم)1)طنجة
 لهاتف و لفاك5):)39932167)0

SALON DE THE MSFALA
SARL AU

س.ت رقم )4660
 وحل  ملبكر للشركة

بمقت�ضى محضر قر ر  لشريك) أ))
 SALON للشركة  ملسماة)  لوحيد 
ح ت) شركة  (DE THE MSFALA
وحيد،) لشريك  محدودة  مسؤولية 
درهم،) (10.000 ر سمالها:) يبلغ 
ب ريق) مقرها  الجتماعي  و لكائن 
 لرباط مجمع  لسكني  لعرفان عمارة)
طنجة،) ملس لة) طابق سفلي،) (341
بالس ل  لتجاري ب نجة تحت  لرقم)
 1( يوم) )4660،) جتمع   لتحليلي)

يونيو)2020)وتقرر:
وتعيين) للشركة   وحل  ملبكر 
مصفيا) بوتغر صا  وحسن،)  لسيد 
مقر  لتصفية) وتحديد  للشركة،)
بالعنو ن  لكائن ب ريق  لرباط مجمع)
طابق) (341 عمارة)  لسكني  لعرفان 

سفلي،)طنجة.
تم) قد  ب)) إليد ع  لقانوني 
 نجازه لدى كتابة  لضبط باملحكمة)
يوليو) فاتح  بتاريخ  ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232037.
مستخرج م ابق لألصل

 لبغيل محمد كمال
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 ئتمانية  لبغيل  ئتمانية  لبغيل
عضو بجمعية  ئتمانيات  لشمال  فينور

أشغال  ملحاسبة
تاسي5  لشركات  لتوكيل  لعقاري

9،)شارع فاس  ل ابق  الول رقم)1)طنجة
 لهاتف و لفاك5):)39932167)0

 NEW LYS ACADEMIE
PRIVEE
SARL AU

س.ت رقم )7)100
تعديل  لقانون  ألسا�ضي

بمقت�ضى محضر قر ر  لشريك) أ))
 NEW LYS  لوحيد للشركة  ملسماة)
ح ت شركة  (،ACADEMIE PRIVEE

وحيد،) لشريك  محدودة  مسؤولية  (

درهم،) (100.000 ر سمالها) يبلغ 

بز وية) مقرها  الجتماعي  و لكائن 

(،7 رقم) شارع فاس وزنقة أروغو ي،)

مارس) (9 في) طنجة،) (،12 مكتب رقم)

2020)وتقرر:

1)-)إضافة شعار تجاري تحت  سم)

 INSTITUT PRIVE NEW LYS DE (:

.COIFFURE ET D’ESTHETIQUE

تم) قد  ب)) إليد ع  لقانوني 

 نجازه لدى كتابة  لضبط باملحكمة)

يونيو) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))23177.
مستخرج م ابق لألصل

 لبغيل محمد كمال
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 ئتمانية  لبغيل

عضو بجمعية  ئتمانيات  لشمال  فينور

أشغال  ملحاسبة

تاسي5  لشركات  لتوكيل  لعقاري

9،)شارع فاس  ل ابق  الول رقم)1)طنجة

 لهاتف و لفاك5):)39932167)0

RAGHIBTEX
SARL

 لس ل  لتجاري رقم 707)10

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�ضى  (- (1

(،2020 يونيو) (12 يوم) ب نجة 

وضع  لنظام) تم  ب نجة،) و ملس ل 

مسؤولية) ح ت  لشركة   لقانوني 

محدودة،)حيث أن مميز تها  ألساسية)

هي  لتالية):

(:  لتسمية  الجتماعية)

ر غب يك5.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.

:) لشركة  تخذت كهدف)  لهدف)

لها):

تصنيع  ملالب5،) الستعانة)

بمصادر خارجية،)وبيع جميع  ملالب5)

عام) وبشكل   و اهزة،) و و رب،)

جميع أغر ض  ملالب5.

عام،) الستير د) بشكل   لتد ول 

و لتصدير،) لتخزين،) لبيع،) لشر ء)

و ميع) أو  لنهائية   ملو د  ألولية 

 لعناصر.

جميع  لعمليات) عام،) بشكل 

 لتجارية،) ملالية،) لصناعية،)

أو) وغير  لعقارية  رتب ت   لعقارية 

أو) أعاله  بالهدف  ألسا�ضي  ترتبط 

قابلة لكي تساعد على تنمية  لشركة.

:) ملقر  الجتماعي)  ملقر  الجتماعي)

:) ملن قة  لصناعية) في) تحديده  تم 

 مل د تجزئة رقم)829) ل ابق  لر بع،)

طنجة.

 ملدة):)99)سنة  ن القا من وحظة)

تأسيسها  لنهائي.

رأس) إن  (: رأس  ملال  الجتماعي)

مبلغ) في  حدد  قد   ملال  الجتماعي 

100.000)درهم مجزأ إلى)100)حصة)

درهم) (1.000 قيمة) ح ت   جتماعية 

لكل و حدة،)وقد خصصت لفائدة):

 (0.000 (: صنجي) ر غب   لسيد 

درهم.

 (0.000 (: شالتي) ناهد   لسيدة 

درهم.

 مل موع):)100.000)درهم.

صنجي،) ر غب  :) لسيد   لتسيير)

عين  ملسير  لوحيد للشركة لفترة غير)

محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

 لسنة  الجتماعية  ألولى ستنتهي)

في)31)ديسمبر)2020.

تم) قد  (: -) إليد ع  لقانوني) (2

إنجازه لدى كتابة  لضبط باملحكمة)

يوليو) فاتح  بتاريخ  ب نجة   لتجارية 

232064،) لشركة) تحت رقم) (2020

ل نجة) بالس ل  لتجاري  مس لة 

تحت  لرقم)707)10.
مستخرج م ابق لألصل

 لبغيل محمد كمال
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 ئتمانية  لبغيل

عضو بجمعية  ئتمانيات  لشمال  فينور

أشغال  ملحاسبة

تاسي5  لشركات  لتوكيل  لعقاري

9،)شارع فاس  ل ابق  الول رقم)1)طنجة

 لهاتف و لفاك5):)39932167)0

EXPORTINER
SARL

 لس ل  لتجاري رقم 733)10

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�ضى  (- (1

(،2020 يونيو) (11 يوم) ب نجة 

وضع  لنظام) تم  ب نجة  و ملس ل 

مسؤولية) ح ت  لشركة   لقانوني 

محدودة،)حيث أن مميز تها  ألساسية)

هي  لتالية):

(:  لتسمية  الجتماعية)

 كسبورتيني.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.

:) لشركة  تخذت كهدف)  لهدف)

لها):

 الستير د و لتصدير.

جميع) وتسويق  وبيع  شر ء،)

 ملنتجات أو  ملو د.

في) عامة  ملشاركة  وبصفة 

مناقصات  لدولة  لعمومية)

و وخاصة.

عامة جميع  لعمليات  لتجارية،)

وغير)  ملالية،) لصناعية،) لعقارية 

بالهدف) ترتبط  أو   لعقارية  رتب ت 

 ألسا�ضي أعاله أو قابلة لكي تساعد)

على تنمية  لشركة.

:) ملقر  الجتماعي)  ملقر  الجتماعي)

تم تحديده في):)تجزئة صابرين شارع)

طارق  بن زياد رقم)44،)طنجة.

 ملدة):)99)سنة  ن القا من وحظة)

تأسيسها  لنهائي.

رأس) إن  (: رأس  ملال  الجتماعي)

مبلغ) في  حدد  قد   ملال  الجتماعي 

100.000)درهم مجزأ إلى)100)حصة)

درهم) (1.000 قيمة) ح ت   جتماعية 

لكل و حدة،)وقد خصصت لفائدة):



9157 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

 لسيد جمعون محمد عبد  الله):)

0))حصة  جتماعية.

حصة) (2( (:  لسيد جمعون رضا)

 جتماعية.

 2( (: سفيان) جمعون   لسيد 

حصة  جتماعية.

 مل موع):)100)حصة  جتماعية.

:) لسيد جمعون محمد)  لتسيير)

عين  ملسير  لوحيد) عبد  الله،)

للشركة لفترة غير محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

 لسنة  الجتماعية  ألولى ستنتهي)

في)31)ديسمبر)2020.

تم) قد  (: -) إليد ع  لقانوني) (2

إنجازه لدى كتابة  لضبط باملحكمة)

يوليو) (2 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

)23208،) لشركة) تحت رقم) (2020

ل نجة) بالس ل  لتجاري  مس لة 

تحت  لرقم)733)10.
مستخرج م ابق لألصل

 لبغيل محمد كمال
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 ئتمانية  لبغيل  ئتمانية  لبغيل

عضو بجمعية  ئتمانيات  لشمال  فينور

أشغال  ملحاسبة
تاسي5  لشركات  لتوكيل  لعقاري

9،)شارع فاس  ل ابق  الول رقم)1)طنجة

 لهاتف و لفاك5):)39932167)0

LEAN EVENT
SARL AU

س.ت رقم )7876

تعديل  لقانون  ألسا�ضي
بمقت�ضى محضر قر ر  لشريك) أ))

 LEAN للشركة  ملسماة)  لوحيد 

مسؤولية) ح ت  شركة  (،EVENT

يبلغ) وحيد،) لشريك  محدودة 
و لكائن) درهم،) (10.000 ر سمالها)

بمين ا) بإقامة  مقرها  الجتماعي 
(،10 زنقة  بن حزم طابق سفلي رقم)

طنجة،)في)4)مارس)2020)وتقرر:

1)-) لرفع من  لرأسمال  الجتماعي)

ليصل) درهم  (140.000 ب) للشركة 

درهم (1(0.000 مجموعه) ما  إلى 

 1400 خالل  نبعاث) من  وحلك  (
 100 من) جديدة  حصة  جتماعية 
بقبول  ألرباح) وهذ   للو حدة  درهم 

 ملحتجزة ب)140.000)درهم.
مالئمة  لقانون  ألسا�ضي) (- (2

للشركة.
تم) قد  ب)) إليد ع  لقانوني 
 نجازه لدى كتابة  لضبط باملحكمة)
يونيو) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)231743.
مستخرج م ابق لألصل

 لبغيل محمد كمال
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TAMARIS BUREAU
SARL AU
تأسي5

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2020 يوليو) (6 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):
 TAMARIS BUREAU (:  لتسمية)

.SARL AU
 ملقر  الجتماعي):)14)زنقة لوسيرن)
إقامة ل يفة  ل ابق)1) ملكتب)3)حي)

 ملستشفيات  لد ر  لبيضاء.
تجارة،) (:  لهدف  الجتماعي)
 ستير د،)تصدير،)شر ء)وبيع باو ملة)

و لتقسيط):
و ملعد ت) أنو ع  للو زم  جميع 

 ملكتبية.
أجهزة  لكمبيوتر) أنو ع  جميع 

وملحقاتها.
أنو ع  للو زم  ملدرسية) جميع 

و لكتب و مل الت و لصحف.
و لنسخ) أنو ع  مل بوعات  جميع 

و مل بوعات  لرقمية.
إنشاء)و كتساب  ملشاركة و إلد رة)
جميع  لشركات) في  أشكالها  بجميع 
ح ت  لعالقة  ملباشرة أو غير  ملباشرة)

مع هدف  لشركة.
جميع  لعمليات) أعم،) وبشكل 
بشكل) و ملالية،) و لعقارية   لتجارية 
مباشر أو غير مباشر تتعلق باألشياء)
أن) من  ملحتمل  أو  أعاله   ملذكورة 

ت ور  لشركة.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدودة ح ت شريك و حد.

 لرأسمال):)100.000)درهم.
 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
 ملدة):)99)سنة.

ساهم  لشريك) (:  وحصص)
 لوحيد للشركة  لسيدة نورة قاديري)

بمبلغ)100.000)درهم.
قاديري) نورة  :) لسيدة   لتسيير)
لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحاملة 
بفيالت) و لساكنة  (،D6687(9 رقم)
 182 رقم) د ر  منزه  لرحمة  حد ئق 

 لنو صر  لد ر  لبيضاء.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء)بتاريخ)14)يوليو)2020)تحت)

رقم))8))46.
35 P

B.O.Y INDUSTRIE
SARL
تأسي5

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2020 يونيو) (22 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):
 B.O.Y INDUSTRIE (:  لتسمية)

.SARL
سبتة) زنقة  (7 (:  ملقر  الجتماعي)
إقامة ر مي  ل ابق  لثاني رقم  ملكتب)

8) لد ر  لبيضاء.
تصنيع،) (:  لهدف  الجتماعي)
 ستير د،)تصدير،)تخزين،)بيع وتوزيع)

 ألجهزة  ل بية.
و لتصدير،) لتصنيع)  الستير د 
وتوزيع  ملو د) وبيع  وتخزين   ملحلي 

 لغذ ئية.
أي نشاط لالستير د أو  لتصدير)
أو  لتصنيع أو  لتغليف أو  لتخزين أو)
 لبيع باو ملة أو  لتوزيع أو  ستخر ج)
و ملعد ت) للمو د  وخام   لباطني 
هذه) تكون  أن  دون  و ملنشآت،)
 لقائمة شاملة،)وحلك وفقا للقو نين)
ملو فقة) ويخضع  و ألنظمة  لنافذة 
على) و وحصول   و هات  ملختصة 

 لتر خيص  لالزمة.

تجارة.
 ستير د وتصدير.

جميع  لعمليات) عام،) وبشكل 
أو  لعقارية،) ملدنية،)  ملنقولة 
و لصناعية،) لتي)  لتجارية،) ملالية 
مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
بالهدف  الجتماعي أو  لتي من  ملرجع)

أن تعزز تنميتها.
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.
 لرأسمال):)100.000)درهم.

 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)99)سنة.
 وحصص):)

 BUSINESS( OF( ILLI( : شركة)
10.000)درهم.

:(GEMMARIA TRADE(شركة
30.000)درهم.

(: عبد  لوهاب) هشام   لسيد 
40.000)درهم.

 20.000 (: عسري) هند   لسيدة 
درهم.

عسري) هند  :) لسيدة   لتسيير)
رقم) حاملة  لب اقة  لوطنية 
))BE7380،) ملقيمة في إقامة حد ئق)
 ملنار درج)3)ط)4)ش)9)بوركون  لد ر)

 لبيضاء.
محكمة) (:  إليد ع  لقانوني)

 لتجارية للد ر  لبيضاء
 لس ل  لتجاري):))33)46)بتاريخ)

13)يوليو)2020.
36 P

FINAMCO
S.A

شركة مجهولة
رأسمالها 200.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 
106 شارع غاندي

س ل تجاري : 104101
تعريف جبائي : )160224

 ستقالة رئي5 مجل5  إلد رة 
وتعيين رئي5 جديد مل ل5  إلد رة

بموجب محضر  الجتماعي  لعام)
 2020 يونيو) (16 بتاريخ) غير  لعادي 

تقرر ما يلي):
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تمت  ستقالة  لسيد  مهال)

رئي5 مجل5) مص فى من منصب 

.FINAMCO S.A(إد رة شركة

تعيين  لسيدة نعيمة  مهال رئيسا 

مل ل5  إلد رة.

باإليد ع  لقانوني  تم  لقيام 

للد ر  لبيضاء  بالس ل  لتجاري 

رقم  تحت   2020 يوليو   16 بتاريخ 

.73987(
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DMP SERVICES
SARL

رأسمالها 300.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 

10 شارع  وحرية،  ل ابق  لثالث، 

 لشقة 6

 لس ل  لتجاري : )607)3

 لتعريف  و بائي : 18808170

 ستمر رية  لنشاط
بموجب قر ر ت  لشريك  لوحيد)

بتاريخ)6)يونيو)2020)تقرر ما يلي):

 ستمر رية  لنشاط.

إع اء) لصالحيات.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية للد ر  لبيضاء بتاريخ 8 يوليو 

2020 تحت رقم 738748.

38 P

GEPOD
جبود، شركة مساهمة

رأسمالها 1.800.000 درهم
 ملقر  الجتماعي 18  حمد  ملقري

 لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري : 132929

 لتعريف  و بائي : 1101487

تغيير نشاط  لشركة
قر ر  لشركاء) محضر  بمقت�ضى 

يوليو) (6 بتاريخ)  ملساهمين  ملنعقد 

»جبود ش.م) للشركة  ملسماة) (2020

GEPOD«،)تقرر ما يلي):

نشاط  لشركة كالتالي):

 لشركة لها نشاط في  ملغرب كما)

في  وخارج.

يتكون) أساسا   لنشاط  لتجاري 
في  لسوق) وبيع  و ستير د  شر ء) من 

أو) منتجات  ألي  أو  لتصدير   ملحلي 

سلع أو بضائع من أي نوع كجزئ من)

أنش تها قد يكون.

شر ء)أو تأجير أي منشآت تجارية أو)

و ملر فق و ملعد ت  ملختلفة،) مهنية،)

شغلها وحسابها وتشغيلها.

منح  متياز ت) أو  أخذ  أو  إنشاء)

وبر ء ت) و ستغالل جميع  لعمليات 

 الختر ع و لعالمات  لتجارية.

بجميع) للقيام  عامة،) بصفة 

و ملالية ضرورية)  لعقار ت و ملنقولة 

أو مفيدة ببساطة لنموها أو ت ورها.

تحيين  لقانون  ألسا�ضي.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم) (2020 يوليو) (14  لبيضاء)

.739((3
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ETHERPI
SARL

رأسمالها 10.000 درهم

س ل تجاري رقم 97)144  لرباط

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية محدودة
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

.ETHERPI SARL(:(إلسم  لقانوني 

ت وير برمجة) (:  لهدف  الجتماعي)

في  لنظم  ملعلوماتية،) و الستشارة 

وبيع  ملعد ت)  ستير د وتصدير شر ء)

 ملعلوماتية.
درهم) (10.000 (: رأسمال  لشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم):

وحصيني سعد):)34)حصة.

نصر محمد إلياس):)33)حصة.

بوعيون إلياس):)33)حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
 ملقر  الجتماعي):)رقم)30)شقة رقم)
زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

 لرباط.
وحصيني سعد ونصر) (:  ملسيرون)

محمد إلياس وبوعيون إلياس.
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بالرباط بتاريخ)16)يوليو)2020)تحت)

رقم)2469.
بمقت�ضى مقت ف وبيان

 ملسير
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SOCIETE HULL EVENT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تأسي5
 بمقت�ضى عقد توثيقي أو عرفي بتاريخ
4)مارس)2020)قد تم تأسي5 شركة)
 SOCIETE«(ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

:(»HULL EVENT
(:  لهدف  الجتماعي)
 COMMUNICATION ET

EVENEMENTIEL - IMPRIMERIE
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة):
 (00 (: حمزة  وحا�ضي)  لسيد 

حصة.
 لسيد علي  لصابر):)00))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
 4 RUE NOPALIA LOT 4(:(ملقر 
 SECTEUR 17 BLOC I HAY RIAD

.RABAT
 ملسير):) لسيد حمزة  وحا�ضي.

بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.1444((
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BARAA STYLE
شركة ح ت مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

شارع أسامة  بن زياد،  ل ابق  لثاني 
 ملدينة  ليسرى -  ملعاريف -  لد ر 

 لبيضاء
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد  بموجب  (- (I 
تم تأسي5 شركة) (2020 يونيو) (27  
بشريك) محدودة  مسؤولية  ح ت 
وحيد و لتي تتميز باوخصائص  لتالية)

:
 BARAA (:  لتسمية  لقانونية)

.STYLE
 لغرض  الجتماعي):)تجارة وتصنيع)

 لنسيج.
أالت) ق ع  جميع  في   لتجارة 

 لنسيج.
 لتجارة في مو د  لنسيج.

على) أعمال  ل باعة  جميع 
 لنسيج.

 لتجارة في جميع أنو ع  لنسيج.
 لتجارة  لعامة و ملفاوضة.

 الستير د و لتصدير.
جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 
 لتجارية  لصناعية  ملالية  ملنقولة)
و لعقارية  ملتصلة بصفة مباشرة أو)
غير مباشرة  و  لقادرة على  ملساهمة)

في ت وير  لشركة.
 ملقر  الجتماعي):)شارع أسامة  بن 
زياد،  ل ابق  لثاني  ملدينة  ليسرى - 

 ملعاريف -  لد ر  لبيضاء.
يوم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي للشركة.
 100.000 في) حدد  (:  لرأسمال)
حصة) (100 إلى) مقسم  وهو  درهم 
 جتماعية من فئة)100)درهم للحصة)
وحررت) كلها  كتتبت   لو حدة،)

بأكملها،)وتخص):
مغربي) أيوب  لدوبالني،)  لسيد 
 و نسية،)مزد د في)19)مارس)1992،)
 2 س لماسة) بمجموعة   لقاطن 
سيدي مومن) (1( 10) لرقم)  لعمارة)

 لد ر  لبيضاء.
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تسير  لشركة ملدة غير) (:  لتسيير)
محدودة،)من طرف):

مغربي) أيوب  لدوبالني،)  لسيد 
 و نسية،)مزد د في)19)مارس)1992،)
 2 س لماسة) بمجموعة   لقاطن 
سيدي مومن) (1( 10) لرقم)  لعمارة)

 لد ر  لبيضاء.
منفرد) بتوقيع  تسير  لشركة 

للمسير.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)في)13)يوليو)2020)تحت رقم)

.739323
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CASA TOSCA
SARL AU

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم وضع) في طنجة،) (2019 يوليو) (2
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد،)  ملسؤولية 

تكمن خصائصها فيما يلي):
 CASA TOSCA (: تسمية  لشركة)

.SARL AU
تكمن أهد ف  لشركة) (:  ملوضوع)

في  ملغرب وخارجه فيما يلي):
إنشاء)أثاث حرفي محلي مخصص)
تامة) منتجات  في  سو ء) للتصدير،)
 لصنع أو في منتجات تامة  لصنع أو)
وحساب) منتهية،) منتجات نصف  في 
أجانب،) مصدري  ألمر   لشركة،)
في) وحلك  مناولوهم.) و/أو  مغاربة 

 الستير د كما في  لتصدير.
تحويل،) خياطة،) إنشاء،) تصنيع،)
/) ملفروشات،) بيع  ألثاث) شر ء،)

 مللحقات،) وخ...
مقر  لشركة):)32،)شارع أبو عبيدة)

إبن جر ح)-)مرشان،)طنجة.
في) مدة  لشركة  حددت  (:  ملدة)
99)سنة  عتبار  من يوم تقييدها في)

 لس ل  لتجاري.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
 لشركة في مبلغ)10.000)درهم مقسم)
حصة مخصص بكامله إلى) (100 إلى)
بقيمة)  لشريك  لوحيد  وحصص 
100)درهم للو حدة،)مرقمة من)1)إلى)

100)مخصصة على  لنحو  لتالي):

 لسيد كاستليني بالديسر  نيكولو:)
100)حصة.

منها) يتكون  إجمالي  ألسهم  لتي 
رأس  ملال):)100)حصة.

بالديسر ) كاستليني   لسيد 
نيكولو،)إي الي،)حائز على جو ز سفر)
YA(710094،)هو مدير  لشركة) رقم)

لفترة غير محدودة.
تبدأ في فاتح يناير) (:  لسنة  ملالية)
باستثناء) ديسمبر،) (31 في) لتنتهي 
تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 
 لتس يل  لشركة في  لس ل  لتجاري)

ب نجة إلى)31)ديسمبر)2020.
تقت ع من) (:  الحتياطي  لقانوني)
 ألرباح نسبة))%)لتشكيل  الحتياطي)

 لقانوني.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
ب نجة) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.232491
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AZROU LIL BINAE
SARL

رأسمالها 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : رقم 8) تجزئة 

ميمادي أحد ف أزرو
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وضع  لقانون  لتأسي�ضي) تم 
لشركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة تبعا)
يونيو) (27 بتاريخ) مؤرخ  عرفي  لعقد 

2020،)ح ت  وخاصيات  لتالية):
تأخذ  لشركة  سم) (:  لتسمية)
شركة ح ت) (»AZROU LIL BINAE«

 ملسؤولية  ملحدودة.
 IMMEUBLES، (:  لهدف)

.PROMOTEUR IMMOBILIER
يقع  ملقر) (:  ملقر  الجتماعي)
تجزئة) ((8 برقم) للشركة   الجتماعي 

ميمادي أحد ف أزرو.
 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة.
 100.000 (:  لرأسمال  الجتماعي)
1000)حصة من) درهم مقسمة على)
للحصة  لو حدة) درهم  (100 قيمة)

على  لشكل  لتالي):

مومن عبد  لعزيز):)334)حصة.
كبيري محمد):)333)حصة.

 مللكي علوي فاطمة):)333)حصة.
 مل موع):)1000)حصة.

عين بمقت�ضى  لقانون) (:  لتسيير)
غي) ملدة  مسير  للشركة   ألسا�ضي 
عبد  لعزيز) مومن  محدودة  لسيد 
لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحامل 

.F710930(رقم
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بأزرو) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (16 بتاريخ)

 لس ل  لتجاري))132.
44 P

 SOCIETE HORIZON
AGRICOLE CONSEILS

SARL
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : زنقة أسر ي  يت 
يحي  وعال تكريكرة - أزرو

 19 في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر) وضع  تم  (،2019 ديسمبر)

 و مع  لعام  الستثنائي):
أشغال  ليوم):
بيع  وحصص.

تغيير  ملسير.
تغيير  لشكل  لقانوني.

تحديث  لقانون  ألسا�ضي.
 وحل  ألول):

:) لركيك عادل عبد) قام  لسادة)
يعكوبي حسان،) قد ر عمر،)  مل يد،)
 1000 يعكوبي عبد  الله  ملالكون ل)
 1000 ببيع جميع  وحصص) حصة،)

حصة للسيد قد ر مر د.
 وحل  لثاني):

قبل  و مع  لعام  ستقالة  ملسير)
عبد  مل يد،) عادل   لسيد  لركيك 
مر د  ملسير) قد ر  تعيين  لسيد  وتم 

 لوحيد للشركة.
 وحل  لثالث):

تم تغيير  لشكل  لقانوني للشركة)
من شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
ح ت) محدودة  ملسؤولية  شركة  إلى 

 لشريك  لوحيد.

 وحل  لر بع):
قرر  و مع  لعام تحديث  لقانون)

 ألسا�ضي.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بأزرو) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (14 بتاريخ)

 لس ل  لتجاري)381.
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STE TINION
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000 درهم

حي تمالحت ز يدة ميدلت

تأسي5
في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع) (2020 يونيو) (7 بتاريخ) ميدلت 

ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

وحيد) شريك  محدودة  مسؤولية 

 STE TINION »شركة) تحمل  سم)

SARL ش.م.م« خصائصها كالتالي :

غرض  لشركة : تهيئة  ملساحات 

 لفالحية.

أو  في  ألشغال  ملختلفة  مقاول 

 لبناء.

 ستير د وتصدير.

مفاوض.

 ملقر  لرئي�ضي : حي تمالحت ز يدة 

ميدلت.

يوم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تس يلها في  لس ل  لتجاري.

 100.000  :  لرأسمال  الجتماعي 

درهم ينقسم إلى 1000 حصة مبلغ 

كل حصة 100 درهم.

ستسير  لشركة   : إد رة  لشركة 

من طرف  لسيد عمر وي وحسن أو 

 لسيد علوي عمري خالد.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو   14 بتاريخ  ميدلت   البتد ئية 

 108/2020 رقم  تحت   2020

بالس ل  لتجاري رقم 2421.
ملخص قصد  لنشر

 ملسير

46 P
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STE MINING .NET
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000 درهم

زنقة فلس ين ميدلت
تأسي5

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع) (2020 يناير) (13 ميدلت بتاريخ)
ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
وحيد) شريك  محدودة  مسؤولية 
 STE MINING .NET« تحمل  سم)

SARL)ش.م.م«)خصائصها كالتالي):
غرض  لشركة :  ستغالل  ملناجم 

و ملعادن.
في  ألشغال  ملختلفة   مقاول 

أو  لبناء.
كر ء  ملنازل.

مفاوض.
فلس ين  زنقة   :  ملقر  لرئي�ضي 

ميدلت.
يوم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تس يلها في  لس ل  لتجاري.
 100.000  :  لرأسمال  الجتماعي 
درهم ينقسم إلى 1000 حصة مبلغ 

كل حصة 100 درهم.
ستسير  لشركة   : إد رة  لشركة 

من طرف  لسيدة عدنان وردة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو   13 بتاريخ  ميدلت   البتد ئية 
 106/2020 رقم  تحت   2020

بالس ل  لتجاري رقم 2417.
ملخص قصد  لنشر

 ملسير
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STE NTQEDAW
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 300.000 درهم

)18 شارع موالي  دري5 ميدلت
تأسي5

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2020 يونيو) (29 بتاريخ) ميدلت 
وضع  لقانون  ألسا�ضي لشركة ح ت)
وحيد) شريك  محدودة  مسؤولية 
 STE NTQEDAW« تحمل  سم)

SARL)ش.م.م«)خصائصها كالتالي):

بيع  ملو د   : غرض  لشركة 
 لغذ ئية.

بيع  ملو د  لتجميلية.
مفاوض.

 ملقر  لرئي�ضي : )18 شارع موالي 
 دري5 ميدلت.

يوم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تس يلها في  لس ل  لتجاري.

 300.000  :  لرأسمال  الجتماعي 
درهم ينقسم إلى 3000 حصة مبلغ 

كل حصة 100 درهم.
ستسير  لشركة   : إد رة  لشركة 
من طرف  لسيد  سماعيل  سليماني 

و لسيد رشيد  لسعيدي.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو   16 بتاريخ  ميدلت   البتد ئية 
 110/2020 رقم  تحت   2020

بالس ل  لتجاري رقم 2423.
ملخص قصد  لنشر

 ملسير
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 INDUSTRIEL
 DISTRIBUTION FOR
 ELECTRICITY AND

SOLUTION
 SARL
»IDES«

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  الجتماعي 20 زنقة زين 

 لعابدين  ل ابق  لسفلي 1  لصخور 
 لسود ء

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
416971

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) شركاء) قرر  (2020 يناير) (20
 INDUSTRIEL DISTRIBUTION
 FOR ELECTRICITY AND

SOLUTION SARL)ما يلي):
للشركة) تحويل  ملقر  الجتماعي 
20)زنقة زين  لعابدين  ل ابق) (: نحو)
1) لصخور  لسود ء) لد ر)  لسفلي)

 لبيضاء.
من) رأسمال  لشركة  رفع 
درهم) ((00.000 درهم إلى) (100.000

باكتتاب حصص جديدة.

تم  إليد ع  لقانوني) وقد 
للد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 
تحت رقم) (2019 26)سبتمبر) بتاريخ)

.71(006
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 INDUSTRIEL PROJECTS
AND ENGINEERING

 SARL
»IPENG«

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  الجتماعي  ل ابق  لثاني 

 لحي  لصناعي بوليكون، ش ر 114 
 ل ريق  لساحلية  لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
338117

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) شركاء) قرر  (2020 يناير) (20

IPENG SARL)ما يلي):
للشركة) تحويل  ملقر  الجتماعي 
120)شارع  وحز م  لكبير درب) (: نحو)
 لوفا عمارة ليليا)2) ل ابق)))رقم)22 

 لد ر  لبيضاء.
وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
 24 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبر ير)2020)تحت رقم)3)7319.
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LADEVCO
 SARL
»IDES«

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  الجتماعي إقام  لقصر، 

عمارة د،  ل ابق ) رقم 23 شارع 
غاندي ويعقوب  ملنصور  لد ر 

 لبيضاء
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

29688(
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
تمت) (2019 سبتمبر) (11 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
رفع رأسمال  لشركة من)100.000 

درهم ليصل إلى)1.000.000)درهم.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
رقم) تحت  (2019 26)سبتمبر)

.714999
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ECOFIT ENERGY

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  الجتماعي ساحة  ل ياسر 

 ل ابق 3 إقامة فال روز شقة 11 

 لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

348333

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

تمت) (2018 ديسمبر) (20 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

من) رأسمال  لشركة  رفع 

 (00.000 200.000)درهم ليصل إلى)

درهم عن طريق  كتتاب)3000)حصة)

جديدة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

رقم) تحت  (2018 27)ديسمبر)

.687070
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ECOFIT ENERGY

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  الجتماعي ساحة  ل ياسر 

 ل ابق 3 إقامة فال روز شقة 11 

 لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

348333

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

تمت) (2020 فبر ير) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

نحو) تحويل  ملقر  الجتماعي 

إقامة  لسفير  بن عائشة) (:  لعنو ن)

عمارة  ل ابق)2)رقم)14)شارع  لسفير)

 بن عائشة وزنقة  ملحيط  لصخور)

 لسود ء)-) لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

9)مارس)2020)تحت رقم))73368.
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ECOFIT ENERGY
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  الجتماعي 44 زنقة  لعقيد 
توفيق عبد  لقادر  ل ابق 4  لد ر 

 لبيضاء
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

348333
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
تمت) (2018 أغس 5) (31  ملؤرخ في)

 ملصادقة على):
شركة) قامت  (: حصص) تفويت 
كامل) بتفويت  (M2B ENERGY
حصصها)1000)حصة للسيد محمد)

أمير ع اري.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

17)أكتوبر)2018.
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AZAYOU
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  الجتماعي عين  لشق حي 
شريفة  قامة  لنور GH2 شقة 12 

 لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

246(37
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
تمت) (2018 ديسمبر) (20 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
 10.000 رفع رأسمال  لشركة من)
200.000)درهم عن) درهم ليصل إلى)

طريق  كتتاب)1900)حصة جديدة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
27)ديسمبر)2018)تحت رقم)687069.
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AZAYOU
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  الجتماعي عين  لشق حي 
شريفة  قامة  لنور GH2 شقة 12 

 لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

246(37
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
تمت) (2019 ديسمبر) (30 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

(: نحو) تحويل  ملقر  الجتماعي 
1)/3)) ل ابق) 30)تج هاال رقم) زنقة)

 لسفلي عين  لشق  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

10)فبر ير)2020)تحت رقم)730071.
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ACTINE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

شريك وحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 10 زنقة 

 وحرية  ل ابق 3 شقة )  لد ر 

 لبيضاء
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

462313

تأسي5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (3

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

شريك) ح ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

.ACTINE(:(تسمية  لشركة

غرض  لشركة بإيجاز):) الستشارة)

 لقانونية.

 10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
)) لد ر) 3)شقة) زنقة  وحرية  ل ابق)

 لبيضاء.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم مقسم كالتالي):

 1000 (: محمد  ألطرش)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) محمد  ألطرش   لسيد 

 لد ر  لبيضاء.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن مسيري  لشركة):

عنو نه) محمد  ألطرش   لسيد 

 لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
19)يونيو)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)في)

2019)تحت رقم))73642.
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AHID CONSEIL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

شريك وحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي 10 زنقة 

 وحرية  ل ابق 3 شقة )  لد ر 
 لبيضاء

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
462761
تأسي5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
شريك) ح ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
 AHID (: تسمية  لشركة)

.CONSEIL
غرض  لشركة بإيجاز):) الستشارة)

 لقانونية.
 10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
)) لد ر) 3)شقة) زنقة  وحرية  ل ابق)

 لبيضاء.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم مقسم كالتالي):
 100 (: عاهد) عبد  ملنعم   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد عبد  ملنعم عاهد عنو نه)

 لد ر  لبيضاء.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن مسيري  لشركة):
 لسيد عبد  ملنعم عاهد عنو نه)

 لد ر  لبيضاء.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
23)يونيو)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)في)

2019)تحت رقم))73681.
58 P

 DEDALE BUSINESS

COMPANY
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ح ت شريك وحيد وعنو ن مقرها 

 الجتماعي 10 زنقة  وحرية  ل ابق 3 

شقة )،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليو) (2

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

شريك) ح ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

متبوعة) (: تسمية  لشركة)

تسميتها) بمختصر  عند  القتضاء)

.DEDALE BUSINESS COMPANY

:) عمال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لنجارة و ألملنيوم.

(،10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنقة  وحرية  ل ابق)3)شقة))،) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم مقسم كالتالي):

محمد عادل حبيبي):)1000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

محمد عادل حبيبي عنو نه  لد ر)

 لبيضاء.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

محمد) (: مسيري  لشركة) ومو طن 

عادل حبيبي عنو نه  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (19 في)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

2019)تحت رقم)737322.
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BFS CONSULTING
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

شريك وحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 10 زنقة 

 وحرية  ل ابق 3 شقة )،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

462927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

شريك) ح ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

عند) متبوعة  (: تسمية  لشركة)

 BFS تسميتها) بمختصر   القتضاء)

.CONSULTING

غرض  لشركة بإيجاز):) الستشارة)

 لقانونية.

(،10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زنقة  وحرية  ل ابق)3)شقة))،) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم مقسم كالتالي):

حصة) (100 (: جويد ت)  ملهدي 

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه  لد ر) جويد ت   ملهدي 

 لبيضاء.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

:) ملهدي) ومو طن  لشركاء) وصفات 

جويد ت عنو نه  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (24 في)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

2019)تحت رقم)737031.
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CHENE WOOD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

شريك وحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 10 زنقة 

 وحرية  ل ابق 3 شقة )،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

463193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (1(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

شريك) ح ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

عند) متبوعة  (: تسمية  لشركة)

 CHENE(القتضاء)بمختصر تسميتها 

.WOOD

:) عمال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لنجارة.

(،10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زنقة  وحرية  ل ابق)3)شقة))،) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم مقسم كالتالي):

حصة) (1000 (: بستاوي) جالل 

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه  لد ر) بستاوي  جالل 

 لبيضاء.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

جالل) (: مسيري  لشركة) وومو طن 

بستاوي عنو نه  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (19 في)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

2019)تحت رقم)737322.
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DOUNAS IMMOBILIER

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

شريك وحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 10 زنقة 

 وحرية  ل ابق 3 شقة )،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليو) (13

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

شريك) ح ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

متبوعة) (: تسمية  لشركة)

تسميتها) بمختصر  عند  القتضاء)

.DOUNAS IMMOBILIER

(،10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زنقة  وحرية  ل ابق)3)شقة))،) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم مقسم كالتالي):

100)حصة بقيمة) (: نبيل ملهرمش)

100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه  لد ر) ملهرمش  نبيل 

 لبيضاء.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

نبيل) (: مسيري  لشركة) ومو طن 

ملهرمش عنو نه  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (20 في)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

.2020
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SAPIAS CONSULTING

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

شريك وحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 10 

زنقة  وحرية  ل ابق 3 شقة )، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (،2020 يونيو) (22

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

شريك) ح ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

عند) متبوعة  (: تسمية  لشركة)

 القتضاء)بمختصر تسميتها.

.SAPIAS CONSULTING

غرض  لشركة بإيجاز):) الستشارة)

 لقانونية.

(،10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زنقة  وحرية  ل ابق)3)شقة))،) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم مقسم كالتالي):

يوسف فرحة):)100)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه  لد ر) فرحة  يوسف 

 لبيضاء.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

يوسف) (: مسيري  لشركة) ومو طن 

فرحة عنو نه  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (3 في)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

2020)تحت رقم)738203.
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MAITRE MEUNIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي 10 

زنقة  وحرية  ل ابق 3 شقة )، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46232(

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (،2020 مارس) (17

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  (: تسمية  لشركة)

 القتضاء)بمختصر تسميتها.

.MAITRE MEUNIER

:) لتصدير) غرض  لشركة بإيجاز)

و الستير د.

(،10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زنقة  وحرية  ل ابق)3)شقة))،) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم مقسم كالتالي):

معاح  و امعي):)00))حصة بقيمة)

100)درهم للحصة.

 لسيدة ملكية حهبي):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

تجزئة) عنو نه  معاح  و امعي 

 9 رقم) (34 عمارة) (20 زنقة) أكد ل 

3)سيدي مومن  لد ر  لبيضاء) طابق)

 ملغرب.

عنو نه) حهبي  ملكية   لسيدة 

 34 عمارة) (20 زنقة) أكد ل  تجزئة 

سيدي مومن  لد ر) (3 طابق) (9 رقم)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

معاح) (: مسيري  لشركة) ومو طن 

 و امعي عنو نه تجزئة أكد ل زنقة)

3)سيدي) 9)طابق) 34)رقم) 20)عمارة)

مومن  لد ر  لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (19 في)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

2020)تحت رقم)736434.
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ALT WORK
رأس  ملال : 10.000 درهم

شركة محدودة  ملسؤولية ح ت 

شريك وحيد

إثر  و مع  لعام  الستثنائي) على 

يونيو) (18 في) بمقر  لشركة   ملنعقد 

2019)قرر شركاء)مايلي):

ببيع) تقوم  وحلو  إيمان   لسيدة 

خمسين))0)))سهما إلى  لسيد عصام)

 لصقلي.

توسيع  لغرض  الجتماعي بإضافة)

و ملشورة  الستر تيجية) :) لتدريب 

و إلد رة) في  لتسويق  و لتشغيلية 

در سات) إجر ء) و ملو رد  لبشرية،)

وتنفيذها،) إد رة  ملشاريع   لسوق،)

ت وير) في  لتحول  لرقمي،)  لدعم 

وتسويق  لبرمجيات) نشر   لشبكة،)

ومنتجات وخدمات  لويب.

للشركة) تعديل  لشكل  لقانوني 

إلى) محدودة  ملسؤولية  شركة  من 

ح ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 

شريك وحيد.

تحديث  لنظام  ألسا�ضي للشركة.

بموجب  و مع  لعام  الستثنائي)

 19 بتاريخ) بمقر  لشركة   ملنعقد 

فبر ير)2020،)قرر  لشريك  لوحيد):

نقل  ملكتب  ملس ل إلى  لعنو ن)

(،3 Appt)رقم) 30،)شارع مكة) (:  لتالي)

حسن  لرباط.

إلى  لعنو ن) مقر  لشركة  نقل 

 لتالي):)30،)شارع مكة  لشقة رقم)3،)

حسان  لرباط.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط يوم)14)يوليو)2020 

تحت رقم)434)10.
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سونانوتراف

شركة ح ت مسؤولية محدودة

قرر  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملس ل في)3)سبتمبر)2019)مايلي):

تصفية  لشركة.

فدوى  لتهامي) تعيين  لسيدة 

كمصفي للشركة.

عنو ن  لشركة  لكائن) تعيين 

زنقة) (8 شقة رقم) (30 ب عمارة رقم)

لوكيلي حسان  لرباط) موالي أحمد 

عن  ملحكمة  لتجارية)  لصادر 

بالرباط تحت رقم  لتقييد بالس ل)

 لتجاري)129169.

بتاريخ (104641  رقم وضع  مللف)

2)مارس)2020.
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أمير الوادية

شركة ح ت مسؤولية محدودة

قرر  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملس ل في)20)ماي)2020)مايلي):

تصفية  لشركة

تعيين  لسيد بدر بلفريج كمصفي)

للشركة.

عنو ن  لشركة  لكائن ب) تعيين 

38)حي كيش  لود ية  ملحل رقم)1)و2 

 لرباط  لصادر عن  ملحكمة  لتجارية)

بالرباط تحت رقم  لتقييد بالس ل)

وضع  مللف) رقم  (7397(  لتجاري)

.10(12(
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Cabinet Al Jarroudi

avenue de 18 novembre nador 24

Tel(:(0536604034

INTER COCINA SARL
شركةح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها 22.981.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لش ر  لر بع 
 ملن قة  لصناعية سلو ن  لناضور

RC 9989

تعديل
بمقت�ضى  و مع  لعام  لغير عادي)

للشركاء) ملنعقد بتاريخ)4)يونيو)2020 

لشركة)INTER COCINA)تقررمايلي):
 ملصادقة على حسابات  لشركة)

لسنة)2019.
تبني  لقانون  و ديد للشركة.

لإليد ع) كل  لصالحيات  منح 
و لنشر.

كتابة  لضبط) لدى  تم  إليد ع 
باملحكمة  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

14)يوليو)2020)تحت رقم))99.
ألجل  لنشر و لتبليغ

68 P

 SOCIETE MAROCAINE DES
 TRAVAUX D’ORIENT SMTO

SARL AU
AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 BD(DERFOUFI(N° 187 1 er

ETAGE(Appt(N° Oujda
IF : 26170829
RC : 32829

Oujda
تعديل

إضافة نشاط جديد  لشركة
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
 SOCIETE MAROCAINE لشركة)
 DES TRAVAUX D’ORIENT SMTO
 2020 يونيو) (11 SARL) ملنعقد يوم)

بمقر  لشركة بوجدة،)قرر مايلي):
للشركة) جديد  نشاط  إضافة 

متمثل في):)منعش عقاري.
من  لقانوني) (3 تغيير  ملادة)

 ألسا�ضي.
تحديث  لقانوني  ألسا�ضي.
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للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 باملحكمة  لتجارية بوجدة بتاريخ)

يوليو)2020)تحت رقم):)4)14.
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 ENTREPRISE DRISS
 OURRAOUI DE
CONSTRUCTION

EDOC
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 6500.000 DH
 BD(DERFOUFI(N° 10 Rue

 Tafoughalt 1er(Etage(Imm(Jejou
Oujda

IF : 5301332
RC : 17109

Oujda
تعديل

إضافة نشاط جديد  لشركة
قر ر  لشريك) بمقت�ضى 
 ENTREPRISE لشركة)  لوحيد 
 DRISS OURRAOUI DE
 CONSTRUCTION EDOC SARL
AU) ملنعقد يوم)11)يونيو)2020)بمقر)

 لشركة بوجدة،)قرر مايلي):
للشركة) جديد  نشاط  إضافة 

متمثل في):)منعش عقاري.
من  لقانون) (3 تغيير  ملادة)

 ألسا�ضي.
تحديث  لقانون  ألسا�ضي.

للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 باملحكمة  لتجارية بوجدة بتاريخ)

يوليو)2020)تحت رقم)3)14.
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شركة  وحسابات)-) لتسيير)-) لدر سات)

و و بايات

 SOCIETE COMPAGNIE
 PUBLIC D’AMENAGEMENT

ET INVESTISSEMENT
SARL

CAPITAL(:(100.000(DH
 Fès،(102(A(Lot(Riad(Yassamine

 Imm le tremplin 1 er étage
Bureau 17 route d’Ain Chkef

RC(:(50709
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 11)ماي)2020)مس ل بنف5  ملدينة)
بتاريخ)16)ماي)2020)تم تغيير تسمية)

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):

 COMPAGNIE (:  لتسمية)

 PUBLIC D’AMENAGEMENT ET

.INVESTISSEMENT

قرر  و مع) (: تغيير  لتسمية)

 Societe إلى) تغيير  لتسمية   لعام 

.Copadime

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بفاس) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (14 بتاريخ)
رقم  لس ل  لتجاري) (16(8/2020

.(0709
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ASAS INVESTMENTS LTD
SARL AU

محضر  و مع  لعام) بموجب 

مارس) (2 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

قرر  لشريك  لوحيد لشركة) (،2020

 ASAS INVESTMENTS LTD SARL

AU)شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

بالس ل) و ملقيدة  وحيد  بشريك 

بالد ر) (4(332( رقم)  لتجاري 

 لبيضاء،)مايلي):

كافي) غير  رأس  ملال  لكون  نظر  

قرر) نشاط  لشركة،) مع  مقارنة 

مال) رأس  رفع   لشريك  لوحيد 

درهم) (8900000 بمبلغ)  لشركة 

ليصبح)9000000)درهم.

في رأس  ملال ستتم) هذه  لزيادة 

نقدية) حصص  بو س ة  كتتاب 

جديدة بقيمة مائة درهم للحصة أي)

تسعة وثمانون ألف حصة جديدة.

 وحصص  الجتماعية  وحديثة)

جملة) سيتم  كتتابها   الصد ر 

طرف  لشريك  لوحيد) من  و حدة 

جميل) عبد  لل يف  هاديه  شركة 

 HADYA ABDULATIF لالستثمار ت)

 .JAMEEL INVESTMENTS L.L.C

من) فوري  بشكل  ربعها  تحرير  ويتم 

طرف  لشريك  لوحيد أي ما قيمته)

000)222)درهم.
بشكل) محرر  مال  لشركة  رأس 

كلي منذ  لتأسي5.

تم  كتتابها)  وحصص  و ديدة 
طرف) من  ربعها  وتحرير  كلي  بشكل 

 لشريك  لوحيد.
لهذ  قرر  و مع أن عملية  لزيادة)
تعتبر) سابقا  رأس  ملال  ملقررة  في 

نهائية بشكل قانوني وفعلي.
تحيين  لقانون  ألسا�ضي.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)في)14)يوليو)2020)تحت رقم)

.739(70
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ZOMPLUS
SARL AU

 29 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
بالرباط قد تم تأسي5) (2020 يونيو)
و لتي) (ZOMPLUS SARL AU شركة)

تحمل  وخصائص  لتالية):
.ZOMPLUS(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدودة من شريك و حد.

 لهدف  الجتماعي):)بيع مو د  لبناء)
وأشغال  لبناء.

 100.000 (: رأسمال  لشركة)
درهم.

 ملقر  الجتماعي):)رقم)4،)شارع و د)
زيز شقة)7)أكد ل  لرباط.

 لتسيير):) لشرفاوي عمر.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
لدى) بالس ل  لتجاري   لقانوني 
 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

.14461((:
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STE ATELIER ARCHBEN
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة 
بشريك و حد

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : شقة 10، رقم 

3032  لوفاق تمارة
 2( بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
على) تمت  ملصادقة  (2018 يوليو)
ح ت) للشركة   لقانون  ألسا�ضي 
و حد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ح ت  وخصائص  لتالية):

.ATELIER ARCHBEN(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لهدف):)مهندس معماري.

جميع  لعمليات) عامة  بصفة 

 لتجارية  ملرتب ة بصفة مباشرة أو)

غير مباشرة بنشاط  لشركة.

رقم) (،10 شقة) (:  ملقر  الجتماعي)

3032) لوفاق تمارة.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.

 ملدة):)99)سنة بعد  لتأسي5.

 BENCHEKROUN (:  لتسيير)

M’HAMED AZIZ)ملدة غير محدودة.

باملركز) تم  إليد ع  لقانوني  وقد 

 و هوي لالستثمار بالرباط بتاريخ)29 

تحت رقم  لس ل) (2018 أغس 5)

 لتجاري رقم)126287.
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MSF CAR
SARL AU

عام  ستثنائي) جمع  بمقت�ضى 

قرر) (2020 يونيو) (2( حرر في  لرباط)

 MSF CAR  لشريك  لوحيد لشركة)

ش.م.م.)ح ت  لشريك  لوحيد مايلي):

طرف) من  حصة  (200 تفويت)

 لسيد سعيد تبيوي إلى  لسيد عتبي)

محمد.

إلياس) محمد   ستقالة  لسيد 

تبيوي من منصبه كمسير للشركة.

تعيين  لسيد عتبي محمد كمسير)

وحيد للشركة.

تعديل  ملو د)6،)7،)13)من  لقانون)

 ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

يوليو) (16 بتاريخ) (3(97 رقم) تحت 

.2020
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 LEADER AGENCY

MOROCCO
SARL AU

عام  ستثنائي) جمع  بمقت�ضى 

قرر) (2020 يوليو) (10 حرر في  لرباط)

 LEADER للشركة)  لشريك  لوحيد 

ش.م.م.) (AGENCY MOROCCO

ح ت  لشريك  لوحيد مايلي):

طرف) من  حصة  (1000 تفويت)

إلى  لسيد) هشام  لقموس   لسيد 

عاني جمال.

هشام  لقموس)  ستقالة  لسيد 

من منصبه كمسير للشركة.

تعيين  لسيد عاني جمال كمسير)

وحيد للشركة.

تعديل  ملو د)6،)7 13)من  لقانون)

 ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

يوليو) (16 بتاريخ) (10((78 تحت رقم)

.2020
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BRAND NAME
SARL AU

 22 محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

2020)تم تكوين نظام أسا�ضي) يونيو)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ح ت شريك وحيد خصائصها كالتالي):

.BRAND NAME(:(لتسمية 

 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)

 لتالية):

 ستير د  لسيار ت  و ديدة)

و ملستعملة.

 الستير د و لتصدير.

 ستير د معد ت  السعاف و لعتاد.

46،)شارع عقبة)  ملقر  الجتماعي):)

أكد ل) (30 رقم) شقة  (،46 عمارة)

 لرباط.

 10.000 (: رأس  ملال  الجتماعي)

درهم مقسم إلى)100)حصة قيمة كل)

و حدة)100)درهم.

تم تعيين  لسيد سعيد) (:  لتسيير)

لب اقة  لتعريف)  وحر ك  وحامل 

كمسير) (A690370 رقم)  لوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 لس ل  لتجاري)91)144.
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AMEDIC EXPERTISES
SARL

 10 محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تكوين نظام أسا�ضي) (2020 يوليو)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

خصائصها كالتالي):

 AMEDIC (:  لتسمية)

.EXPERTISES

 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)

 لتالية):

و ملو د) بيع  ملو د  الستهالكية 

 ل بية وبيع  ملنتجات  لبر فارميكال.

بيع  ملنتجات  لصيدالنية.

بيع مستحضر ت  لتجميل.

 2 رقم) (89 زنقة) (:  ملقر  الجتماعي)

حي أبي رقر ق  لرباط.

 100.000 (: رأس  ملال  الجتماعي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل و حدة)100)درهم.

تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسيير)

لب اقة) عايدة  وحامل   لبحري 

 AB267868 رقم)  لتعريف  لوطنية 

و لسيد محمد أيوب علو ن  وحامل)

رقم) لب اقة  لتعريف  لوطنية 

وحيد ن) كمسير ن  (HH1(8171

للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 لس ل  لتجاري)93)144.
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SOCIETE SPRING CLEAN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : بقعة 18،  ملن قة 

 لصناعية بئر  لر مي،  لقني رة
 لس ل  لتجاري رقم 2343)

تعديالت قانونية
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 SOCIETE لشركة) عادي   لغير 
SPRING CLEAN SARL)شركة ح ت)

مسؤولية محدودة،)تقرر مايلي):
نشاط) توسيع  على   ملصادقة 
 لشركة وحلك بإضافة نشاط إنتاج)
مو د  لنظافة  و سدية،) لصحية)

و لصناعية.
يجب توقيع جميع  ملستند ت من)

طرف  لسيد حسن أمكاص.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (7  البتد ئية بالقني رة بتاريخ)

2020)تحت رقم)207)7.
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STE UXUIZARD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : )1، زنقة سبو، 
مركز  ملعامالت الشوب، مكتب رقم 

2  ل ابق  وخام5  لقني رة
تأسي5

بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مس ل بالقني رة تم وضع  لقانون)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):
 STE UXUIZARD (:  لتسمية)

.SARL AU
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
 ملقر  الجتماعي):))1،)زنقة سبو)،)
مركز  ملعامالت الشوب،)مكتب رقم)2 

 ل ابق  وخام5،) لقني رة.
في) مبرمج  (: موضوع  لشركة)

 إلعالميات.

محلل ومصمم في  إلعالميات.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

محررة) للو حدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):

(: مسعيد  إلدري�ضي) أمين   لسيد 

1000)حصة.

 ملدة):)99)سنة.

أمين) إلى  لسيد  أسند  (:  لتسيير)

مسعيد  إلدري�ضي،) و نسية مغربية)

رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 

.AD2((327

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)

رقم))20)))بتاريخ)14)يوليو)2020.
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MZ CONCEPTS
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأس مالها 10.000 درهم

RC : 50279

ملخص محضر  و مع  لعام 
 الستثنائي للشركة

إطار  و مع  لعام  الستثنائي) في 

MZ CONCEPT)شركة ح ت) لشركة)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

 2020 يونيو) (26 بتاريخ)  ملنعقد 

 لكائنة ب):)شارع طارق  بن زياد شقة)

إقامة جناح) (34 عمارة رقم) (10 رقم)

مساهمو ) تد وال   لديار  لقني رة،)

 لشركة باإلجماع على مايلي):

:) ملقر) تحويل  ملقر  الجتماعي)

زنقة غاندي وأبو بكر) (،26 (:  و ديد)

 1 رقم) مكتب  (E عمارة)  لصديق 

 لقني رة.
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مو ضيع مختلفة.

تم  إليد ع  لقانوني للشركة لدى)

باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 

2020)تحت رقم) 14)يوليو)  لقني رة)

.7((69

82 P

BIYA MH TRANS

شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسي5
محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2020 يوليو) فاتح  بتاريخ  بالقني رة 

مسؤولية) ح ت  شركة  إنشاء) تم 

محودة بشريك حيد ح ت  وخاصيات)

 لتالية):

.BIYA MH TRANS(:(السم 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاول نقل) (:  ملوضوع  الجتماعي)

 ألشخاص.

مقاةل أشغال مختلفة أو بناء.

 ملدة):)99)سنة.

 ملقر):) ملقر):)23)رقم)4)زنقة أنو ل)

ميموزة) مكتب  (11 عمارة  لزهور)

 لقني رة.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.

 1000 محمد) :) لبية   وحصص)

حصة.

كمسير) محمد  :) لبية   لتسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.

 لس ل  لتجاري رقم):)227)).

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 باملحكمة  البتد ئية  لقني رة)

يوليو)2020)تحت رقم)227)).

83 P

MDAHI TRANS
SARL AU

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 ملسير  لوحيد

رأسمالها 100.000 درهم
تجزئة  ألمل رقم 886 طابق  الول 

 لقني رة
تكوين شركة

مصذح) عرفي  عقد  بموجب 
تم) (2020 مارس) (19 بتاريخ)  إلمضاء)

 التفاق على مايلي):
ح ت  ملسؤولية) شركة  تكوين 

 ملحدودة تحت  ملميز ت  لتالية):
 MDAHI (: تسمية  لشركة)

.TRANS SARL AU
نقل   :  لهدف  الجتماعي 

 ملستخدمين.
 ملقر  الجتماعي : تجزئة  المل رقم 

886 طابق  ألول  لقني رة.
:  ملدة  لزمنية   ملدة  لزمنية 
يوم  تبتدئ  سنة   99 في   ملحددة 
بالس ل  لتجاري  تس يل  لشركة 
تمديد  أو  تفكيكها  ملسبق  ماعد  

 ملدة.
 : مدة  لشركاء   :  لرأسمال 
100.000 درهم  لذي يعتبر رأسمال 
فاطمة  طرف  لسيدة  من   لشركة 

 لزهر ء مد حي 100.000 درهم
 مل موع : 100.000 درهم.

 لتسيير :  لشركة مسيرة من طرف 
 لسيدة فاطمة  لزهر ء مد حي ملدة 

غير محدودة.
:  لسنة  ملالية   لسنة  ملالية 
في  وتنتهي  يناير  فاتح  من  تبتدئ 

31 ديسمبر.
في  ستنتهي  عملية  سنة  أول 

31 ديسمبر لسنة 2020.
تقسيم  ألرباح : تخصم ) في  ملائة 

من أرباح  لشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة  تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بتاريخ   1682 رقم  تحت  بالقني رة 

14 يوليو 2020.
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BEAUX ARCHI
شركة محدودة  ملسؤولية ح ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 38، مكرر ز وية 
شارع جميل صدقي  لزهوري ومحمد 

غرنيط رقم 1  لقني رة
تأسي5

بمقت�ضى عقد عرفي س ل) (: أوال)
بالقني رة بتاريخ)8)يوليو)2020)حرر)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

تحمل  ملو صفات  لتالية):
 BEAUX ARCHI SARL(:(لتسمية 

.AU
 لهدف):)هدف  لشركة):)مهندسة.
38،)مكرر ز وية) (:  ملقر  الجتماعي)
شارع جميل صدقي  لزهوي ومحمد)

غرنيط رقم)1) لقني رة.
 ملدة):)99)سنة.

:)حدد رأس) رأس  ملال  الجتماعي)
درهم موزع) (100.000  ملال في مبلغ)
درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)
للحصة  لو حدة موزعة بين  لشركاء)

على  لشكل  لتالي):
 1000 (: مريم) قاطن   لسيدة 

حصة.
 مل موع):)1000)حصة.

قبل) من  تد ر  لشركة  (:  إلد رة)
 ملسيرة  لوحيدة  لسيدة قاطن مريم.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
إلنشاء) ((% تقت ع) (:  وحصص)
ويخصص)  ملال  الحتياطي  لقانوني 

 لفائض حسب قر ر  لشركاء.
بالس ل) تس يل  لشركة  تم 
يوليو) (14  لتجاري بالقني رة بتاريخ)

2020)تحت رقم)209)).
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MSH INDUSTRIE
SARL AU

تغيير قانوني
لشركة) أقيم  لقانون  ألسا�ضي 
بمقت�ضى) محدودة  مسؤولية  ح ت 
 2020 يناير) (30 بتاريخ) عرفي  عقد 

تقرر فيه تغيير ت  لتالية):

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة):

تغيير  ملقر) قرر  ملحضر  لعام 

 الجتماعي للشركة):

:) لحي)  ملقر  الجتماعي  و ديد)
 لصناعي زنقة)183)رقم)4) لقني رة.

قرر) (: مال  لشركة) رأس  زيادة 

 ملحضر  لعام زيادة مال  لشركة):
في) حدد  (: رأس  ملال  و ديد)

إلى) مقسمة  درهم  (1.000.000

منها) قيمة  لو ح ة  حصة  (10.000

100)درهم.

بمصلحة) تقييد  لقانوني  تم 

 لس ل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

بالقني رة.
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 DISCOUNT MARKETS
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  الجتماعي : 14، شارع 

 ألشعري  لشقة رقم 4 أكد ل 

 لرباط

تأسي5
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 20)يونيو)2020)بالرباط تم تأسي5)

شركة تحمل  وخصائص  لتالية):

 DISCOUNT (:  لتسمية)

MARKETS)ش.م.م.

تاجر)بيع) (:  لهدف  الجتماعي)

جميع  نو ع  لسلع)،) ستير د) وشر ء)

وتصدير)) لسلع أو وسيط).
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)

حصة  جتماعية) (1000 مقسمة إلى)

موزعة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

كالتالي):

00))حصة  جتماعية بقيمة)100 

زيد ن) بحوزة  لسيد  للحصة  درهم 

 لرتيمي.

00))حصة  جتماعية بقيمة)100 

بحوزة  لسيد  حمد) للحصة  درهم 

 ملودن.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتقيد بالس ل  لتجاري.
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شارع) (،14 (:  ملقر  الجتماعي)

 الشعري  لشقة رقم)4)أكد ل  لرباط.

زيد ن) تعيين  لسيد  (:  لتسيير)

 لرتيمي مسير ملدة غير محدودة.

بكتابة  لضبط) تم  إليد ع  لقد 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

)48)10)بتاريخ)14)يوليو)2020.

بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.144483
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STE FOENIX-LINE
SARL

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (2020 يوليو) (13 بتاريخ)  لرباط 

ح ت  ملسؤولية) تأس5  لشركة  تم 

 ملحدودة.

 لهدف  الجتماعي):)

)تكوين)  الستشار ت  إلد رية)

مستمر،)حدث،) تصاالت).

قاعات) ) ستغالل  تجارية) إد رة 

 لعروض).

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.

00))حصة  لركيك خديجة.

محمد) حصة  لعاصمي  ((00

أشرف.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.

 1 زنقة سوسة  ل ابق) (2 (:  ملقر)

شقة رقم)2،) لرباط.

 ملسير):) لركيك خديجة.

بالرباط) في  ملحكمة  تم  إليد ع 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.2478

رقم  لس ل  لتجاري)144607.

88 P

INNOV COMPTA
SARL AU

RESIDENCE ATLANTIC IMM K
APPT 2 c.y.m RABAT

E-mail(:(innovcompta@gmail.com

STE O’LOFT CAFE
SARL AU
تغيير  السم

تغيير  لفصول  ملرتب ة بذلك
في  بموجب  ملحضر  ملؤرخ 
 27)يناير)2020)قرر  لشريك  لوحيد)
 O’LOFT CAFE SARL AU لشركة)
درهم) (600.000 مالها) رأس   لبالغ 
رياض) حي  مقرها  لرباط،)  لكائن 
 ( متجر رقم) (،C مبنى) شارع  لنخيل،)

ما يلي):
على  لنحو) تغيير  سم  لشركة 

 لتالي):
من) بدال  (TISSUS MONCEAU

.O’LOFT CAFE
نتيجة لهذ   لقر ر،)يعدل  ملساهم)
 لوحيد  ملادة)3)من  لنظام  ألسا�ضي.

تم  لقيام باإليد ع  لقانوني بكتابة)
ضبط  ملحكمة  لتجارية بالرباط في)

26)فبر ير)2020)تحت رقم))134.
مقت ف وبيان
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STE COBATRIM
شركة ح ت مسؤولية محدودة

 2( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) بالد ر  لبيضاء) (2020 فبر ير)
قو نين شركة ح ت مسؤولية) إنشاء)

محدودة.
 STE (:  لتسمية  الجتماعية)

.COBATRIM
 لهدف):)تهدف  لشركة إلى):

 النعاش  لعقاري.
في) تحديده  تم  (:  ملقر  الجتماعي)
بالل) عزيز  زنقة  (67  لد ر  لبيضاء،)

 ل ابق  لثاني  لرقم)3) ملعاريف.
 ملدة):)حددت في)99سنة.

في) حدد  (:  لرأسمال  الجتماعي)
 1000 درهم مقسمة على) (100.000
و حدة) كل  قيمة  حصة  جتماعية 
100)درهم محررة كليا،)ومقسمة كما)

يلي):

 لسيد حميد سبيل):)0)2)حصة.
 2(0 (: طلحة  ملص فى)  لسيد 

حصة.
 (00 (:  لسيد خ اب عبد  لعزيز)

حصة.
 مل موع):)1000)حصة.

 لتسيير):)عين  لسيد حميد سبيل)
كمسيرين) طلحة  ملص فى  و لسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
بعين) يأخذ  (:  لتوقيع  الجتماعي)
سبيل) حميد  توقيع  لسيد   العتبار 
جميع) في  طلحة  ملص فى  و لسيد 

تعامالت  لشركة.
باملحكمة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بتاريخ للد ر  لبيضاء)   لتجارية 
 2)مارس)2020)وتحت رقم)732674.
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STE CITY UP
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة
شريك وحيد

رأسمالها : 0.000)4 درهم
مقرها  الجتماعي : 8، إقامة 

 لياسمين، تجزئة  لقباج،  لوفاق، 
تمارة

رقم  لس ل  لتجاي : 27007 
 ملدينة سال

يتم نقله إلى تمارة
عرفي) محضر  على  بناء) (- (1
لل معية  لعمومية  الستثنائية)
لشركة) (2019 يونيو) (11  ملؤرخة في)
مسؤولية) ح ت  شركة  (CITY UP
محدودة شريك وحيد،)ح ت رأسمال)
0.000)4)درهم قرر  لشريك  لوحيد)
نقل  ملقر  الجتماعي من):)سال،)جناح)
حي) (،4 رقم) (،2 3،) ل ابق) عمارة) (،1
 لسالم،) ملنار)3/4)إلى  لعنو ن  لتالي)
:)8،)إقامة  لياسمين،)تجزئة  لقباج،)

 لوفاق،)تمارة.
في) سيتم  إليد ع  لقانوني  (- (2

 ملحكمة  البتد ئية بتمارة.
الستخر ج وحكر

 ملسير
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STE FNTP
وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
وحيد) شريك  محدودة  مسؤولية 

وح ت  ألوصاف  لتالية):
.STE FNTP(:(لتسمية 

 لغرض):)نقل  ألشخاص.
890)تجزئة) :)رقم)  ملقر  الجتماعي)

 ملنصور مكناس.
رأس  ملال):)100.000)درهم مجزأة)
درهم) (100 بقيمة) سهم  (1000 إلى)

للسهم  لو حد):
نوفل فحلي):)1000)سهم.

 إلد رة):)نوفل فحلي.
 29 يوم) في  عام  جمع  بمقت�ضى 
إضافة  لنشاط) (2019 أكتوبر)
نقل  ألشخاص) (: للشركة)  لوحيد 

وحساب  لغير.
على  لس ل) حصلت  لشركة 

 لتجاري رقم))4791.
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STE ONE UP TRANS
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : ز وية شارع موالي 
عبد  لعزيز و بن زرع مكتب س

رقم 1،  لقني رة
تأسي5  لشركة

بمقت�ضى عقد عرفي س ل) (: أوال)
بالقني رة بتاريخ)11)يوليو)2020)حرر)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
 ملسؤولية تحمل  ملو صفات  لتالية):
.STE ONE UP TRANS(:(لتسمية 

 لهدف):
نقل  لبضائع) (: هدف  لشركة)

و ألشخاص.
شارع) ز وية  (:  ملقر  الجتماعي)
و بن زرع مكتب) موالي عبد  لعزيز 

س رقم)1)-) لقني رة.
 ملدة):)99)سنة.

:)حدد رأس) رأس  ملال  الجتماعي)
 ملال في مبلغ)100.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)
للحصة  لو حدة مخصصة للشركاء):
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 لسيد بلعربي نبيل):)00)حصة.
 لسيد حروش ميلود):)00))حصة.
قبل) من  تد ر  لشركة  (:  إلد رة)
مزد د في)  ملسير  لسيد بلعربي نبيل،)
3)يوليو)1991)مغربي،)حامل لب اقة)

.GY 20947(لتعريف  لوطنية رقم 
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
إلنشاء) ملال) (%( تقت ع) (:  ألرباح)
ويخصص)  الحتياطي  لقانوين 

 لفائض حسب قر ر  لشركاء.
تم تسديد  وحصص) (:  وحصص)
درهم) (100.000 قدره) بما  نقد  

أودعت في صندوق  لشركة.
تم) (: :) إليد ع  لقانوني) ثانيا)
 إليد ع  لقانوني باملحكمة  البتد ئية)
بالقني رة بتاريخ)16)يوليو)2020)وتم)
بالس ل  لتجاري) تس يل  لشركة 

تحت رقم)249)).
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WORLD SERVICES COMPTA
CENTRE D’AFFAIRE ET D OMICILIATION

 CONSEIL،(JURIDIQUE،(FISCAL(ET
FINANCIER

STE BENI RAHMOUN
SARL AU

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
ح ت شريك و حد

تأسي5
أحمد) بابن  بمقت�ضى عقد عرفي 
وضع) تم  (2020 فبر ير) (14 بتاريخ)
ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
شريك) ح ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد  وخصائص  لتالية):
 STE BENI (:  لتسمية  الجتماعية)

.RAHMOUN SARL AU
 لهدف  الجتماعي):

مقهى،
م عم.
مخبزة.

 142 محل رقم) (:  ملقر  الجتماعي)
2) بن) تجزئة  وحسنية شارع حسن)

أحمد.
 ملدة  الجتماعية):)99)سنة  بتد ء)

من تاريخ تأسيسها.

 100.000 (:  لرأسمال  الجتماعي)
حصة من) (1000 درهم موزعة على)
درهم للحصة وزعت كما) (100 فئة)

يلي):
 1000 (: أورحمون سعيد)  لسيد 

حصة.
 لسنة  الجتماعية):)تبدأ من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
 لتسيير):) لسيد أورحمون سعيد)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
تم إيد ع  لس ل  لتجاري بمكتب)
بابن) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
أحمد بتاريخ فاتح يوليو)2020)تحت)

رقم)80.
94 P

STE CF CONSULT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تغيير  لسنة) تم  (2019 ديسمبر) (23
31)ديسمبر)  ملالية من فاتح يناير إلى)

بدال من فاتح أكتوبر إلى سبتمبر.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

14098)بتاريخ)16)يوليو)2020.
95 P

STE DISSANE AKKI
تأسي5 شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (1
تأسي5 شركة ح ت) (2020 أبريل) (13
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

 ملو صفات  لتالية):
.STE DISSANE AKKI(:(لتسمية 

(:  لهدف  الجتماعي)
.GRILLAGEUR

خمي5 سيدي) (:  ملقر  الجتماعي)
يحيى آيت و حي تيفلت.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)100.000)درهم.

عين  لسيد عكي) (: تسيير  لشركة)
جميع) مع  للشركة  مسير   إدري5 

 لصالحيات.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت)
 333 رقم) تحت  لس ل  لتجاري 

بتاريخ)12)يونيو)2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

96 P

STE RIKA TRAV
تأسي5 شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (1
18)مارس)2020)تأسي5 شركة ح ت)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

 ملو صفات  لتالية):
.STE RIKA TRAV(:(لتسمية 

:) ألشغال)  لهدف  الجتماعي)
 ملختلفة أو  لبناء.

حي  لتنمية) (:  ملقر  الجتماعي)
 ملعازيز  وخميسات.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)100.000)درهم.

عين  لسيد) (: تسيير  لشركة)
مع) للشركة  مسير   كمال   لعماري 

جميع  لصالحيات.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت  لس ل  لتجاري) باوخميسات 

رقم))2861)بتاريخ)17)يونيو)2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

97 P

STE DAAKRI TRANS
قرر  و مع  لعام  الستثنائي) (- (1
تفويت) (2020 يوليو) (17 في)  ملنعقد 
طرف) من  حصة  جتماعية  (1000
 لسيد بوشيبة يون5 لفائدة  لسيد)
وتغيير  لنشاط)  وذ اج  محمد 
(: إلى) نقل  لبضائع  (: من)  الجتماعي 
سمسرة  ألسو ق)-) ألشغال  ملختلفة)
أو  لبناء،) الستغالل  لفالحي،)وتغيير)
 لشكل  لقانوني للشركة من شركة)
شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ح ت 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ح ت 
وحيد كما تم تغيير  السم  لتجاري من)
DAAKRI TRANS)إلى):)MAYSIS)كما)
بوشية) يون5  تمت  ستقالة  لسيد 
وتعيين) للشركة  كمسير  منصبه  من 
 لسيد  وذ اج  محمد مسير  جديد )
للشركة مع جميع  لصالحيات وكذ )

تذويب  لقانون  ألسا�ضي وتعديله.
بكتابة  لضبط) تم  إليد ع  (- (2
تحت) بتيفلت  باملحكمة  البتد ئية 

رقم)98)بتاريخ)20)يوليو)2020.
98 P

STE NOUNI CONSULTING
SARL AU

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالرباط) (2020 مارس) (16 بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.
 STE NOUNI (:  لتسمية)

.CONSULTING
:) الستشار ت  إلد رية)  لهدف)

ونظام  ملعلومات.
 لعنو ن  لتجاري):)20)زنقة أكلمان)

سيدي علي شقة)2)أكد ل  لرباط.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)
يوسف نوني كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)
 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل تم)
في  لس ل  لتجاري  لرباط)  لتقييد 
يونيو) (29 بتاريخ) (144127 تحت رقم)

.2020
99 P

STE ZINA INVEST
شركة ح ت مسؤولية محدودة

تأسي5
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2020)قد تم تأسي5) 6)يوليو) بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

باملميز ت  لتالية):
.STE ZINA INVEST(:(لتسمية 

:) إلنعاش)  لهدف  الجتماعي)
 لعقاري وكر ء) ملباني.

في) حدد  (: رأسمال  لشركة)
 1000 إلى) موزعة  درهم  (100.000
درهم،) (100 حصة  جتماعية بقيمة)
قد تم تحريرها بالكامل و ملخصصة)
بما يتناسب مع مساهماتهم) للشركاء)

أي):
زينب  لسهلي  وحاملة)  لسيدة 
:(BH418(10(للب اقة  لوطنية رقم

490)حصة.
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خير ن  وحامل) نبيل   لسيد 

:(BE 643084(للب اقة  لوطنية رقم

10))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.

يناير) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبر ما عد   لسنة  ألولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
11،)زنقة شتيال) (:  ملقر  الجتماعي)

 لد ر  لبيضاء.

:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

 لسيد نبيل خير ن  وحامل للب اقة)

 لوطنية رقم)BE 643084)وحلك ملدة)

غير محدودة.
باملحكمة) رقم  لس ل  لتجاري 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)466297.

مقت ف من أجل  إلشهار

100 P

STE HOTEL RYAD NADOR
فندق  لرياض  لناضور

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأس  ملال : 000.000.) درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع محمد 
 وخام5 -  لناضور

طبقا ملحتويات  و مع  لعام غير)

عبد) سد لي  لورثة  ملرحوم   لعادي 

هللا  لذي عقد في مقر  لشركة يوم)7 

يوليو)2020)تقرر على  لنحو  لتالي):

أقرت  و معية  لعامة غير  لعادية)

قدرها) بقيمة  سهم  ((0.000 بتوزيع)

للو حدة يمتلكها  ملتوفى) درهم  (100

في رأس مال)  لسيد سد لي عبد هللا،)

ملحتويات) وفقا  بين  لورثة   لشركة 

عقد  إلر ثة.

تعدل) هذه  ملو فقة  فإن  وعليه،)

و لتي) من  لنظام  ألسا�ضي،) (7  ملادة)

ستكون من تاريخ هذ   لقانون كالتالي):
 ملادة)7)-)رأس  ملال):

 (.000.000 رأس  ملال  لشركة)

حصة) ((0.000 إلى) مقسم  درهم 

100)درهم للحصة)  جتماعية بقيمة)

 لو حدة موزعة كالتالي):

 HERTA كوبنهوفر) هرتا   لسيدة 
:(KOPPENHOFER

0)62)حصة.
 2187( (: أحمد) سد لي   لسيد 

حصة.
 2187( (: أرمين) سد لي   لسيد 

حصة.
 مل موع):)0.000))حصة.

مع) غير  لعادي   و مع  لعام 
)1)أبريل) مالحظة شغور  إلد رة مند)
بعد وفاة  لر حل سد لي عبد) (2020
جديدة) مسيرة  تعيين  و فق  هللا،)
للشركة لفترة غير محدودة،)مع أوسع)
و14،) (13 وفقا للمادتين)  لسل ات،)
)1)و16)من  لنظام  ألسا�ضي  لسيدة)
هرتا كوبنهوفر،)أملانية  و نسية،)من)
)193)في أملانيا،)حاصلة) مو ليد عام)
في) مقيمة  (CIE SOOO(70P على)

 لناظور)-)31)شارع  لرباط.
 و مع  لعام غير  لعادي وبالتالي)
مالئمة  لنظام  ألسا�ضي) تقرر 

لل معية و عتماده.
2)-)تم إيد ع  لوديعة  لقانونية في)
س ل محكمة  البتد ئية في  لناضور)
يوليو) (14 بتاريخ) (996 رقم) تحت 

.2020
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 STE BICYNAD IMPORT
EXPORT

SARL
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

L262 يلو 38 رقم 47  مل ار 
إقليم  لناظور

في) مؤرخ  عرفي  عقد  على  بناء)
تم وضع) بالناظور،) (2020 30)يونيو)
محدودية) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية  لشروط  لتالية):
 STE BICYNAD IMPORT(:(السم 

.EXPORT SARL
 ملوضوع):)تهدف  لشركة إلى):

غيار) ق ع  و لتصدير   الستير د 
أكثر) وبشكل   لدر جات  لهو ئية 
تحديد  وجميع ق ع غيار  لدر جات)

و لدر جات  لنارية.

بجميع) عامة  لقيام  وبصفة 

 ملعامالت  لعقارية،) لتجارية)

و لصناعية تكون لها عالقة من بعيد)

أو من قريب بهدف  لشركة أو تمكينه)

من تحقيقه.

 47 رقم) (38 :) يلو) مقر  لشركة)

 مل ار)L262)إقليم  لناظور.

 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)

 ملسؤولية.

مدة  لشركة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة) (:  لرأسمال)

محدد في)100.000)درهم.

 لتسيير):) لسيد  ل ويل مص فى.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالناظور بتاريخ)6 

يوليو)2020)تحت رقم)810.

س ل تجاري)20143.
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 ئتمانية فد د ش.ح.م.م.

)،) ملركز  لتجاري  بن سينا أكد ل)-) لرباط

 لهاتف):)9.72).37.77.)0

شركة ليالف
ش.ح.م.م.

 ملصادقة على بيع  وحصص 
 الجتماعية

تجديد  لقانون  ألسا�ضي للشركة
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

 18 بتاريخ)  لغير  لعادي  ملنعقد 

يناير)2020)قرر شركاء)شركة ليالف)

ش.ح.م.م.)ح ت  لرأسمال)1.400.000 

درهم ما يلي):

 ملصادقة على بيع حصص  لسيد)

ر ئد قاسم أبو  لقهار و لسيد لؤي أبو)

 لقهار في حدود)00)3)حصة لكل فرد)

علي  وحافظي) لفائدة  لسيد  منهما 

بر دة و لسيد عثمان  وحافظي بر دة)

من طرف  لشركاء.

رأسمال) فإن  لهذ   لبيع  وتبعا 

 لشركة سيصبح على  لشكل  لتالي):

(: بر دة) علي  وحافظي   لسيد 

7000)حصة.

(: بر دة) عثمان  وحافظي   لسيد 

7000)حصة.

 14.000 (: مجموع  وحصص)

حصة.

تجديد  لقانون  ألسا�ضي للشركة)

كما هو منصوص عليه في  ملادة)96.) 

من  لقانون.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.10(626
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 ئتمانية فد د ش.ح.م.م.

)،) ملركز  لتجاري  بن سينا أكد ل)-) لرباط

 لهاتف):)9.72).37.77.)0

STE ANSAB HOLDING

SARL

تحويل  ملقر  الجتماعي
تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة

محضر  و مع  لعام) حسب 

يوليو) (4 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

شركة  نساب) شركاء) قرر  (2020

ح ت  لرأسمال) ش.ح.م.م  هولدينغ 

9.100.000)درهم و لتي يوجد مقرها)

ب):) لرباط أكد ل))10)شارع فال ولد)

عمير  ل ابق)4)ما يلي):

من) تحويل  ملقر  الجتماعي 

شارع) (10( :) لرباط أكد ل)  لعنو ن)

فال ولد عمير  ل ابق)4)إلى  لعنو ن):)

3)زنقة قا�ضي  بن حمادي  لصنهاجي)

 لسوي�ضي  لرباط.

تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة)

كما هو منصوص عليه في  ملادة)96.) 

من  لقانون.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.10(627
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STE MS LAND
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : شارع موالي 

 وحسن 1 تجزئة عيبودي  ل ابق 
 لر بع شقة رقم 16 - تمارة

بمقت�ضى عقد عرفي بتمارة بتاريخ)
2)يوليو)2020)قرر شركاء)شركة م س)
الند ش.ح.م.م شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ما يلي):
تحويل  ملقر  الجتماعي من):)شارع)
عيبودي) تجزئة  (1 موالي  وحسن)
 ل ابق  لر بع شقة رقم)16)-)تمارة إلى)
حي و د  لذهب زنقة آيت ملول عمارة)

رقم)33)محل رقم)1)تمارة.
تعديل  لقانون  ألسا�ضي.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
96)3)في)  البتد ئية بتمارة تحت رقم)

16)يوليو)2020.
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STE CRI CAR
SARL

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد) (2020 يوليو) (8 بتاريخ)  لرباط،)
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة.
.STE CRI CAR(:(لتسمية 

 لهدف  الجتماعي):)كر ء) لسيار ت)
بدون سائق.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.
 (00 (: جمال) منصف   لسيد 

حصة.
 لسيد ياسين سالم):)00))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
كريم) أحمد  قيسارية  (2( (:  ملقر)
وعبد) عمر  لسالوي  زنقة  ز وية 
 لرحمان  لشنقي ي قبيبات  لرباط.

 ملسير):) لسيد مو�ضى ر �ضي.
(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.144621
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STE CELER247
SARL AU

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (2020 يوليو) (7 بتاريخ)  لرباط،)

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.

.STE CELER247(:(لتسمية 

صيانة) (:  لهدف  الجتماعي)

وخدمة) وإد رة  لصيانة   لبنايات 

 لناس وخدمة  لشركة.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.

 1000 (: و سو) إلياس   لسيد 

حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
فرحات) مكرر  (117 رقم) (:  ملقر)

حشاد قبيبات  لرباط.

 ملسير):) لسيد إلياس و سو.
(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.144623
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STE TVRING
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (2020 يوليو) فاتح  بتاريخ  تمارة 

ح ت  ملسؤوية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة.

.STE TVRING(:(لتسمية 
377،) ل ابق  ألول،) رقم) (:  ملقر)

سكتور)2،)أوالد م يع تمارة.

مكتب) (:  لهدف  الجتماعي)

 لدر سات.

 ملدة):)99)سنة.
درهم) (90.000 (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100 حصة من فئة) (900 إلى)

للحصة  لو حدة.

قادة بدر):))67)حصة.
رغباش سيف  لدين):))22)حصة.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

 AE ب.و) رقم  بدر  قادة  (:  ملسير)

.33739
بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بتمارة بتاريخ)16 

يوليو)2020)تحت رقم)130189.
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 STE ECO PROMOCLIM
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي لل مع  لعام)

مارس) (12  لتأسي�ضي  ملنعقد بتاريخ)

 17 بتاريخ) بالرباط  و ملس ل  (2020

تم تأسي5 شركة ح ت) (2020 مارس)

 ملسؤولية  ملحدودة  لتالية):

 STE (: للشركة)  السم  لقانوني 

.ECO PROMOCLIM SARL

في) مقاول  (:  لهدف  لتجاري)

 لتركيبات و ملعد ت  لكهربائية.
 100.000 (: رأسمال  لشركة)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة مكتتبة ومحررة) (100

كالتالي):

 (00 (:  لسيد مشروح إسماعيل)

حصة.

 (00 (: سمير) فوهامي   لسيد 

حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
حي) زنقة  لفار بي  (13 (:  ملقر)

 لليمون  لرباط.

 ملسير):) لسيد  ملعا�ضي محمد.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
تحت) بالرباط  باملحكمة  البتد ئية 

رقم))14436)بتاريخ)9)يوليو)2020.
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STE RABAT TOUR
تصفية  لشركة
وتعيين  ملصفي

على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)
شركاء) 2018،) جتمع  ديسمبر) (31
ح ت) شركة  (RABAT TOUR شركة)
مسؤولية محدودة بمقر هذه  ألخيرة)

وقررو   ملصادقة على ما يلي):
تصفية  لشركة.

نو ل  لكصاعي) تعيين  لسيدة 
مصفية لها.

باملحكمة) أنجز  إليد ع  لقانوني 
 2018 يوليو) (16  لتجارية بالرباط في)

تحت رقم)101478.
من أجل  ملستخرج و إلنجاز
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ديو ن  ألستاحة صباح طوك موثقة بالد ر)

 لبيضاء

39)شارع رحال  ملسكيني  ل ابق  ألول رقم)01

 STE EXPLOITATION
IDRISSIA

SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى  (- (1
 ألستاحة صباح طوك موثقة بالد ر)
 2020 أكتوبر) (23 بتاريخ)  لبيضاء)
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة باوخصائص  لتالية):
 STE EXPLOITATION  لتسمية):)

.IDRISSIA SARL
ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة.
:) لشركة)  لغرض  لتجاري)
لنفسها) سو ء) لغرضها  الجتماعي 
مخولة) باوخارج  أو  باملغرب  للغير  أو 

للقيام بما يلي):
جميع  ألنش ة  ملتعلقة)

باستغالل  ألر �ضي  لفالحية.
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تنمية  ألر �ضي  لزر عية من خالل)
 لبحث  لتنموي.

أو  ستئجار) أو  ستغالل  شر ء)
وأر �ضي) جميع  ألر �ضي  لزر عية 
طريق) عن  أو  مباشرة  إما   و موع،)
وضع  ألر �ضي) أو   لكر ء) لفالحي،)
رهن) للشركات   لفالحية  ململوكة 

 لشركة أو وفق ألساليب أخرى.
نباتية) وأصناف  زر عات  تجربة 

جديدة وت وير  ملنتجات  ل بيعية.
وتصنيع  ملنتوجات) تعبئة 

 لزر عية.
 وحصول على  لتر خيص و المتياز)
و لعالمات  لتجارية وبر ء ت  الختر ع)
و لتقنيات)  لنباتات  و ديدة 

و ملساعدة  لفنية.
باملنتوجات  لفالحية)  لتجارة 

 ل بيعية أو بعد تصنيعها.
بإدخال) ت وير  ملنتجات  ملحلية 
جديدة،) وتكنولوجيات  تقنيات 
وتوفير  ملياه) وحماية  لبيئة  وخاصة 

و ل اقة.
 ستير د وتصدير.

تقديم  لدعم و لنصائح في ق اع)
 لزر عة.

جميع  لعمليات) عام،) وبشكل 
 لتجارية أو  لصناعية أو  وحرفية أو)
 ملالية أو  ألور ق  ملالية أو  لعقار ت)
 لتي قد تكون مرتب ة بشكل مباشر أو)
غي مباشر باألشياء) ملذكورة أعاله أو)
ح ت  لصلة و لتي من  ملرجح أن تعزز)

تنمية  مل تمع.
 ملقر  الجتماعي):) لد ر  لبيضاء)61 
مص فى) ز وية  اللة  لياقوت  شارع 
)8) ل ابق  لثاني  ملركز)  ملعاني رقم)

 لتجاري  لرياض.
 ملدة):)99)سنة.

في) حدد  لرأسمال  (:  لرأسمال)
 1200 إلى) مقسم  درهم  (120.0000
درهم) (100 بقيمة) حصة  جتماعية 

للحصة تم  كتتابها وإيد عها نقد .
 لشركاء):

 لسيد محمد كريم سبتي بنسبة)
حصة  جتماعية. لسيد محمد) (400

مجيد سبتي)400)حصة  جتماعية.

 400 بنسبة) سبتي  عمر   لسيد 

حصة  جتماعية.

فاتح) من  :) بتد ء)  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  شهر  متم  إلى  يناير 

سنة.

تم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسيير)

كريم سبتي كمسير للشركة باإلمضاء)

 ملشترك ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ))1)يوليو)2020)تحت)
رقم))77)46.

لإليد ع و لنشر

 ألستاحة صباح طوك
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شركة بدر والشركاء
ش.م.م.

بمساهم وحيد

شركة ح ت مسؤولية محدودة

تأسي5
بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملم�ضي)

ديسمبر) (20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

ح ت) شركة  تأسي5  تم  (،2019

وحيد) بمساهم  محدودة  مسؤولية 

وح ت  ملميز ت  لتالية):

و لشركاء) بدر  شركة  (:  لتسمية)

ش.م.م.)بمساهم وحيد.

 لهدف  الجتماعي):)تهدف  لشركة)

إلى ما يلي):

جميع  ألعمال  الئتمانية،)مر جعة)

 وحسابات،) لتدقيق،) ملحاسبة،)

و ألعال  لتنظيمية.

تقديم  ألعمال،) وخبرة  لقضائية،)

 الستشارة  لقانونية و لضر ئب.

عبد) شارع  (،(7 (:  ملقر الجتماعي)

 ملومن إقامة  لهادي أ  ل ابق  لثالث)

 لد ر  لبيضاء.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها.

حدد) (:  لرأسمال  الجتماعي)

درهم مكتتبة) (60.000 في)  لرأسمال 

طرف  لشريك  لوحيد) من  بأكملها 

 لسيد  ملص فى بدر  لدين.

لالحتياط) (%( :) قت اع)  ألرباح)
على  لشركاء) يوزع  و لباقي   لقانوني 

نسبيا حسب عدد حصصهم.
 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
عين  لسيد) (:  لتسيير  الجتماعي)
 ملص فى بدر  لدين مغربي  و نسية،)
ببرشيد  وحامل) (1946 مزد د بتاريخ)
رقم) ب اقة  لتعريف  لوطنية 
B43919،) لساكن)))زنقة  لصويرية)
وحيد) كمسير  سيال  لد ر  لبيضاء)

للشركة ملدة غير محدودة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت) (2020 يونيو) (4 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)244)73.
مستخلص م ابق لألصل

 إلد رة
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STE EMZEE
شركة ح ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر : زنقة سمية، إقامة شهرز د 3، 
 ل ابق  وخام5، رقم 22  لنخيل 

20000  لد ر  لبيضاء
 لس ل  لتجاري : 464603
معرف  لشركة  ملشتركة 

002(43128000001
إعالن بالتأسي5

FMZEE)بالد ر) تم تأسي5 شركة)

 لبيضاء)بتاريخ)23)يونيو)2020)بالد ر)
 لبيضاء)وتم إعد د  لقانون  ألسا�ضي)

ح ت  ملميز ت  لتالية):
STE EMZEE)شركة ح ت) (:  السم)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
100.000)درهم سيتم) (: رأسمالها)
طرف  لشريك  لوحيد) من  تحريره 
في  ألجل) محمد  لزغاري   لسيد 

 لقانوني.
 ملسير و لشريك  لوحيد):

محمد  لزغاري  ملزد د)  لسيد 
ESSEY- في) (1971 12)ديسمبر) بتاريخ)
من  و نسية) (،LES-NANCY
للب اقة  لوطنية)  ملغربية،) وحامل 

.BE (60766(رقم

 لغرض  الجتماعي):

-) لتشخيص)  لتدقيق)

 الستر تيجي،) لتنظيمي،) لتجاري،)

 ملحاسبي،) لقانوني أو  ملالي.

 ستشار ت  ستر تيجية.

 الستشارة وأو دعم إد ري.

أنو عها) بجميع  تقديم  وخدمات 

أو) بالنشاط  لرئي�ضي  يتلعق  فيما 

 للو زم أو مع  لنشاطات وأو  ألصول)

وأو  ملهنة  ملحترفة للعمالء) ملذكوين.

تنفيذ) في  و لدعم   ملر فقة 

 ألنش ة أو  ملشاريع.

تحديد وتحقيق بر مج  لتدريب.

أو) جميع  لعقود  لعامة  تنفيذ 

 الصة بما يتفق مع  لهدف  الجتماعي.

سمية،) زنقة  (:  ملقر  الجتماعي)

شهرز د،) ل ابق  لثالث) إقامة 

20000) لد ر) 22) لنخيل) رقم) (،(

 لبيضاء.

من تاريخ) عام،) بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس يلها في  لس ل  لتجاري.

مركز) في  تم  إليد ع  لقانوني 

 الستثمار بالد ر  لبيضاء.
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STE RABAVAUX

SNC

 ستقالة مسير

عرفي) عقد  بمقت�ضى  (- (1

لشركة) غير  لعادي  لل مع  لعام 

فبر ير) (7 بتاريخ) (RABAVAUX SNC

2020)بسال تقرر ما يلي):

من) عمر  ناصر   ستقالة  لسيد 

مهامه كمسير سابق للشركة.

2)-) إليد ع  لقانوني):)تم باملحكمة)

يوليو) (13 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

2020)تحت رقم)34681.
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STE PALACE MEDIA
SARL

www.palacemedia.ma
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع موالي أحمد 
لوكيلي عمارة 30 رقم 8، حسان - 

 لرباط
تأسي5 شركة

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
في)10)يونيو)2020)تم وضع  لقو نين)
 ألساسية لشركة محدودة  ملسؤولية)

باملميز ت  لتالية):
 STE PALACE MEDIA(:(لتسمية 

.SARL
 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)

 ملسؤولية.
(- :) ستشار ت  إلد رة)  لهدف)
-) ستير د) و لفعاليات)  لتو صل 

وتصدير.
:)شارع موالي أحمد لوكيلي)  ملقر)

عمارة)30)رقم)8،)حسان)-) لرباط.
بما) رأس  ملال  حدد  (: رأس  ملال)

قدره)100.000)درهم.
 ملدة):)99)سنة.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسيير)
غير) ملدة  هالة  لسماللي   لسيدة 

محدودة.
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت رقم  لس ل  لتجاري)144641 

بتاريخ)20)يوليو)2020.
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STE SOLUPER
ش.م.م.

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : عمارة 28،  لشقة 
18 ديار  ملنصور 1 تامسنا -  لرباط

تأسي5 شركة
محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1
 2020 يونيو) فاتح  بتايخ  في  لرباط 
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 
 ملحدودة وشريك وحيد ح ت  ملميز ت)

 لتالية):

 STE SOLUPER (:  لتسمية)
ش.م.م.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف):
نقل  لبضائع عن طريق  لسيار ت)
 لتي تكون حمولتها  ملعتمدة مساوية)

أو أكبر من))1)طنا.
 لنقل  لسياحي.
 لنقل  وحضري.

 الستير د و لتصدير.
نقل  لركاب بو س ة  لسيار ت.

(،28 عمارة) (:  ملقر  الجتماعي)
(- تامسنا) (1 ديار  ملنصور) (18  لشقة)

 لرباط.
 100.000 (: رأس  ملال  الجتماعي)
1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)
100)درهم للحصة  لو حدة مدفوعة)

كما يلي):
للسيد مسكوري بدر):)00))حصة.

 (00 (: أحمد) رزقاوي  للسيد 
حصة.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)
لفترة) للشركة  بدر كمسير  مسكوري 

غير محدودة.
تبدأ  لسنة) (:  لسنة  الجتماعية)
 الجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذ ) وتم  إليد ع  لقانوني  (- (2
هيئة) لدى  بكتابة  لضبط   ملحضر 
 16  ملحكمة  البتد ئية بتمارة بتاريخ)

يوليو)2020)تحت رقم)88)3.
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 STE DEVELOPPEMENT DES
HOTELS DU NORD B

شركة مساهمة
رأس مالها : 626.300.000 درهم

مقرها  الجتماعي : إقامة  لباحات، 
ز وية شارع  لنخيل وشارع  ملهدي بن 

بركة، حي  لرياض -  لرباط
 لس ل  لتجاري رقم 419)9 - 

 لرباط
 لزيادة في رأسمال  لشركة

محضر  و معية) بمقت�ضى  (- (1
 لعامة  لغير  لعادية بتاريخ)21)يونيو)

2019)تقرر ما يلي):

في  لرأسمال  الجتماعي)  لزيادة 

درهم) (240.000.000 قدره) بما 

إلى) درهم  (386.300.000 لرفعه من)

626.300.000)درهم عن طريق دمج)

 لذمم  ملدينة في  وحسابات  و ارية)

للشركاء.

تغيير  لبند)7)من قانون  لشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (13 بتاريخ)

.10(400
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 STE DEVELOPPEMENT DE

RESORTS A MDIQ

شركة مساهمة

رأس مالها : 328.900.000 درهم

مقرها  الجتماعي : إقامة  لباحات، 

ز وية شارع  لنخيل وشارع  ملهدي بن 

بركة، حي  لرياض -  لرباط

 لس ل  لتجاري رقم 7)2)9 - 

 لرباط

 لزيادة في رأسمال  لشركة

محضر  و معية) بمقت�ضى  (- (1

 لعامة  لغير  لعادية بتاريخ)21)يونيو)

2019)تقرر ما يلي):

في  لرأسمال  الجتماعي)  لزيادة 

درهم) (10(.000.000 قدره) بما 

إلى) درهم  (223.900.000 لرفعه من)

328.900.000)درهم عن طريق دمج)

 لذمم  ملدينة في  وحسابات  و ارية)

للشركاء.

تغيير  لبند)7)من قانون  لشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (13 بتاريخ)

.10(401
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 STE HOTELIERE OUED
NEGRO

شركة مساهمة
رأس مالها : 6.400.000)3 درهم

مقرها  الجتماعي : إقامة  لباحات، 
ز وية شارع  لنخيل وشارع  ملهدي بن 

بركة، حي  لرياض -  لرباط
 لس ل  لتجاري رقم 239)9 - 

 لرباط
 لزيادة في رأسمال  لشركة

محضر  و معية) بمقت�ضى  (- (1
 لعامة  لغير  لعادية بتاريخ)21)يونيو)

2019)تقرر ما يلي):
في  لرأسمال  الجتماعي)  لزيادة 
درهم) (2(0.000.000 قدره) بما 
إلى) درهم  (106.400.000 لرفعه من)
6.400.000)3)درهم عن طريق دمج)
 لذمم  ملدينة في  وحسابات  و ارية)

للشركاء.
تغيير  لبند)7)من قانون  لشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (13 بتاريخ)

.10(402
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 STE EASY ASSURANCE
CONSEIL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5

1)-)بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
و ملس ل) بالرباط  (2020 يونيو) (24
بالرباط) (2020 يوليو) (8 بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسست 

 ملحدودة وح ت  ملميز ت  لتالية):
 STE EASY (:  لتسمية)

.ASSURANCE CONSEIL SARL
 لهدف  الجتماعي):)مركز  تصال.

شارع  لغافقي) (:  ملقر  الجتماعي)
 3 أ  لشقة) عمارة  (( إقامة  و ميل)

أكد ل)-) لرباط.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
إلى) درهم مقسم  (100.000 مبلغ) في 
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

موزعة على  لشكل  لتالي):
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 600 (: بوسلهام) حفيض   لسيد 
حصة.

 400 (:  لسيد يوسف  لسحيسح)
حصة.

 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تعيين  لسيد ن حفيظ) (:  لتسيير)
بوسلهام ويوسف  لسحيسح مسير ن)

للشركة وحلك ملدة غير محدودة.
2)-)تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
يوليو) (20 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت  لرقم)608)10.
للبيان و لنشر

120 P

 STE EL RHAZOUANI
AGRICOLE

SARL AU
تأسي5 شركة

1)-)بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ))1 
تأسي5) تم  بالرماني،) (2018 أكتوبر)
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

بالصفات  لتالية):
تحمل  لشركة  سم) (:  لتسمية)
 STE EL RHAZOUANI AGRICOLE

.SARL AU
حي) (1(0 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

سيدي منصور)-) لرماني.
وشر ء) ألالت) بيع  (:  لهدف)

 لفالحية.
بمبلغ) حدد  (: مال  لشركة) رأس 
 1000 درهم مقسمة على) (100.000
 100 قيمة  وحصة  لو حدة) حصة 

درهم يمتلكها  لسيد عمر  لغزو ني.
في) محددة  مدة  لشركة  (:  ملدة)
99)سنة  بتد ء)من تاريخ تس يلها في)

 لس ل  لتجاري.
يسير  لشركة  لسيد) (:  لتسيير)

عمر  لغزو ني.
تم تس يل  لشركة بالس ل) (- (2
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتجاري 

بمدينة  لرماني تحت رقم)313.
ملخص للنشر و إليد ع

 ملسير

121 P

STE GLOBEXI
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) قد  بالرباط  (2020 فبر ير) (24
محدودة  ملسؤولية) شركة  تأسي5 
ح ت شريك و حد تحمل  وخصائص)

 لتالية):
 STE GLOBEXI SARL (:  لتسمية)

.AU
ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.
 لهدف  الجتماعي):

آالت) إصالح  ورشة  صاحب 
كهربائية وميكانيكية.

ملستلزمات) بالتقسيط  تاجر 
 ملكاتب و لور قة.

بيع وشر ء)للحو سب ومستلزمات)
 لهو تف  لنقالة.

تصدير و ستير د.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
أكر ،) زنقة  (:  ملقر  الجتماعي)
17،) ملحيط) 16،) لشقة) عمارة رقم)

-) لرباط.
 لتسيير):)جهاد بوحسينة ملدة غير)

محدودة.
تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
رقم  لتقييد) بالرباط   لتجارية 
بالس ل  لتجاري)144627)بتاريخ)20 

يوليو)2020)تحت رقم))249.
122 P

شركة ط.ر بنعيدة
ش.م.م.

ق اع  أللفة، زنقة ميدلت، رقم 09، 
لعيايدة - سال

للشركاء) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2020) ملس لة) يونيو) فاتح  بتاريخ 
تم) (2020 يونيو) (3 في  لرباط بتاريخ)
وضع  لقانون  ألسا�ضي لشركة ح ت)
مسؤولية محدودة باملميز ت  لتالية):

بنعيدة) ط.ر  شركة  (:  لتسمية)
شركة ش.م.م.

ق اع  أللفة،) (:  ملقر  الجتماعي)
زنقة ميدلت،)رقم)09،)لعيايدة)-)سال.

 ملوضوع):)
 وحد دة.

نجارة  ألملنيوم.
 ألشغال  ملتعلقة بالبناء.

عموما جميع  لعمليات  لتجارية،)
وغير)  لصناعية،) ملالية،) لعقارية 
في) يمكنها  ملساهمة   لعقارية  لتي 

تنمية  لشركة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لفعلي للشركة.
 لتسيير):)تسيير  لشركة من طرف)

 لسيد أيوب بنعيادة.
درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

موزعة بين  لشركاء)كما يلي):
 لسيد أيوب بنعيادة):)00))حصة.

 (00 (: بنعيادة)  لسيد  ملص فى 
حصة.

 مل موع):)1000)حصة.
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (13 بتاريخ)

.34682
123 P

شركة مركز األندل5
ش.م.م. د.ش.و

 رقم 30، تجزئة  ألندل5، حي 
 لسالم - سال

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2020 مارس) (2 بتاريخ)  لوحيد 
مارس) (4 بتاريخ) في  لرباط   ملس لة 
وضع  لقانون  ألسا�ضي) تم  (2020
محدودة) مسؤولية  ح ت  لشركة 

باملميز ت  لتالية):
مركز  ألندل5) شركة  (:  لتسمية)

ش.م.م.)د.ش.و.
تجزئة) (،30 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 ألندل5،)حي  لسالم)-)سال.
 ملوضوع):)

إصالح وبيع  لع الت.
 الستير د و لتصدير.

عموما جميع  لعمليات  لتجارية،)

وغير)  لصناعية،) ملالية،) لعقارية 

في) يمكنها  ملساهمة   لعقارية  لتي 

تنمية  لشركة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لفعلي للشركة.

 لتسيير):)تسيير  لشركة من طرف)

 لسيد مرون محمد

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

موزعة بين  لشركاء)كما يلي):

 1000 (: محمد) مرون   لسيد 

حصة.

 مل موع):)1000)حصة.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (13 بتاريخ)

.34683

124 P

STE HICTRAV
SARL AU

تأسي5 ش.ح.ش.و
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة في)

تم تحرير  لقو نين) (،2020 يوليو) (13

 ألساسية لش.ح.م.م.)مميز تها كالتالي):

 STE HICTRAV SARL (:  لتسمية)

AU)ش.ح.ش.و.
 ملقر):)رقم))0)شارع  وحسن  ألول)

حي  لعبادي  ل ابق  ألول تمارة.
رأس  ملال):)100.000)درهم مقسم)

على)1000)حصة من فئة)100)درهم)

من) كلها  وحررت  للو حدة  كتتبت 

طرف  لسيد خ اطي هشام.

تسير  لشركة ملدة غير) (:  لتسيير)

خ اطي) طرف  لسيد  من  محدودة 

هشام.

 لسنة  ملالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (:  ملدة)

تقييد  لشركة بالس ل  لتجاري.

 إلمضاء):)تسند مهمة  لتوقيع مع)

وجميع  ملؤسسات)  لوكالة  لبنكية 

خالل  لتوقيع  لوحيد) من   ملالية 

للسيد خ اطي هشام.
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تقييد) تم  (:  لس ل  لتجاري)

مصلحة  لس ل) لدى   لشركة 

بتمارة) باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 

يوليو) (20 بتاريخ) (130221 تحت رقم)

.2020

125 P

STE PROMO BAGATLAS

SARL

حل  لشركة

للشركة) عقد  و مع  لعام  بعد 

 PROMO BAGATLAS SARL

 ملتو جدة باملقر  لتالي بلوك)12)شارع)

-) لرباط) يعقوب  ملنصور)  لكفاح،)

درهم  جتمعو ) (100.000 رأس مالها)

ليقررو  ما يلي):

مارس) (3 حل  لشركة  عتبار  من)

.2020

لشركة  لسيد) تعيين  ملصفي 

 لبغد دي محمد.

إجر ء) إليد ع  لقانوني) تم 

بتاريخ) بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

فاتح يوليو)2020)تحت  لرقم)2106.

126 P

STE INNAM COSMETIC

تصفية شركة

للشركة) عقد  و مع  لعام  بعد 

INNAM COSMETIC) ملتو جدة)

باملقر  لتالي)3)تجزئة كوماطر ف)2)حي)

و د  لذهب تمارة،)رأس مالها)10.000 

درهم قررت شركة ما يلي):

تصفية  لشركة نهائيا  عتبار  من)

21)فبر ير)2020.

إجر ء) إليد ع  لقانوني) تم 

باملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ)24 

يونيو)2020)تحت  لرقم)3481.

127 P

MK GARD
تأسي5

بعقد عرفي بتاريخ)10)يونيو)2020 
وضع  لنظام  ألسا�ضي للشركة ح ت)
حو  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد مميز تها كالتالي):
.MK GARD(:(السم  لتجاري 

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
1000)حصة كل و حدة) مقسمة إلى)

100)درهم منحت للشريك  لوحيد):
هناء،) وحامل)  لسيدة  لشليح 
 Z4102(( رقم) للب اقة  لوطنية 

1000)حصة.
 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
 24 رقم) عمارة  (:  ملقر  الجتماعي)
أكد ل،) شارع جبل توبقال،) (4 شقة)

 لرباط.
 ملوضوع  الجتماعي):) وحر سة.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء)من تقييدها)
في  لس ل  لتجاري.

 لتسيير):) لسيد بويوسف قاسم،)
رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 
قابلة) سنو ت  (3 ملدة) (AB2(7173

للتجديد.
باملحكمة) تس يل  لشركة  تم 
 لتجارية بالرباط بتاريخ)16)يوليو)2020 

تحت رقم)81)144.
128 P

BADHIC BUILD
س.ت )12432  لرباط

تصفية  لشركة
يوليو) (2 في) مؤرخ  عرفي  بعقد 
قرر  و مع  لعام  الستثنائي) (،2020

للشركاء)ما يلي):
1)-)حل  لشركة مقدما وتصفيتها.

بدر  مل اهد،) تعيين  لسيد  (- (2
 AB3(28(8 رقم) للب اقة   وحامل 
جميع) وإتمام  للتصفية  كمأمور 

 إلجر ء ت.
 3)-)تعيين مقر  لتصفية و ملر سلة):)
شارع عقبة،) ل ابق  ألول،) (46 رقم)

رقم)2،)أكد ل،) لرباط.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 10(44(  لتجارية بالرباط تحت رقم)

بتاريخ)14)يوليو)2020.

129 P

BIWATER MAROC

ش.م

شركة مجهولة  السم

رأسمالها : 800.000.) درهم

 ملقر  الجتماعي : 28، شارع غالسيا، 

حي  لرياض، ق اع 19،  لرباط

 لس ل  لتجاري : )7269

زيادة في  لرأسمال  الجتماعي
ملحضر  و مع  لعام) وفقا  (- (I

بالرباط بتاريخ)  لغير  لعادي للشركاء)

شركة) شركاء) قرر  (،2020 فبر ير) ((

BIWATER MAROC SA) لقر ر ت)

 لتالية):

في  لرأسمال  الجتماعي)  لزيادة 

بقيمة)000.000.))درهم ليتحول من)

 10.800.000 إلى) درهم  ((.800.000

سهم جديد) ((0.000 بإصد ر) درهم 

درهم) (100 قدرها) بقيمة  سمية 

للو حد حررت كاملة وحلك عن طريق)

عن  لديون  لسائلة)  لتعوريض 

طرف  ملساهم) من  و ملستحقة 

نحو) (BIWATER FRANCE  لرئي�ضي)

.BIWATER MAROC SA(شركة

2)-) لتحقيق  لنهائي لزيادة  لرأسمال)

من)800.000.))درهم إلى)10.800.000 

درهم و لتعديالت  ملترتبة على  ملادة)7 

من  لنظام  ألسا�ضي.

3)-)تفويض  لسل ة للسيد ياسين)

ليب،)عضو  مل ل5  إلد ري ومفوض)

ألد ء) إلجر ء ت  لقانونية،)بما في حلك)

 إلعالن  ملعدل للس ل  لتجاري.

II)-) إليد ع  لقانوني):)تم باملحكمة)

  لتجارية للرباط بتاريخ))2)يونيو)2020 

تحت رقم)102)10.

130 P

 ECOLE MAROCAINE

D’INGENIERIE
EMG

 ح ت مجل5  إلدر ة  و ماعية 

وح ت مجل5  لرقابة

شركة مجهولة  السم

رأسمالها : 6.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 34، شارع عمر  بن 

 وخ اب، أكد ل،  لرباط

تعيين أعضاء ورئي5 مجل5  إلد رة 
 و ماعية

يوم) محضر  بمقت�ضى  (- (I 

29)فبر ير)2020،)قرر مجل5  لرقابة)

 ECOLE MAROCAINE لشركة)

ح ت) (D’INGENIERIE EMG SA

وح ت) مجل5  إلد رة  و ماعية 

مجل5  لرقابة تعيين أعضاء)مجل5)

 إلد رة  و ماعية):

مغربي) زكاغ،) ميمون   لسيد 

 19(2  و نسية،)ولد يوم فاتح يناير)

 23 بالرباط ق اع) بجر دة،) لقاطن 

حي  لرياض،) (،11 رقم) ك،) بلوك 

رقم) لب اقة  لتعريف   وحامل 

A6748)؛

مغربية) زهرة  لعو د،)  لسيدة 

بالرباط،) لقاطنة) ولدت   و نسية،)

43،)حي) 1،)رقم) بشارع  وحور،)بلوك)

لب اقة  لتعريف)  لرياض،) وحاملة 

.A33762(لوطنية رقم 

كما قام نف5 هذ   مل ل5 بتعيين)

 لسيد ميمون زكاغ كرئي5  مل ل5)

 إلد ري.

لدى) تم  (: -) إليد ع  لقانوني) (II

يوم) بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

14)يوليو)2020)تحت رقم)2)4)10.

131 P

STE ZEHOR CAR
SARL AU

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

(،2020 يونيو) (17 بتاريخ)  الستثنائي 

تم  التفاق على ما يلي):
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سمير) قبول  ستقالة  لسيد  ثم 
ح ر،) وحاملة للب اقة  لوطنية رقم)

A211322)من طرف  و مع  لعام.
بمقت�ضى قر ر  و مع  لعام أني ت)
إلى  لسيد) تسيير  لشركة  مهمة 
للب اقة) ح ر،) وحامل  عبد  لغني 
وبالتالي) (AA1936 رقم)  لوطنية 
يصبح  ملسير  لوحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
قر ر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 لرفع من رأسمال  لشركة ما يناهز)
ليرتفع) درهم  (2.000.000 مجموع)
 2.(00.000 درهم إلى) ((00.000 من)
حصة) (20.000 بإنشاء) وحلك  درهم 

جديدة نقد .
قرر  و مع  لعام خفض رأسمال)
درهم) (1.(00.000 بمبلغ)  لشركة 
المتصاص خسائر  لسنو ت  لسابقة،)
مبلغ  وخسائر)67.03).6)).1)درهم.
للحصص)  لتقسيم  و ديد 

يصبح على  لشكل  لتالي):
 10.000  لسيد ح ر سمير ح ر)

حصة من فئة)100)درهم)؛
فئة) من  حصة  (1000  مل موع)

100)درهم للسهم  لو حد.
من) و43) (7 (،6 تعديل  لفصل)

 لقانون  ألسا�ضي للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط بتاريخ)20)يوليو)2020 
98))10) لس ل  لتجاري) تحت رقم)

رقم)3211).
132 P

STE WORD OF BEAUTY
 SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
RC(N° 92365

إنهاء تصفية  لشركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة)
ر و مع) قر  (2019 ديسمبر) (2( في)
 WORD OF(لعام  الستثنائي لشركة 
BEAUTY)ش.م.م رأسمالها)100.000 
في  لرباط) مقرها  لرئي�ضي  درهم،)
16،)حي) رقم) (11 ق اع) (1U زنقة أرز)

 لرياض،)ما يلي):
إنهاء) لتصفية ومنح  إلبر ء) لتام)

و لنهائي للمصفي.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (20 بتاريخ)

.10(603

133 P

STE ROFAIDAA TRANS
 شركة ح ت مسؤولية محدودة 

لشريك و حد
رأس  ملال : 10.000 درهم

حي  لب حاء، رقم 40، مشرع 
بلقصيري

تصريح بالتأسي5
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بتاريخ) و ملس ل  (2020 مارس) (16 

تأسي5 شركة) تم  (2020 مارس) (20

تحمل  وخصائص  لتالية):

 لتسمية):)»شركة رفيد ء)طر ن5«.

نقل  ملستخدمين ونقل) (:  لهدف)

 لبضائع للغير.

حي  لب حاء،) (:  ملقر  الجتماعي)
رقم)40،)مشرع بلقصيري.

رأسمال  لشركة):)10.000)درهم.

:) لسيد  و اري  لرياحي،)  لتسيير)
.GN127146(رقم  لب اقة  لوطنية

مدة  لشركة):)99)سنة.

 لس ل  لتجاري):)لقد تم  إليد ع)

باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع   البتد ئية 

على) و وحصول  (2020 يوليو) (6 يوم)

 لس ل  لتجاري رقم)))2.

134 P

ARCHITECTURE H.F.S
SARL AU

تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية 
ح ت شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

تم تحرير) (،2020 ماي) (13 بتمارة في)

محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية و لتي خصائصها كالتالي):

 لهندسة  ملعمارية و لتخ يط.

بيرغوال،) تمارة،) (:  ملقر  الجتماعي)

عمارة)22)شقة)2،)تمارة  ملركز.

 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتس يل)

في  لس ل  لتجاري.

 لرأسمال):)حدد  لرأسمال في مبلغ)

 1000 إلى) وقسم  درهما،) (100.000

درهما) (100 حصة  جتماعية بقيمة)

لكل و حدة وهي موزعة كالتالي):

 1000 هللا) عبد   لسيد  لفضلي 

حصة.

 لتسيير):) لسيد  لفضلي عبد هللا،)

نوفمبر) (4 مغربي  و نسية،)مزد د في)

7)19)بمكناس،) لكائن عنو نه بشقة)

47)عمارة)20)زنقة)16)نونبر،)أكد ل،)

لب اقة  لتعريف) و وحامل   لرباط،)

 1000 ل) مالك  (A77937  لوطنية)

عين مسير للشركة ملدة غير) حصة،)

محدودة.

 129927 (: -) لس ل  لتجاري) (II

بتاريخ) بتمارة    ملحكمة  البتد ئية 

23)يونيو)2020.

135 P

 STE YOUSSF

 MOUTAOUAKIL

PROMOTION
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة
ب) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرباط) ومس ل  (2018 ديسمبر) (4

تغيير) تم  (2018 ديسمبر) (11 بتاريخ)

حي) من  للشركة   ملقر  الجتماعي 

عين عودة) (43( رقم) (8  لنصر ق اع)

تجزئة والد) (1699 عمارة) (1 رقم) إلى 

زعير،)عين عودة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

رقم) (2018 يناير) (28 بتاريخ) بتمارة 

 إليد ع)1427.

136 P

STE J.M METAUX
رأسمالها : 100.000 درهم

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة
وتوسيع نشاط  لشركة

ب) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالرباط) ومس ل  (2020 فبر ير) ((
تغيير) تم  (2020 فبر ير) (12 بتاريخ)
 30   ملقر  الجتماعي للشركة من رقم)
زنقة موالي أحمد  لوكيلي،) (8 شقة)
حسان  لرباط إلى رقم  ملحل  لتجاري)
رقم)1)تجزئة  وحسنية رقم)12،)تمارة.
بإضافة) نشاط  لشركة  وتوسيع 

نقل  لبضائع.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
رقم) (2020 يوليو) (6 بتاريخ) بالرباط 

 إليد ع)268)10.
137 P

 STE AL KUBRA TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد تم وضع) بسال،) (2020 مارس) (17
تحمل) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 وخصائص  لتالية):
 STE AL KUBRA (:  لتسمية)
.TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة.
أشغال) (:  لهدف  الجتماعي)

مختلفة  ملتعلقة بالبناء.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة كما يلي):
300)حصة للسيد سعيد بلكحل)؛
للسيد  لهاشمي) حصة  (3(0

بلكحل)؛
للسيد  و ياللي) حصة  (3(0

بومعيز.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
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حي  لرحمة،) (:  ملقر  الجتماعي)

سكتور   رقم)1038،)سال.

 لتسيير):)سعيد بلكحل.

تم  إليد ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

لدى  ملحكمة  البتد ئية بسال بتاريخ)

13)يوليو)2020.

138 P

STE BEL’AGE AL MOUHAJIR
تأسي5 شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

8)يوليو)2020)تم تأسي5 شركة ح ت)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

 ملو صفات  لتالية):

 STE BEL’AGE AL (:  لتسمية)

.MOUHAJIR

:) ألشغال)  لهدف  الجتماعي)

 ملختلفة أو  لبناء،)مخبزة،)مقهى.

حي  لوردة،) (:   ملقر  الجتماعي)

رقم)3)3،)تيفلت.

 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتأسي5.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):

 لسيد بلحاج  دري5)1000)حصة)

 جتماعية.

تسيير  لشركة):)عين  لسيد بلحاج)

جميع) مع  للشركة  مسير   دري5 

 لصالحيات.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II

تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم)86.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

139 P

STE DOUAE & AZIZ TRANS
تأسي5 شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

9)مارس)2020)تم تأسي5 شركة ح ت)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

 ملو صفات  لتالية):

 STE(DOUAE(&(AZIZ(:(لتسمية 
.TRANS

نقل  لبضائع) (:  لهدف  الجتماعي)
للحساب  لغير،) لنقل  لوطني)

و لدولي.
حي  ألندل5) (:  ملقر  الجتماعي)

 لتيسير،)رقم)2،)تيفلت.
 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتأسي5.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):
 1000 عزيز  لناصري)  لسيد 

حصة  جتماعية.
:)عين  لسيد عزيز) تسيير  لشركة)
جميع) مع  للشركة  مسير   لناصري 

 لصالحيات.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II
تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت رقم)40)بتاريخ)10)مارس)2020.

للنسخ و لبيان
 لوكيل

140 P

STE D.G.B.H SERVICES
تأسي5 شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 
تأسي5 شركة) تم  (2020 يونيو) (24
بشريك) محدودة  مسؤولية  ح ت 

وحيد لها  ملو صفات  لتالية):
 STE D.G.B.H (:  لتسمية)

.SERVICES
أشغال) (:  لهدف  الجتماعي)

 لصيانة وصباغة  لسيار ت.
(،2 حي  لنهضة) (:  ملقر  الجتماعي)

رقم)72،)تيفلت.
 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتأسي5.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):
حصة) (1000 شنة) نبيل   لسيد 

 جتماعية.
عين  لسيد) (: تسيير  لشركة)
جميع) مع  للشركة  مسير  شنة  نبيل 

 لصالحيات.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II
تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم)74.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

141 P

STE STIF TRANS
تأسي5 شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 
شركة) تأسي5  تم  (2020 أبريل) (10
بشريك) محدودة  مسؤولية  ح ت 

وحيد لها  ملو صفات  لتالية):
.STE STIF TRANS(:(لتسمية 

نقل  لبضائع) (:  لهدف  الجتماعي)
عن  لغير،) لنقل  لوطني) نيابة 

و لدولي.
(،2 حي  لنهضة) (:  ملقر  الجتماعي)

رقم)72،)تيفلت.
 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتأسي5.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):
 1000  لسيد  دري5  لناصري)

حصة  جتماعية.
عين  لسيد) (: تسيير  لشركة)
مع) للشركة  مسير   دري5  لناصري 

جميع  لصالحيات.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II
تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم)73.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

142 P

STE AGRIC BAGARI
تأسي5 شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 
تأسي5 شركة) تم  (2020 يوليو) (16
بشريك) محدودة  مسؤولية  ح ت 

وحيد لها  ملو صفات  لتالية):
.STE AGRI BAGARI(:(لتسمية 

:) ألشغال)  لهدف  الجتماعي)
حفر  آلبار،) أو  لبناء،)  ملختلفة 

 الستير د و لتصدير.

حي  لد لية،) (:   ملقر  الجتماعي)
رقم)1960،)تيفلت.

 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتأسي5.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):
 1000 مص فى) بكاري   لسيد 

حصة  جتماعية.
تسيير  لشركة):)عين  لسيد بكاري)
جميع) مع  للشركة  مسير  مص فى 

 لصالحيات.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II
تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم)96.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

143 P

STE ADAM ENASSIR TRANS
تأسي5 شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 
تأسي5 شركة) تم  (2020 يوليو) (17
بشريك) محدودة  مسؤولية  ح ت 

وحيد لها  ملو صفات  لتالية):
 STE ADAM ENASSIR(:(لتسمية 

.TRANS
نقل  لبضائع) (:  لهدف  الجتماعي)
 وحساب  لغير،) ألشغال  ملختلفة)

أو  لبناء،) الستير د و لتصدير.
  ملقر  الجتماعي):)تجزئة  لبستان)3،)

رقم)16،)تيفلت.
 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتأسي5.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):
 1000  لسيد مص فى  لناصري)

حصة  جتماعية.
عين  لسيد) (: تسيير  لشركة)
مص فى  لناصري مسير للشركة مع)

جميع  لصالحيات.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II
تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم)97.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

144 P
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STE CJMA BTP
SARL AU

تأسي5 شركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

تأسي5) تم  (2020 أبريل) (16

لها) محدودة  مسؤولية  ح ت  شركة 

 ملو صفات  لتالية):

 STE CJMA BTP SARL(:(لتسمية 

.AU

في) مقاولة  (:  لهدف  الجتماعي)

مختلف  ألعمال  إلنشائية.

عي�ضى) :) يت   ملقر  الجتماعي)

 وملوك  يت مالك،)تيفلت.

 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتأسي5.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):

 لسيد شادلي جمال)1000)حصة)

 جتماعية.

تسيير  لشركة):)عين  لسيد شادلي)

جميع) مع  للشركة  مسير   جمال 

 لصالحيات.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II

تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم  لس ل  لتجاري)7))بتاريخ)

12)ماي)2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

145 P

STE DIAGNOBAT
SARL AU

تأسي5 شركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

تأسي5) تم  (2020 يونيو) (16

لها) محدودة  مسؤولية  ح ت  شركة 

 ملو صفات  لتالية):

.STE DIAGNOBAT(:(لتسمية 

في) مقاولة  (:  لهدف  الجتماعي)

مختلف  ألعمال  إلنشائية،) لتشخيص)

 لعقاري،)تصدير و الستير د.

تجاري،) مركب  (:  ملقر  الجتماعي)

حي  لرشاد،)تيفلت.

99)سنة من تاريخ  لتأ�ضي. (:  ملدة)

:)حدد رأسمال  لشركة في)  لرأسمال)

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):

 1000 شقروف) فؤ د   لسيد 

حصة  جتماعية.

:)عين  لسيد فؤ د) تسيير  لشركة)

جميع) مع  للشركة  مسير  شقروف 

 لصالحيات.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II

تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 309 رقم  لس ل  لتجاري) تحت 

بتاريخ)26)يونيو)2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

146 P

STE VT TRAVAUX
SARL AU

تأسي5 شركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 

تأسي5) تم  (2020 يونيو) (23

لها) محدودة  مسؤولية  ح ت  شركة 

 ملو صفات  لتالية):

 STE XVT TRAVAUX (:  لتسمية)

.SARL AU

في) مقاولة  (:  لهدف  الجتماعي)

تاجر) مختلف  ألعمال  إلنشائية،)

مو د  لبناء)بالتقسيط،)تربية  ألبقار)

 وحلوب.

 ملقر  الجتماعي):)شقة عمارة رقم)

سيدي عالل) حي  و زيرة،) (16-(69

 لبحر وي.

 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتأسي5.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

درهم) (100 من) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية):

 1000 مور د  ملح وب)  لسيد 

حصة  جتماعية.

تسيير  لشركة):)عين  لسيد مور د)

جميع) مع  للشركة  مسير    ملح وب 

 لصالحيات.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II
تيفلت) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 310 رقم  لس ل  لتجاري) تحت 

بتاريخ)26)يونيو)2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

147 P

SOGNTEC
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
6)يوليو)2020)بتيزنيت،)قد تم تأسي5)
شركة ح ت مسؤولية محدودة و لتي)

تحمل  وخصائص  لتالية):
.STE SOGNTEC(:(لتسمية 

 TRAVAUX (:  لهدف  الجتماعي)
 DIVERS،( NEGOCIANT،
.CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم):
مص فى لشكر)100.000)درهم.

 3 28)شقة) رقم) (:  ملقر  الجتماعي)
تجزئة  وحرية  ليوسفية،)تيزنيت.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)
مص فى لشكر كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.
إيد ع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 مللف  لقانوني بمكتب  لضبط لدى)
بتاريخ) بتيزنيت    ملحكمة  البتد ئية 
7)نوفمبر)2014)تحت رقم)462/2014.
148 P

STE TAGNZA NEGOCIANT
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت شريك و حد
 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
30)يناير)2019)بتيزنيت قد تم تأسي5)
شركة ح ت مسؤولية محدودة و لتي)

تحمل  وخصائص  لتالية):
 STE TAGNZA (:  لتسمية)

.NEGOCIANT SARL AU
 TRAVAUX DE(:(لهدف  الجتماعي 
 CONSTRUCTION( GENERALE،
 GENIE( CIVIL،( FONCAGE( ET

.FORAGE DE PUITS

 100.000 (: رأسمال  لشركة)

درهم.

عبال تكنز )100.000)درهم.

99)سنة) :)مدة عمر  لشركة)  ملدة)

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
279،)شارع)  ملقر  الجتماعي):)رقم)

مزو ر،)حي  لوحدة،) لعيون.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)

للشركة ملدة غير) تكنز  كمسير  عبال 

محدودة.

إيد ع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 مللف  لقانوني بمكتب  لضبط لدى)

 ملحكمة  البتد ئية بالعيون تحت رقم)

1394/2020)بتاريخ)14)يوليو)2020.
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AZROU COMPLEXES
SARL

 لزيادة في  لرأسمال
ملحضر  و مع  لعام) تبعا 

بأكادير) للشركاء) ملؤرخ   الستثنائي 

بتاريخ)6)يوليو)2020)تقرر ما يلي):
 3.900.000 بزيادة) رأسمال  رفع 

درهم ليصبح رأسمالها من)100.000 

درهم ومن تم) (4.000.000 درهم إلى)
حصة جديدة من فئة) (3900 زيادة)

مس لة) كلها  للحصة  درهم  (100

تعديالت في) بنف5  لنسبة مع إجر ء)

 وحساب  و اري للشركاء) ملدون في)

س الت  لشركة بالنسبة وحصته في)

 لرأسمال  الجتماعي.

ومن فإن  لفصلين)6)و7)سيعدالن)

كما يلي):

درهم) (2.896.000 بوعدي) فؤ د 

عدد  وحصص)28960)؛

فاطمة بوعدي)1.096.000)درهم)

عدد  وحصص)10960)؛

درهم) (8000 بوعدي)  لسعدية 

عدد  وحصص)80.

تم  إليد ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

لدى  ملحكمة  البتد ئية إلنزكان تحت)
رقم)939)بتاريخ)17)يوليو)2020.
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 EVOLUTION GLOBAL
RESEAUX

SARL
 لزيادة في  لرأسمال

ملحضر  و مع  لعام) تبعا 
بأكادير) للشركاء) ملؤرخ   الستثنائي 

بتاريخ)13)يوليو)2020)تقرر ما يلي):
 رفع رأسمال بزيادة)900.000)درهم)
 ليصبح رأسمالها من)100.000)درهم)
درهم ومن تم زيادة) (1.000.000 إلى)
 100 فئة) من  جديدة  حصة  (9000
بنف5) مس لة  كلها  للحصة  درهم 
في) تعديالت  إجر ء) مع   لنسبة،)
 وحساب  و اري للشركاء) ملدون في)
س الت  لشركة،)بالنسبة وحصته في)

 لرأسمال  الجتماعي.
و7  (6 فإن  لفصلين) ومنه 

سيعدالن كما يلي):
  لغاوي  وحسين)1.000.000)درهم)

عدد  وحصص)10000.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتاريخ) (938 رقم) تحت   إلنزكان 

17)يوليو)2020.
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نوتالند كومباني
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بشريك وحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
وضع  لقانون) تم  (2020 يوليو) (9
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 وخصائص  لتالية):
 لتسمية):)نوتالند كومباني.

 ملوضوع  الجتماعي):)
وتوزيع) بيع  شر ء،) تسويق،)
وجميع)  لفو كه  مل ففة،) لتو بل 

 ملنتجات  لغذ ئية)؛
تصدير،) ستير د،) تجارة،)
و لتقسيط،) باو ملة   لتسويق 
تغليف  ملنتجات  لغذ ئية  ملعدة)
لالستهالك من قبل  ألفر د أو  ألسر،)
هذ   لنشاط يمكن أن يتم في  ملتاجر)
و ملتاجر  لكبرى عن طريق  إلنترنت،)

وفي  ألسو ق.

 6 699)ب شارع) (:  ملقر  الجتماعي)

 لحي  لصناعي أيت ملول.

من) سنة  (99 في) حددت  (:  ملدة)

تاريخ تأسي5  لشركة  لنهائي.

حدد) (:  لرأسمال  الجتماعي)

درهم مقسمة) (10.000  لرأسمال في)

حصة  جتماعية من قيمة) (100 إلى)

100)درهم لكل حصة مس لة كاملة)

باسم  آلنسة أوحيان صوفيا.

:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

 آلنسة أوحيان صوفيا.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 

بتاريخ) بإنزكان  باملحكمة  البتد ئية 

20)يوليو)2020)تحت رقم)940.
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شركة بغاللة افي5
ش.م.م

طريق بودينار، سوق خمي5، 

تمسمان،  لدريوش

تأسي5 شركة
بتاريخ) موقع  عقد   بمحضر 

شركة) تأسست  (2020 يونيو) (30

ح ت  ألوصاف) محدودة  ملسؤولية 

 لتالية):

بغاللة) »شركة  (:  السم  لكامل)

 في5«)ش.م.م.

مح ة  ملحروقات) (:  ملهنة)

و لبنزين،)غسل وتشحيم  لسيار ت.
 ملقر  لرئي�ضي):)طريق بودينار سوق)

خمي5 تمسمان،) لدريوش.

 ملدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

 100 سهم بقيمة) (1000 مقسم على)

درهم للسهم.

 ملساهمين):

شعيب بغاللة)00))سهم)؛

محمد بغاللة)00))سهم.

:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

شعيب بغاللة ومحمد بغاللة.

:)تم  إليد ع لدى سكرتير)  إليد ع)
بمحكمة) و لتس يل  مكتب  لضبط 
 لناضور بتاريخ)17)يوليو)2020)تحت)

رقم)38.
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عقد تأيير تجاري حر
حرر) عرفي  حر  عقد  بمقت�ضى 
 2019 نوفمبر) (12 في) بالصويرة 
ح ت) تجاري  س ل  تسيير  عقد  تم 

 ملميز ت  لتالية):
للس ل) عقد  لتسيير  وحر 

 لتجاري بين):
1)-) لسيد عبد  لفتاح معزوز.

 M’S( LEISURE( & شركة) (- (2
من) ACCOMODATION) ملمثلة 
 LEROY DESOMBRE(طرف  لسيدة

.MELISSA MARIE-DOMINIQUE
بمقت�ضى هذ   لعقد أبرم  ل رفين)
ألصل  لتجاري) عقد  لتسيير  وحر 
 لكائن دو ر  د   وزما جماعة أكرض)
 لصويرة،) ملس ل بالس ل  لتجاري)
باملحكمة  البتد ئية بالصويرة تحت)

رقم)8)101) لس ل  لتحليلي.
:)حددت مدة هذ   لعقد في)   ملدة)
2)سنو ت  بتد ء)من))1)نوفمبر)2019.

 لكر ء):
تم  التفاق بين  ل رفين على سومة)
درهم) (1(.000 بمبلغ) كر ئية شهرية 
للسنة  ألولى و20000)درهم في  لسنة)

 لثانية.
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 STE CHARAF ZAID
ASSURANCES

SARL
رأسمالها : 120.000 درهم

  ملقر  الجتماعي : رقم 2 زنقة 
 لد ر  لبيضاء، أحد ف  زرو
تفويت حصص  جتماعية

تغيير  لصفة  لقانونية للشركة
بموجب محضر  و مع  لعام) (- (I
 ملنعقد يوم)30)يناير)2020)و ملس ل)
 2020000067761091 رقم) تحت 

تقرر ما يلي):

بين) حصص  جتماعية  تفويت 
 لسيد جصب محمد  لذي يمتلك)89) 
إلى) بيعها  وتم  بنف5  لشركة  حصة 
 لسيد  سكاش حمو بموجب عقد  لبيع)
و ملس ل) (2020 يناير) (30  ملؤرخ يوم)

تحت رقم)2020000111161091.
وهكذ  أصبح  لسيد حمو  سكاش)
 لشريك  لوحيد لرأسمال  لشركة أي)
1200)حصة وتم تغيير  لبند)6)و7)من)

 لقانون  ألسا�ضي للشركة.
بموجب محضر  و مع  لعام) (- (2
 ملنعقد يوم)2)مارس)2020)و ملس ل)
 2020000067761091 رقم) تحت 
تقرر تغيير  لصفة  لقانونية للشركة)

لتصبح.
 STE CHARAF ZAID
 ASSURANCES A ASSOCIE

.UNIQUE SARL AU
تحيين  لقانون  ألسا�ضي) مع 

.STATUTS REFONDUS(للشركة
باملحكمة) وتم  إليد ع  لقانوني 
رقم) إيصال  بمكناس   لتجارية 
40411120004441)ليوم)12)مارس)

.2020
155 P

STE JINOVATRAV
SARL

رأسمالها : 60.000 درهم
  ملقر  الجتماعي : دو ر  مل احن، 

و د  مليل، تازة
تحت جميع  لضمانات  لقانونية)
محضر  و مع  لعام  ملس ل) منها 
ليوم) (3600/3204 رقم)  تحت 
تم  التفاق) (2020 يونيو) (18
 و لتر �ضي في  و مع  لعام على ما يلي):)
 LA CLOTURE ET LIQUIDATION

.DEFINITIF
قفل  لشركة وتصفيتها نهائيا.

إع اء)جميع  لصالحيات  لقانونية)
للسيد حسن بوخنفر ت للقيام بجميع)
بصفته)  إلجر ء ت  لقانونية  ملو زية 

مصفي.
تم  إليد ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
تحت) بتازة  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

رقم)249)بتاريخ فاتح يوليو)2020.
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SPA & HAIR CAMILIA
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : تجزئة رياض أوالد 
 م اع، سكتور 1  ملحل رقم 1، 

تمارة
تأسي5

 بموجب عقد عرفي)13)يوليو)2020 
تمت  ملصادقة على  لقانون  ألسا�ضي)
محدودة) مسؤولية  ح ت  لشركة 
بشريك وحيد ح ت  وخصائص  آلتية):

 SPA(&(HAIR(:(لتسمية  لتجارية 
.CAMILIA

ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

.SALON DE BEAUTE(:(لهدف 
جميع  لعمليات) عامة  بصفة 
 لتجارية  ملرتب ة بصفة مباشرة أو)

غير مباشرة بنشاط  لشركة.
 ملقر  الجتماعي):)تجزئة رياض أوالد)
 م اع،)سكتور)1،) ملحل رقم)1،)تمارة.
رأس  ملال):)100.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (1000 إلى)

للحصة  لو حدة.
 ملدة):)99)سنة بعد  لتأسي5.

:) لسيد فضائل فاطمة)  لتسيير)
ملدة غير محدودة.

وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
  البتد ئية بتمارة بتاريخ)20)يوليو)2020 

تحت رقم س.ت)130217.
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KENITRA LUMIERE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : ز وية شارع موالي 
عبد  لعزيز، محمد كورد علي 

وأحمد أمين،  ل ابق  ألر�ضي، متجر 
رقم 4،  لقني رة
تأسي5 شركة

بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم وضع  لقانون) مس ل بالقني رة،)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):

 KENITRA LUMIERE (:  لتسمية)
.SARL AU

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

شارع) ز وية  (:  ملقر  الجتماعي)
موالي عبد  لعزيز،)محمد كورد علي)
وأحمد أمين،) ل ابق  ألر�ضي،)متجر)

رقم)4،) لقني رة.
موضوع  لشركة):

 ملقاولة في تركيب  لكهرباء)؛
أو) في  ألشغال  ملختلفة   ملقاولة 

 لبناء)؛
عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 
حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 
محررة) للو حدة،) درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):
 1000 هللا  يشن) عبد   لسيد 

حصة.
 ملدة):)99)سنة.

عبد) إلى  لسيد  أسند  (:  لتسيير)
هللا  يشن،) و نسية مغربية،) وحامل)

.G2320(6(للب اقة  لوطنية رقم
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)

رقم)163)))بتاريخ)9)يوليو)2020.
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STE TRANS BECH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
 ملقر  الجتماعي : إقامة  لكولف، 
مجموعة 101، عمارة 311، شقة 

رقم 2،  لقني رة
 لس ل  لتجاري رقم )4401 

 لقني رة
تفويت حصص  جتماعية

وتعيين مسير جديد
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 STE TRANS لشركة)  لغير  لعادي 
ح ت) شركة  (BECH SARL AU
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

تقرر ما يلي):

 ملصادقة على تفويت)00))حصة)
100)درهم للحصة)  جتماعية بقيمة)
ملك  لسيد  لشويخ  بر هيم،) في 
منصف،) لفائدة  لسيد  لتيجي 
رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 

.G240709
منصف) تعيين  لسيد  لتيجي 

مسير للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (7  البتد ئية بالقني رة بتاريخ)

2020)تحت رقم)208)7.
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 GARAGE ENTRETIEN
VOITURE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 ملقر  الجتماعي : A1 رقم 213، 

 ملغرب  لعربي، بئر  لر مي،  لقني رة
تغيير هدف  لشركة

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 2020 يونيو) (19  لغير  لعادي بتاريخ)
 GARAGE ENTRETIEN لشركة)
مسؤولية) ح ت  شركة  (VOITURE

محدودة،)تقرر ما يلي):
 ملصادقة على تغيير هدف  لشركة)

كالتالي):
مر قبة،)مو زنة وتماثل  لسيار ت)؛
بيع  لع الت  مل اطية بالتقسيط)؛
مستغل مؤسسة لصيانة  لسيار ت.
من  لقانون) (3 تغيير  لفصل)

 ألسا�ضي للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
  البتد ئية بالقني رة تحت رقم)441)7 

بتاريخ)13)يوليو)2020.
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 E.L.J.C LOGISTIQUE 
ET TRANSPORT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
 ،G2 ملقر  الجتماعي : رقم 90، بلوك 

 والد  وجيه،  لقني رة
تأسي5 شركة

بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم وضع  لقانون) مس ل بالقني رة،)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):

 E.L.J.C LOGISTIQUE (:   لتسمية)

.ET TRANSPORT SARL AU

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ،G2 ملقر  الجتماعي):  رقم 90، بلوك 

 والد  وجيه،  لقني رة.

موضوع  لشركة):) ملقاولة في نقل)

 ألشخاص.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

محررة) للو حدة،) درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):

 1000 ياسين  و ا�ضي)  لسيد 

حصة.

 ملدة):)99)سنة.

:)أسند إلى  لسيد ياسين)  لتسيير)

 و ا�ضي،) و نسية مغربية،) وحامل)

.SH14(316(للب اقة  لوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)

رقم)231)))بتاريخ)))يوليو)2020.
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MICHWAT RIAD
تأسي5

بموجب عقد رسمي حرر بمكتب)

موثقة) بوعالم،) صفاء)  ألستاحة 

بالقني رة في)6)يناير)2020،)تم وضع)

محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية ح ت  ملميز ت  لتالية):

 MICHWAT RIAD(السم):)شركة 

ش.م.م.

 ملوضوع):)موضوع  لشركة هو):

وجبة خفيفة بسعر ثابت)؛

 الستير د و لتصدير وتوريد  ملو د)

 ملتعلقة بالغذ ء)؛

أو  لتقسيط) باو ملة   لتجارة 

و ميع  ملو د  لغذ ئية)؛
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 جميع  لعمليات  لتجارية

أو  لصناعية أو  ملنقولة أو  لعقارية) (

أو أي عمليات أخرى من أي نوع كانت)

تتعلق مباشرة بأهد ف  لشركة ومن)

 ملرجح أن تسهل ت ويرها أو تنفيذها)

أو تمديدها.

 ملقر  الجتماعي):)بالقني رة،)382 

شارع محمد  وخام5،)متجر رقم)1.

يوم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تقييدها في  لس ل  لتجاري ما عد )

في حالة حل مسبق أو تمديد  ألجل)

 ملشار إليه في  لقانون  ألسا�ضي.

10.000)درهم مقسم) (:  لرأسمال)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

نقد ) كلها  كتتبت  و حدة،) لكل 

ودفعت في مجموعها عند  الكتتاب)

وهي في  سم):

دديح  بن  لسيد) محمد   لسيد 

رقية،) لساكن) و لسيدة   حمد 

بوطيب،) سيدي  حي  بميسور،)

لب اقة  لتعريف  لوطنية) و وحامل 

غاية) إلى  صاوحة  (،CB1(088( رقم)

مجموع) ويملك  (2024 يونيو) (20

 وحصص  لذي هو)100)حصة)؛

 مل موع)100)حصة.

 لتسيير):)عين  لسيد محمد دديح)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

يخص  لعمليات  لبنكية) فيما 

فإن) أمالك  لشركة  وشر ء) وبيع 

هذه  ألخيرة ستكون ملزمة بالتوقيع)

 لفردي للسيد محمد دديح.

تبدأ  لسنة) (:  لسنة  الجتماعية)

في) وتنتهي  يناير  فاتح  في   الجتماعية 

31)ديسمبر.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

 لضبط باملحكمة  لتجارية بالقني رة)

س ل  لتحليلي رقم))01)).
ألجل  وخالصة و لبيان
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FIDCONET SARL

STE SHARK-HB07 TRANS

SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (2020 يوليو) (6 بتاريخ) بالقني رة 

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

و لتي تحمل  وخصائص  لتالية):

 SHARK-HB07  لتسمية):)شركة)

TRANS)ش.ح.م.م ل.و.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك وحيد.

 ملقر  الجتماعي):)حي  ملنزه سكتور)

  رقم)332،) لفو ر ت،) لقني رة.

 لهدف  الجتماعي):)نقل  وخاص.

كل  لعمليات) عامة  وبصفة 

لها) و ملالية  لتي  و لعقارية   لتجارية 

من) و لتي  بنشاط  لشركة  عالقة 

شأنها  ملساهمة في تنمية  لشركة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.

أسند إلى  لسيدة نجاة) (:  لتسيير)

 لعكباني.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

سنة) كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 

ما عد   لسنة  ألولى تبتدئ من تاريخ)

 لتس يل.

رأس  ملال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

سدد  كتتابها) للو حدة،) درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

 1000 نجاة  لعكباني)  لسيدة 

حصة.

:)قيدت  لشركة)  إليد ع  لقانوني)

بالس ل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

بتاريخ) (((24( بالقني رة تحت رقم)

16)يوليو)2020.
من أجل  ملستخرج و إلشارة

فيدكونيط
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STE ZEDDI OUGHRIS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
 ،H ملقر  الجتماعي : 67، بلوك 

 وحوزية،  لقني رة
تأسي5 شركة

بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم وضع  لقانون) مس ل بالقني رة،)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):
 STE ZEDDI (:  لتسمية)

.OUGHRIS SARL
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
 ،H بلوك   ،67 (:  ملقر  الجتماعي)

 وحوزية،  لقني رة.
موضوع  لشركة):

بيع  لعقاقير بالتقسيط)؛
بيع مو د  لبناء)بالتقسيط.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 
حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 
محررة) للو حدة،) درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):
 1000  لسيد  ملهدي  وحروفي)

حصة.
 ملدة):)99)سنة.

:)أسند إلى  لسيد  ملهدي)  لتسيير)
 وحروفي،) و نسية مغربية،) وحامل)

.G7(9(26(للب اقة  لوطنية رقم
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)

رقم)83)4))بتاريخ)16)مارس)2020.
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CONTIVAL
تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I
تمت) (،2020 يونيو) (2( بالرباط يوم)
لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�ضي 
محدودة  ملسؤولية  وخصائص)

 لتالية):

.CONTIVAL(:(لتسمية 
 لهدف):)مقاول في  ألشغال  لعامة)

و لبناء.
شارع  بن) (،79 (:  ملقر  الجتماعي)
(،6 شقة رقم) سينا،) ل ابق  لثاني،)

أكد ل،) لرباط.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي5  لشركة.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)100.000.
تسيير  لشركة) عهد  (:   إلد رة)

.Mr. LHOUTAINE ABDELLAH
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

غاية)31)ديسمبر.
تم  إليد ع  لقانوني وتس يل) (- (II
 لشركة بالس ل  لتجاري للمحكمة)
يوليو) (1( بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)33)144.
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فيد ركو
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها):)100.000)درهم

عضو بهيئة  وخبر ء) ملحاسبين،)زنقة مص فى)
 ملعاني،)رقم)7)3،) لد ر  لبيضاء

HBS HOLDING AHMED
HBSA باختصار

SARL
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 69.300).36 درهم
مقر  لشركة : شارع  بر هيم 

 لرود ني، رقم 303، طريق  و ديدة 
 سابقا،  ل ابق  لثالث،  لشقة 

رقم 31)،  لد ر  لبيضاء
س.ت  لد ر  لبيضاء رقم 1)3129
تحيين  لنظام  ألسا�ضي بعد وفاة 

 لشريك  لوحيد
1)-)بموجب قر ر غير عادي مؤرخ)
في)22)يونيو)2020،)قام ورثة  لسيد)
مارس) (1( أحمد بنكير ن،) ملتوفى في)
للشركة) 2020،) لشريك  لوحيد 
 HBS HOLDING AHMED  ملسماة)

بما يلي):
حصة) (36(.693 بينهم) بتوزيع 
لرأسمال) للشركة  ملكونة  تابعة 

 لشركة طبقا وحصر إر ثه.
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نظام  لشركة) تقنين  إعادة 

 ألسا�ضي.

تزكية  لسيد خالد بنكير ن بصفة)

مسير وحيد.

إنجاز  إليد ع  لقانوني) تم  (- (2

باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 

 2020 يوليو) (13 في) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)739292.
عن موجز وبيان

 إلد رة  ملسيرة

 لسيد خالد بنكير ن
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فيد ركو

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها):)100.000)درهم

عضو بهيئة  وخبر ء) ملحاسبين،)زنقة مص فى)
 ملعاني،)رقم)7)3،) لد ر  لبيضاء

TREELAN TECHNOLOGY
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية 

ح ت شريك وحيد
رأسمالها : 00.000) درهم

مقر  لشركة :  لد ر  لبيضاء، زنقة 

 بن ح اج رقم 6، إقامة  لرحمان، 

مرس  لسل ان

س.ت رقم 9)2002

يوليو) (7 حسب قر ر مؤرخ في) (- (I

قام  لشريك  لوحيد لشركة) (،2020

TREELAN TECHNOLOGY)بما يلي):

 لزيادة في رأسمال  لشركة بمبلغ)

400.000)درهم مقت عة من حساب)

وحلك) غير  لعادية   الحتياطيات 

4000)حصة تابعة للشركة) بإحد ث)

حصة) لكل  درهم  (100 فئة) من 

مخصصة بامل ان للشريك  لوحيد.

 6 تحرير  لبندين) تعديل   بالتالي 

و7)من  لنظام  ألسا�ضي.

إنجاز  إليد ع  لقانوني) تم  (- (II

باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 

 2020 يوليو) (1( في) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)739706.
عن موجز وبيان

 إلد رة  ملسيرة

 لسيد خالد بنكير ن
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فيد ركو ش.م.م

)رأسمالها):)100.000)درهم

عضو هيئة  وخبر ء) ملحاسبين

زنقة مص فى  ملعاني رقم)7)3 

 لد ر  لبيضاء

 HORUS IMMOBILIER

MAROC

SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

مقر  لشركة : شارع  لزرق وني

رقم )26،  ل ابق  لتاسع، رقم 92 

 لد ر  لبيضاء

تأسي5
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

 لبيضاء)في)6)يوليو)2020،)تم إنجاز)

محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية ح ت شريك وحيد مميز تها)

كالتالي):

 HORUS (:  لتسمية)

 IMMOBILIER MAROC - SARL

شركة محدودة  ملسؤولية.

غرض) يهدف  (: غرض  لشركة)

 لشركة إلى):

تسيير،)  قتناء،) ستغالل،)

بيع جميع)  ستئجار وعند  القتضاء)

أو) و وحقوق  ملنقولة   ألمالك 

 لعقارية.

تنمية جميع  ألر �ضي أو  لعقار ت)

وخاصة بو س ة تشييد وحسابها أو)

جديدة) لبنايات  بامللكية  ملشتركة،)

وبجميع) و ميع  لتخصيصات 

أعمال  ملنافع  لعامة) كل   ألشغال،)

أو غيرها.

عقار ت) مجموع  ملكية  نقل 

منها بو س ة  لبيع،)  لشركة أو جزء)

 ملقايضة أو تقدمة  لشركة.

جميع  لعمليات  وخاصة)

وبالسمسرة) بالتمثيل  بالعموالت،)

و ملنتجات) باملعد ت   ملرتب ة 

و ألغر ض و ألصناف  ملذكورة أعاله.

جميع  لعمليات) وعلى  لعموم،)

 لتجارية،) لصناعية،) ملالية،) ملنقولة)

بكيفيةمباشرة  أو  لعقارية  ملرتب ة 

بأحد  ألغر ض) مباشرة  غير  أو  (
 ملذكورة أو بجميع  ألغر ض  ألخرى)

أو من شأنها) به  أو  ملقرونة   ملماثلة 

تيسير مصاوح  لشركة.

:) لد ر  لبيضاء،) مقر  لشركة)

شارع  لزرق وني،)رقم))26،) ل ابق)

 لتاسع،)رقم)92.

يوم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تقييها في  لس ل  لتجاري.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 لشركة في مبلغ)100.000)درهم مجزأ)

للشركة من) تابعة  حصة  (1000 إلى)

درهم لكل حصة،) ملكونة) (100 فئة)

كليا بتقدمات نقدية مدفوعة  لقيمة)

كليا.

 لشريكان):

 لسيدة نورة عمر ن)700)حصة.

 300 حسن  لديوري)  لسيد 

حصة.

أي ما مجموعه):)1000)حصة.

تبتدئ  لسنة) (:  لسنة  ملالية)

 ملالية من فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

ملدة) مخولة  (:  إلد رة  ملسيرة)

عمر ن) نورة  للسيدة  محدودة  غير 

جنسية) من  (،Noura AMRANE

سبتمبر) (11 في) مزد دة  مغربية،)

1989)بمر كش،) لساكنة بشارع عبد)

26،) ل ابق)  لل يف بن قدور رقم)

لب اقة) و وحاملة  (6 رقم)  لثالث 

.EE297428(لتعريف  لوطنية رقم 

تم إنجاز  إليد ع  لقانوني بكتابة)

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (،2020 يوليو) (1( في)  لبيضاء،)

رقم)739628.

بالس ل) تقييد  لشركة  تم 

يوليو) (1( في)  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

2020)تحت رقم)789)46.
عن موجز وبيان

 إلد رة  ملسيرة،) لسيدة نورة عمر ن
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STE GELATO&MORE

SARL

تأسي5

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

17)يوليو)2020)تم إنشاء)شركة ح ت)

باوخصائص)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية):

STE(GELATO&MORE(:(لتسمية 

هدف  لشركة) يتعلق  (:  لنشاط)

باملغرب وباوخارج ب):

و وخبوز ت) وبيع  لف ائر  صنع 

و آلي5) و لشوكوالتة  و وحلويات 

كريم ومنتجات  ألطعمة  ملعلبة.

 408 :) لرقم)  ملقر  الجتماعي)

عمارة سمية شارع  لوالء،) لشقة)2،)

 لد خلة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.

رأس  ملال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للو حدة.

توزيع رأس  ملال):

 لسيد بدر  و مري)00))حصة.

 Nicolo CALCAGNO  لسيد)

0)2)حصة.

 Martina MILANESE  لسيد)

0)2)حصة.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)

 Nicolo و لسيد) بدر  و مري 

CALCAGNO)كمسيرين للشركة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بو د  لذهب) باملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

07)/2020)وبالس ل  لتجاري تحت)

رقم)869)1.
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 STE A.B.V DE
CONSTRUCTION

SARL
RC : 32161

تأسي5 شركة
تم إنشاء) (2020 يوليو) (14 بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

باوخصائص  لتالية):
 A.B.V DE (:  لتسمية)

CONSTRUCTION
 لنشاط):) ألشغال  ملختلفة للبناء.
عالل) زنقة  (:  ملقر  الجتماعي)

 لفا�ضي حي  لوحدة)2) لعيون.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)
موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):
 (00 باشيش)  لسيد  وحبيب 

حصة.
 لسيد سعيد لهوي)00))حصة.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيد  وحبيب)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  باشيش 

محدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (14 بتاريخ)

.2020/13(8
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STE TRANSPORT TOUDART
SARL

RC : 32207
تأسي5 شركة

تم إنشاء) (2020 يوليو) (1( بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

باوخصائص  لتالية):
 TRANSPORT (:  لتسمية)

TOUDART
غير) نقل  وحقائب  (:  لنشاط)
و لدولي)  ملصحوبة،) لنقل  لوطني 

للبضائع وحساب  لغير.
:) لحي  إلد ري)  ملقر  الجتماعي)

 لفيالت رقم)8)مكرر بوجدور.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.

درهم) (100.000 (: رأس  ملال)

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

عبد  لهادي  وخد وش)  لسيد 

00))حصة.

 لسيد كريم حمد تي)00))حصة.

تعيين  لسيد تم  (:   لتسيير)

كمسير) عبد  لهادي  وخد وش 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (1( بتاريخ)

.2020/1381
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STE HOLLYKITE
SARL AU

تأسي5 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم إنشاء)شركة ح ت) (2020 يوليو) (6

وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

باوخصائص  لتالية):

HOLLYKITE(:(لتسمية 

هدف  لشركة) يتعلق  (:  لنشاط)

باملغرب وباوخارج ب):

 إليو ء)و ألنش ة  لسياحية.

شارع  ملس د) (:  ملقر  الجتماعي)

 لزنقة)2) لرقم)33) لد خلة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.

رأس  ملال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للو حدة.

توزيع رأس  ملال):

 1000 بن  بريكة)  لسيد  المام 

حصة.

تم تعيين  لسيدة هود ) (:  لتسيير)

بهيا كمسيرة للشركة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بو د  لذهب) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)
08)/2020)وبالس ل  لتجاري تحت)

رقم)867)1.
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EMMP
ش.م.م

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
وضع  لقانون) تم  (2019 يوليو) (22
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):
EMMP(:(لتسمية 

مدرسة) (:  لهدف  الجتماعي)
 لتدريب  ملنهي  وخاصة.

رقم) (326 زنقة) (:  ملقر  الجتماعي)
17،)رياض  لسالم،)أكادير.

سنة) (99 (:  ملدة  الجتماعية)
 بتد ء)من تاريخ تس يلها في  لس ل)
 لتجاري عد  إح  تم  وحل  ملسبق أو)

 لتمديد.
يتكون من) (:  لرأسمال  الجتماعي)

200.000)درهم.
تم تعيين  لسيد) (: تسيير  لشركة)

كدو ني محمد.
في  لس ل) تم  لتقييد  (:  لتقييد)
 لتجاري بأكادير يوم)16)يوليو)2020 
للس ل  لتحليلي) (12((8 تحت رقم)

رقم)09)43.
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 SOCIETE HOMMES BLEUS
PAV

SARL AU
تأسي5 شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
تأسي5 شركة) تم  (2020 يوليو) (1(

ح ت  ملميز ت  لتالية):
 SOCIETE HOMMES (:  لتسمية)

BLEUS PAV SARL AU
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

بلوك ب عمارة) (:  ملقر  الجتماعي)
78)شقة رقم)1)سفلي مدينة  لوحدة)

 لعيون.
(:  لنشاطات  الجتماعية)
 لنشاطات  لسمعية  لبصرية،)إنتاج)
وإخر ج  لبر مج و ألفالم  لتليفزيونية)

و لوثائقية.
100.000)درهم قسم)  لرأسمال):)
لكل) درهم  (100 حصة،) (1000 إلى)

و حدة.
يعهد إلى  لسيد محمد) (:  لتسيير)

لبر�ضي.
باملحكمة) تم   إليد ع  لقانوني 
يوليو) (1( بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2020)تحت رقم)1367/2020.
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TA SERVICES ET TRAVAUX
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمساهم وحيد
بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين) وضع  تم  (،2020 يوليو) (1(

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):
 TA SERVICES ET (:  لتسمية)

TRAVAUX
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم وحيد.
جميع أنو ع  لعمليات) (:  ملوضوع)
و لت ور) بالتقسيم  لفرعي   ملرتب ة 
 لعقاري و وخدمات  لعقارية للترويج)

 لعقاري بجميع أشكاله.
رقم) زنقة عبدة،) (:  ملقر  لرئي�ضي)

90،)حي خط  لرملة)1،) لعيون.
 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
يملكها) للو حدة،) درهم  (100 فئة)

بالكامل  لسيد محمد بن طيفور.
 إلد رة):)تسير من طرف محمد بن)

طيفور.
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)
بالس ل) تس يلها  وتم  (20/1444
تحت  لرقم  لتحليلي)  لتجاري 

.32287
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 BAHITU(لس ل  لتجاري 

SERVICES
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 

قو نين) وضع  تم  (،2020 مارس) (10

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):

BAHITU SERVICES(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

أعمال  لبناء) لعامة،) (:  ملوضوع)

 لهندسة  ملدنية،) وحفر،)ت وير  آلبار)

و ملعد ت.

 ملباني  لسكنية و لصناعية.
 ملقر  لرئي�ضي):)حي  ملستقبل،)رقم)

190،) لعيون.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

مقسمة) للو حدة،) درهم  (100 فئة)

كاآلتي):

 (00  لسيد محمد فاضل  لبكاي)

حصة.

 (00 فاطمة  لبكاي)  لسيدة 

حصة.

محمد) طرف  من  تسير  (:  إلد رة)

فاضل  لبكاي.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (16 بتاريخ)

وتم تس يلها بالس ل) (2020/1406

تحت  لرقم  لتحليلي)  لتجاري 

.3222(
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NAKHLA SERVICE
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 

قو نين) وضع  تم  (،2020 يوليو) (14

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):

NAKHLA SERVICE(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع):
جميع  ألنش ة  ملتعلقة باملقهى،)

 مل عم،) ملخابز،)و وحلويات.
 الستير د و لتصدير.

 ملقر  لرئي�ضي):)ملتقى محج محمد)
 وخام5،)زنقة عالل  لفا�ضي،) ل ابق)

 لسفلي،) لعيون.
 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
مقسمة) للو حدة،) درهم  (100 فئة)

كاآلتي):
 لسيد مبارك ز تن)00))حصة.

خليل) أبا  فاضل  محمد   لسيد 
00))حصة.

طرف  لسيد) من  تسير  (:  إلد رة)
فاضل) محمد  و لسيد  ز تن   مبارك 

أبا خليل).
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (16 بتاريخ)
وتم تس يلها بالس ل) (2020/1392
تحت  لرقم  لتحليلي)  لتجاري 

.32223
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 SAHARA EXPLOITATION
MINIERE

SARL
تعديالت قانونية

إثر  و مع  لعام  الستثنائي) على 
 SAHARA شركة) ملساهي 
شركة) (EXPLOITATION MINIERE
رأسمالها) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة،)
(: درهم و لكائن مقرها ب) (100.000
تجزئة  لوكالة)1،)بلوك)E،)رقم)220،)
شقة رقم)3،) لعيون،)تم قبول وتقرر)

ما يلي):
تفويت)00))حصة وهي ما مجموع)
حصص  لسيد عبد  لرحمان بوزرب)

لفائدة  لسيد  وحسين بويدية.
للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 
من شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
ح ت  ملسؤولية) شركة  شركة  إلى 

 ملحدودة بمساهم وحيد.

بويدية) تعيين  لسيد  وحسين 
كمسير وحيد للشركة.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.2020/1442
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CERESIA REAL ESTATE
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت شريك وحيد
مسؤولية) ح ت  شركة  (:  لتكوين)
تم) وحيد،) شريك  ح ت  محدودة 
تأسيسها بموجب عقد عرفي مؤرخ)
باملركز) مودع  (،2020 ماي) (2( في)
في) بمر كش  لالستثمار   و هوي 
M06- رقم) تحت  (2020 يوليو) (1(
20-21011(6114216/2020/

.D.A.C.E
 CERESIA REAL (:  لتسمية)

ESTATE
 لشريك  لوحيد):

(،CERESIA HOLDING SA(شركة
سويسرية،) لكائن) مساهمة  شركة 
ماغيتي،) شارع  ب  مقرها  الجتماعي 
بالس ل  لتجاري) لوكانو،) ملقيدة 
CHE- للشركات لتيسينو،)تحت رقم)

.271.(00.211
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تقييد  لشركة بالس ل  لتجاري.
تقدمة نقدية):)100.000)درهم من)
 CERESIA HOLDING شركة) قبل 

SA،(100.000)درهم.
 100.000 (: رأسمال  لشركة)
درهم مقسم إلى)1000)حصة،)بقيمة)
للحصة) درهم  (100 قدرها)  سمية 

 لو حدة.
مقر  لشركة):)عند م.س.ج،)شارع)
(،( طابق) (،12 مبنى) عالل  لفا�ضي،)

تجزئة سين،)مر كش.
غرض  لشركة) يهدف  (:  لغرض)
سو ء)باملغرب أو باوخارج وحسابها أول)

حساب  لغير،)أساسا إلى):
كر ء) بيع،) ستغالل،) شر ء،)

وإتاحة  ململكات  لعقارية.

:)تم تعيين كمسير)  إلدر ة  ملسيرة)

 لشركة):

 Gilles كاستو) جيلي5   لسيد 

(،19 بموناكو،) GASTAUD،) ملقيم 

شارع سوي5.

تقييد  لشركة) تم  (:  لتقييد)

في بمر كش،)  بالس ل  لتجاري 

وتقييدها بالس ل) (،2020 يوليو) (1(

 لتحليلي تحت رقم)104963.
 لتسيير
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STE HELP PARTENAIRE
SARL

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2020 يونيو) (24 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)

 ملسؤولية ح ت  ملميز ت  لتالية):

 لهدف : مقاول نقل  لركاب.

 ملقر : عمارة رقم 30، شقة رقم 8، 

شارع موالي أحمد  لوكيلي، حسان، 

 لرباط.
بما  رأس  ملال  : حدد  رأس  ملال 

قدره 100.000 درهم.

 لتسيير : تد ر  لشركة من طرف 

محمد  أو  علي  لضريف   لسيد 

 و امعي  ملعقول ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم   :  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ)14)يوليو)2020.
رقم  لس ل  لتجاري):)9)1444.

.D(:(105459
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ARAM EVENT شركة
SARL AU

تأسي5) على  تم  التفاق  لقد 

شركة حسب  ملع يات  لتالية):

 ARAM EVENT(لتسمية):)شركة 

SARL AU

 ملقر  الجتماعي):)تجزئة  ألمل رقم)

4)شارع موالي رشيد  لغز لي  ل ابق)

 ألول تمارة.
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 لهدف):)مقهى،)تنظيم حفالت.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.

 لرأسمال):)100.000)درهم.

تسير من طرف  لسيد) (:  لتسيير)

يوليو) (27 ياسين  زرياح  ملزد د سنة)

1989)في تمارة.

لقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)

 2020 يوليو) (17  البتد ئية بتمارة في)

تحت رقم)130207.
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AGUIZOUL TRAVAUX شركة

SARL AU

تأسي5
بتاريخ) محضر  جتماع  بمقت�ضى 

تأسي5 شركة) تم  (2020 مارس) (17

ح ت) محدودة،) مسؤولية  ح ت 

 ملو صفات  لتالية):

 AGUIZOUL شركة) (:  لتسمية)

TRAVAUX SARL AU

:)مقاول أشغال مختلفة)  ملوضوع)

أو  لبناء.

 ملقر  الجتماعي):)حي  لفرح  لشرقي)

زنقة  وخميسات رقم)4)تيفلت.

في) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 3000 إلى) مقسم  درهم  (300.000

حصة من قيمة)100)درهم للو حدة،)

لفائدة  لسيد  كيزول عبد  إلله،)كما)

تعيين  لسيد  كيزول عبد  إلله) تم 

مسير  للشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

يناير إلى)31)ديسمبر.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت،)

يوليو) (21 بتاريخ) (100 رقم) تحت 

.2020
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SPEEDY CASH شركة
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة
برأسمال : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : حي  لفرح شارع 
محمد  وخام5 تيفلت

رقم  لس ل  لتجاري : 17)27
عام) جمع  محضر  بمقت�ضى 
تم) (2020 يوليو) (10  ستثنائي بتاريخ)
 SPEEDY CASH  وحل  ملبكر لشركة)
وتعيين  لسيد سعد وي) (SARL AU

عادل مصفي للشركة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتاريخ) (33( تحت رقم) باوخميسات،)

)1)يوليو)2020.
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 ألمانة  مللكية للمغرب

29،)شارع  لعلويين رقم)1،) لرباط

شركة ليدر أسانأور
ش.ح.م.م

بسال) حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لشركة) (2019 أبريل) (11 بتاريخ)
مقرها) ش.ح.م.م،) (- أسانسور) ليدر 
(،1 عمارة) ر حة  لبال،) تجزئة  سال،)
رأسمالها) زنقة مهدية،) (،4 شقة رقم)
بالس ل) و ملس لة  درهم  (100.000
 لتجاري بسال تحت رقم)22783،)قد)

قرر ما يلي):
تفويت)333)حصة  جتماعية من)
طرف  لسادة بنسعيد خالد ورسوب)

خالد لصاوح  لسيد  لروحي عادل.
غير  لعادي) إن  و مع  لعام 
أبريل) (13 بتاريخ) بسال   ملنعقد 
بيع  وحصص) على  و فق  قد  (2019
في) قرر  لزيادة  كما  أعاله   ملذكورة 
رأسمال  لشركة من)100.000)درهم)
درهم بهذ  تم تعديل) إلى1.000.000)
 لبند  لسادس و لسابع من  لقو نين)

 ألساسية.
على) و فق  و مع  لعام  كما 
سعيد) بن  خالد   ستقالة  لسادة 
وخالد رسوب من منصبهما كمسيرين)
خالد تعيين  لسادة  تم   بالشركة،)
و لروحي) رسوب  وخالد  سعيد  بن 
عادل كمسيرين بالشركة وحلك ملدة)

غير محدودة.

كما قرر  و مع أن يكون  إلمضاء)

موحد  بين  ثنين من  ملسيرين  لثالثة)

على  ألقل.

إنشاء) لقو نين  ألساسية) تم 

 و ديدة بتاريخ))1)أبريل)2019.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2019 يونيو) (3 بتاريخ)

.32966
بمثابة مقت ف وبيان

فيرماك
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KARIM PATISSE شركة
محدودة  ملسؤولية بشريك فريد

SARL AU

يعقوب  ملنصور -  لرباط

 KARIM شركة) تأسي5  تم 

PATISSE)ح ت  ملو صفات  لتالية):

ح ت) شركة   إلطار  لقانوني،)

مسؤولية محدودة بشريك فريد.

حي) (( أمال) (748 (: عنو ن مقرها)

يعقوب  ملنصور،) لرباط.

أهد فها):) لبيع بالتقسيط ونصف)

و وحلويات) ملو د  ل بخ   و ملة 

تقديم  وخدمات) وكذلك  و لبهار ت 

و مل اعم) للمخبز ت  لعصرية 

وشركات  لتموين.

وكل  لعمليات  لعقارية و إلشهارية)

 لتي تدخل في ت وير وتوسيع مجال)

نشاط هذه  لشركة.)

في) رأس  ملال  حدد  (: رأس  ملال)

10.000)درهم.

يعتبر  لسيد (:   لتسيير)

عبد  لكريم  لد لية  لشريك  لفريد)

 ملسير  لوحيد للشركة وحلك ملدة غير)

محدودة.

سنة) (99 في) محدد  مدة  لشركة 

 بتد ء)من تاريخ تأسيسها.

س ل بالس ل  لتجاري للمحكمة)

 لتد رية بالرباط.
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JS PROD شركة
شركة ح ت مسؤولية محدودة

ح ت شريك وحيد
تأسي5

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2020)قد تم تأسي5) 3)يوليو) بتاريخ)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

شريك وحيد باملميز ت  لتالية):
JS PROD SARL AU(:(لتسمية 

تنظيم) (:  لهدف  الجتماعي)
 ملناسبات.

في) حدد  (: رأسمال  لشركة)
10.000)درهم موزعة إلى)100)حصة)
قد تم) درهم،) (100  جتماعية بقيمة)
للسيد) وإسنادها  بأكملها  تحريرها 

جالل ساعد.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
يناير) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ديسمبر ما عد   لسنة  ألولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
شارع) (،30 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)
إقامة  لنيل،) (،12BIS رقم) عقبة،)

أكد ل،) لرباط.
:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)
 لسيد جالل ساعد  وحامل للب اقة)
وحلك ملدة) (AA469(2  لوطنية رقم)

غير محدودة.
باملحكمة) رقم  لس ل  لتجاري 

 لتجارية بالرباط):)144667.
مقت ف من أجل  إلشهار

185 P

ASTRA PROPRE شركة
شركة ح ت مسؤولية محدودة

تأسي5
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ))2)يونيو)2020)قد تم تأسي5)
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

باملميز ت  لتالية):
 ASTRA PROPRE (:  لتسمية)

SARL
خدمات) (:  لهدف  الجتماعي)

 لتنظيف و لت هير وبيع  ملو د.
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في) حدد  (: رأسمال  لشركة)

10.000)درهم موزعة إلى)100)حصة)

قد تم) درهم،) (100  جتماعية بقيمة)

تحريرها بالكامل و ملخصصة للشركاء)

بما يتناسب مع مساهماتهم،) ي

محمد  غميز  وحامل)  لسيد 

 L48820( - رقم) للب اقة  لوطنية 

70)حصة.

 لسيد عمر  غميز  وحامل للب اقة)

 لوطنية رقم)L(42631 - 30)حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.

يناير) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبر ما عد   لسنة  ألولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

شارع) (،30 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

إقامة  لنيل،) (،12BIS رقم) عقبة،)

أكد ل،) لرباط.

:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

 لسيد محمد  غميز  وحامل للب اقة)

ملدة) وحلك  (L48820( رقم)  لوطنية 

غير محدودة.

باملحكمة) رقم  لس ل  لتجاري 

 لتجارية بالرباط):))14466.
مقت ف من أجل  إلشهار

186 P

شركة سفطركام

 ملقر  الجتماعي : حي سيدي بوطيب 

ميسور

للشركة  قرر  لتجمع  الستثنائي 

ما يلي):

جميع  وحصص  لتي) تفويت 

 (00 يمتلكها  لشريك حموني رشيد)

حصة للشريكة حموني فوزية.

إيد ع  مللف  لقانوني) وتم 

باملحكمة  البتد ئية بميسور للشركة)

رقم) تحت  (2020 يونيو) (24 بتاريخ)

.137/2020

187 P

شركة اترافأفر املغرب
 ملقر  الجتماعي : شارع عالل بن عبد هللا

ميسور

للشركة) قرر  لتجمع  الستثنائي 

 لقر ر ت  لتالية):

جميع  وحصص  لتي) تفويت 

يمتلكها  لشريك حموني رشيد)1000 

حصة للشريك حموني أحمد.

حذف نشاط  وحر سة.

إيد ع  مللف  لقانوني) وتم 

باملحكمة  البتد ئية بميسور للشركة)

رقم) تحت  (2020 يونيو) (24 بتاريخ)

.134/2020

188 P

شركة نرمار
 ملقر  الجتماعي : شارع بن خلدون

ميسور

للشركة  قرر  لتجمع  الستثنائي 

ما يلي):

جميع  وحصص  لتي) تفويت 

يمتلكها  لشريك حموني رشيد)3330 

حصة للشريك حموني أحمد.

حذف نشاط  وحر سة.

إيد ع  مللف  لقانوني) وتم 

باملحكمة  البتد ئية بميسور للشركة)

رقم) تحت  (2020 يونيو) (24 بتاريخ)

.138/2020

189 P

DIORI DESIGN
SARL AU

 ملقر  الجتماعي : 41، حي  لسالم

 ملنار، ق اع 9، سال

تعديل شركة
بموجب محضر  جتماع  و معية)

 DIORI للشركة)  لعامة غير  لعادية 

مارس) (9 بتاريخ) (DESIGN SARL AU

2020،)تقرر):

تحويل  ملقر  الجتماعي):)من ق اع)

يعقوب  ملنصور) J3) ل ابق  ألول 

حي  لسالم،) ملنار،) (41 إلى)  لرباط 

ق اع)9،)سال.

تغيير  ألنش ة.

مخبزة.

ممون  وحفالت.

أنش ة حفالتية.
إيد ع  لس ل  لتجاري) تم 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

)11008)بتاريخ)24)يونيو)2020.

190 P

أولأير البكاري
ش.م.م

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

(،2020 يوليو) (2 بتاريخ) بالرباط 

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

وح ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 

.ALLSER AL BEKKARI SARL.AU

أشغال) (:  لهدف  الجتماعي)

 ل الء)بالزفت  ملضاد للماء،)أشغال)

 لصباغة،) لترصيص،) لكهرباء)

ومز ولة أشغال مختلفة أخرى.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

يمتلك) درهم للحصة  لو حدة.) (100

 لسيد محمد بكاري)1000)حصة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

من) أي  للشركة   لتأسي5  لنهائي 

لهذه) وضع  لس ل  لتجاري  تاريخ 

 لشركة.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى  لتي تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

شقة) (30 عمارة) (:  ملقر  الجتماعي)
لوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (،8 رقم)

حسان  لرباط.

 ملسير):) لسيد محمد بكاري يسير)

 ALLSER AL BEKKARI  لشركة)

SARL.AU)ملدة غير محدودة.

بالس ل  لتجاري):) رقم  لتقييد 

تقييد  لشركة  لسالفة  لذكر) تم 

باملحكمة  لتجارية للرباط تحت رقم)

.144601
من أجل مقت ف وبيان

191 P

شركة تايم كاش
ش.م.م ح ت  لشريك  لوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 110 تجزئة 
أزهرون 2  لقني رة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقني رة في)8)يوليو)2020)تم وضع)
 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)
 ملسؤولية ح ت  لشريك  لوحيد ح ت)

 ملميز ت  لتالية):
ش.م.م) كاش«) »تايم  (:  لتسمية)

ح ت  لشريك  لوحيد.
 لهدف):)تحويل  ألمو ل.

تجزئة) (110 (:  ملقر  لرئي�ضي)
أزرهون)2) لقني رة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تكوين  لشركة.

بما) رأس  ملال  حدد  (: رأس  ملال)
قدره)100.000)درهم مقسم إلى)100 

حصة بنسبة)100)درهم للو حدة.
من  ألرباح) (%( تؤخذ) (:  ألرباح)

 لصافية للتأسي5  الحتياطي.
تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسيير)
غير) ملدة  نسيمة  بضاض   لسيدة 

محدودة.
باملحكمة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 البتد ئية بالقني رة بتاريخ)21)يوليو)
رقم  لس ل  لتجاري) تحت  (2020

.7(373
للبيان و لنشر

ستر كما

192 P

STE DESERT VEHICULE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : بلوك I رقم 641  لشقة 2

 لوحدة 2  لعيون
تعديالت قانونية

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ)14)يوليو)2020)تمت  ملصادقة)

من طرف  لشركاء)على ما يلي):
تم) (: حصص  جتماعية) تفويت 
تفويت مجموع  وحصص)00))حصة)
 ململوكة للسيد محمد  مين أنزرمو)

لفائدة  لسيد محمد شرف  لدين.
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محمد  مين)  ستقالة  لسيد 
أنزرمو من تسيير  لشركة.

للشركة) تغيير  لشكل  لقانوني 
إلى شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

بشريك وحيد.
تحيين  لنظام  ألسا�ضي للشركة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.2020/148(
193 P

STE MOYA BUILDING
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : AVENUE
 CHAKIB(ARSALAN(NR 64

QUARTIER EL FATH LAAYOUNE
تعديل

يوليو) (17 بتاريخ) في  لعيون،)
عام) جمع  محضر  إثر  وعلى  (،2020
فردي) قر ر  تم  تخاح   ستثنائي 

بالتعديالت  لتالية):
للشركة) تغيير  ملقر  الجتماعي 
مدينة) مشروع  (: إلى  لعنو ن  لتالي)

 لوحدة بلوك)B)رقم)1)) لعيون.
تعديل  لقانون  ألسا�ضي وتحيينه)

وتحديد   لبند)4.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بمكتب  لس ل  لتجاري)  لقانوني 
كتابة  لضبط) بمصلحة   مللحق 
للعيون،) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.2020/14(3
194 P

BARBER CITY COMPANY
SARL AU

 17 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
تأسي5) تم  قد  بسال،) (2020 يونيو)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
بشريك وحيد  لتي تحمل  وخصائص)

 لتالية):

 BARBER CITY (:  لتسمية)

.COMPANY SARL AU

:)حالق للنساء)  لهدف  الجتماعي)

و لرجال.

باالستير د) يقوم  وسيط  أو  تاجر 

و لتصدير.
رأس  ملال):)100.000)درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.

 1 رقم) كر ج  (:  ملقر  الجتماعي)

مكرر طريق  لقني رة تجزئة  لتنفيد)
رقم)))و6)-)سال.

عثمان) هشام  :) لسيد   لتسيير)

لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحامل 
مغربي  و نسية،) (AB647642 رقم)

 (/6  لساكن بتجزئة  لتنفيد عمارة)

طريق  لقني رة سال.

تم  لتس يل) (:  إليد ع  لقانوني)

بالس ل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

تحت) (2020 يوليو) (13 بتاريخ) بسال 
رقم)7)314.

195 P

 SOCIETE DE GESTION ET

TRAVAUX DIVERS
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (2020 يوليو) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة  أسا�ضي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي):

 SOCIETE DE (:  لتسمية)

.GESTION ET TRAVAUX DIVERS

تمارس) (:  لهدف  الجتماعي)

 لشركة  الهد ف  لتالية):

إد رة  وخدمات) تسيير  تفويض 

و وخاصة) وشبه  لعامة   لعامة،)

و ألمناء.

تنظيف  ملباني.

تقديم  وخدمات.

(،1 سكتور) (،(40  ملق  الجتماعي)

محل)1،) والد م اع،)تمارة.
 100.000 (: رأس  ملال  الجتماعي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل و حدة)100)درهم.

تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسيير)
لب اقة) بشرى،) وحاملة   لعثماني 
(،AA42060 رقم)  لتعريف  لوطنية 
ل يفة،) وحاملة) بهيش  و لسيدة 
رقم) لب اقة  لتعريف  لوطنية 
IA130969)كمسيرتان للشركة وحلك)

ملدة غير محدودة.
وضع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية بتمارة تحت رقم)

 لس ل  لتجاري))13018.
196 P

 SOCIETE ICHRAK
ALIMENTATION

SARL
شركة إشر ق  ليمون اسيون ح.م.م

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5

 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو)2020،)تم تأسي5 شركة ح ت)
بما) تتميز  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

يلي):
(:  لتسمية  الجتماعية)
إشر ق  ليمون اسيون) »شركة 
 SOCIETE ICHRAK ح.م.م«)

.ALIMENTATION
موضوع  لشركة):) لتغذية  لعامة.

 لوساطة.
 ملقر  الجتماعي):)رقم)24)زنقة)18 

حي  ملسيرة  لرشيدية.
 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة  بتد ء)من تاريخ تأسيسها.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

مقد ر كل حصة)100)درهم.
 وحصص):

(: سا�ضي) عبد  لسالم   لسيد 
000.)2)درهم):)0)2)حصة.

(: سا�ضي) عبد  لرز ق   لسيد 
000.)2)درهم):)0)2)حصة.

 2(.000 (: سا�ضي) وهيب   لسيد 
درهم):)0)2)حصة.

 2(.000 (:  لسيد  بر هيم سا�ضي)
درهم):)0)2)حصة.

(: رأسمال  لشركة) مجموع 

100.000)درهم):)1000)حصة.

:) لسيد) :) ملسير)  لتسيير)

عبد  لسالم سا�ضي.

باملحكمة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 البتد ئية بالرشيدية بتاريخ)14)يوليو)
رقم  لس ل  لتجاري) تحت  (2020

.2020/13921

197 P

STE LATIMED TRANSPORT
SARL AU

شركة لتميد طرونسبور ح.م.م

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

ح ت  لشريك  لوحيد

تأسي5
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يونيو)2020،)تم تأسي5 شركة ح ت)

ح ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد و لتي تتميز بما يلي):

»شركة) (:  لتسمية  الجتماعية)

ح ت) ح.م.م  طرونسبور  لتميد 

 STE LATIMED  لشريك  لوحيد«)

.TRANSPORT

نقل) (: موضوع  لشركة)

 ملستخدمين.

نقل  لبضائع وحساب  لغير.

 ألشغال  ملختلفة.
رقم) (42 بلوك) (:  ملقر  الجتماعي)

)16)حي  مجوج  لرشيدية.

 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة  بتد ء)من تاريخ تأسيسها.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

مقد ر كل حصة)100)درهم.

 وحصص):

 1.000 (: بلكبير) محمد   لسيد 

حصة.

:) لسيد محمد) :) ملسير)  لتسيير)

بلكبير.

باملحكمة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 البتد ئية بالرشيدية بتاريخ)14)يوليو)
رقم  لس ل  لتجاري) تحت  (2020

.2020/1392(

198 P
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SOCIETE B.A.F.AS.E
SARL

شركة بافاص ح.م.م
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو)2020،)تم تأسي5 شركة ح ت)
بما) تتميز  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

يلي):
»شركة) (:  لتسمية  الجتماعية)
.SOCIETE B.A.F.AS.E(»بافاص ح.م.م
:) ألشغال) موضوع  لشركة)

 ملختلفة أو بناء.
تجزئة) (48 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

تافياللت  لرشيدية.
 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة  بتد ء)من تاريخ تأسيسها.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

مقد ر كل حصة)100)درهم.
 وحصص):

 20.000 (:  لسيد  محمد بن عدو)
درهم):)200)حصة.

 لسيد  وحسن بن عدو):)20.000 
درهم):)200)حصة.

 20.000 (:  لسيد يوسف بن عدو)
درهم):)200)حصة.

 20.000 (:  لسيد مبارك بن عدو)
درهم):)200)حصة.

 20.000 (:  لسيد  حمد بن عدو)
درهم):)200)حصة.

:) لسيد  محمد) :) ملسير)  لتسيير)
بن عدو.

باملحكمة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 البتد ئية بالرشيدية بتاريخ)20)يوليو)
رقم  لس ل  لتجاري) تحت  (2020

.2020/139(7
199 P

STE AIT BEN IDIR ASSONFO
SARL

شركة  يت  بن  دير  سونفو ح.م.م
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعديل في  ملوضوع  الجتماعي 

للشركة
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
(،2020 يونيو) (14 بتاريخ)  ملنعقد 

» يت  بن  دير  سونفو«) لشركة)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها)100.000،)مقرها  الجتماعي)
قصر تكرنة  ل ريق  لوطنية رقم)12 
ألنيف عمالة تينغير،)قرر وحلك بعد)

تشكيل  ملكتب  ملتكون من  لسادة):
 لسيد عليبوش  حمد):)مسير.

 لسيد عليبوش يدير):)مساهم.
 لسيد عليبوش  وحسن):)مساهم.
 لسيد عليبوش  بر هيم):)مساهم.
(: مص فى) عليبوش   لسيد 

مساهم.
 لسيد عليبوش محمد):)مساهم.

ما يلي):
تعديل  ملوضوع  الجتماعي)
للشركة وحلك بإضافة  لنشاط  لتالي)

:)مسبح.
مخادع) (: وحذف  لنشاط  لتالي)

هاتفية.
 لتسيير):

 ملسير  ألول):)عليبوش أحمد.
 ملسير  لثاني):)عليبوش يدير.

باملحكمة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
يوليو) (17 بتاريخ) بتنغير   البتد ئية 

2020)تحت رقم)0)2.
200 P

STE BOUR-DIST
SARL AU

بموجب  لعقد  وخاص  ملوقع)
لقد) بتازة،) (2020 يونيو) (3 بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 
 ملحدودة ح ت  لشريك  لوحيد حي)

 وخصائص  لتالية):
STE BOUR- شركة) (:  لتسمية)

.DIST SARL AU
 ملقر  الجتماعي):)حي  لرشاد بلوك)

2)رقم)212)تازة.
غرضها باملغرب) (: غرض  لشركة)

و وخارج):
بنصف) بيع  ملو د  لغذ ئية 

 و ملة.
محدد في مبلغ) (: رأسمال  لشركة)
 1.000 على) مجزأ  درهم  (100.000
حصة وهاته  وحصص مجزأة كالتالي):

 1000 (: يوسف) بورزة   لسيد 
حصة.

 مل موع):)1000)حصة.
 لتسيير):) لشركة مسيرة من طرف)
 لسيد يوسف بورزة ملدة غير محددة.

 ملدة):)99)سنة.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
لقد تم  لوضع  لقانوني للشركة)
باملحكمة  البتد ئية بتازة بتاريخ فاتح)

يوليو)2020)تحت رقم)1)2.
201 P

مكتب  ألستاح هشام وهب
موثق

 لد ر  لبيضاء،)216)شارع  بر هيم  لرود ني،)
 ل ابق  لثاني  لرقم)3

 لهاتف/ لفاك5):)432)2299)0

VIA IMMO
رأسمال 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء - 
ز وية شارع موز رت شارع أنفا إقامة 

 و نة  لصغيرة،  ل ابق  لسابع
 لس ل  لتجاري رقم : 9))464
 لتعريف  لضريبي : 662444)4

تأسي5 شركة
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
إبر م  لنظام) تم  (،2020 مارس) (6
 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

طبقا للمو صفات  لتالية):
ح ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة.
.»VIA IMMO«(:(لتسمية 

جميع  لعقار ت) شر ء) (:  لغرض)
من أجل  لبناء)و لتشييد.

شر ء)جميع  لعقار ت  ملبنية أو في)
من أجل  لتغيير للبيع) طور  إلنجاز،)

و الستغالل.
ح ت) جميع  لبناء ت  تشييد 
 الستعمال  لسكني،) لتجاري،)
على) حلك  وغير   لسياحي،) لصناعي 

 ألمالك  ملشترية أو  ملحازة.
كر ء)جميع  لعقار ت.

 إلنعاش  لعقاري بصفة عامة.
:) لد ر  لبيضاء،)  ملقر  الجتماعي)
ز وية شارع موز رت شارع أنفا إقامة)

 و نة  لصغيرة،) ل ابق  لسابع.

يوم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تقييدها في  لس ل  لتجاري ما عد )
أو  لتمديد) حاالت  وحل  ملسبق 

 ملحدد قانونا.
:) لرأسمال  الجتماعي)  لرأسمال)
100.000)درهم مقسم إلى) محدد في)
1000)حصة بقيمة)100)درهم ويمثل)
إلى) (1 من) ومرقمة  نقدية  حصصا 

:(1000
(: جباري) شكيب  محمد   لسيد 

100)حصة.
 لسيدة لينا جباري):)300)حصة.

 لسيدة غيثة جباري):)300)حصة.
 300 (:  لسيد محمد أمين جباري)

حصة.
 مل موع):)1000)حصة.

 لشركاء):
جباري،) أمين  محمد   لسيد 
 CL Manuel De بإسبانيا)  لقاطن 
 Falla 12 A Paterna De Ridera
حو  و نسية  ملغربية،) (،Cadiz
لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحامل 
 29 لغاية) صاوحة  (AA134(1 رقم)

أغس 5)2029.
جباري،) شكيب  محمد   لسيد 
زنقة  لعيون)  لقاطن بالد ر  لبيضاء)
حو  و نسية  ملغربية،) وحامل) (،7
رقم) لب اقة  لتعريف  لوطنية 
أبريل) (8 لغاية) صاوحة  (A2(4916

.2023
جباري،) لقاطنة) لينا   لسيدة 
7،)ح ت) زنقة  لعيون) بالد ر  لبيضاء)
 و نسية  ملغربية،) ملزد دة بتاريخ)12 

نوفمبر)2002.
جباري،) لقاطنة) غيثة   لسيدة 
7،)ح ت) زنقة  لعيون) بالد ر  لبيضاء)
 و نسية  ملغربية،) ملزد دة بتاريخ))1 

نوفمبر)2006.
محمد) عين  لسيد  (:  لتسيير)
لب اقة) جباري،) وحامل  شكيب 
 A2(4916 رقم)  لتعريف  لوطنية 
محددة،) غير  ملدة  للشركة  مسير 
محل مخابرته،) لد ر  لبيضاء، ز وية 
شارع موز رت شارع أنفا إقامة  و نة 

 لصغيرة،  ل ابق  لسابع.
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و لتصريح)  إليد ع  لقانوني 
بالس ل  لتجاري تم بكتابة  لضبط)
بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم)738474.
202 P

SWALL DISTRIBUTION
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
قد) (2020 مارس) (11 بتاريخ) في سال 
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.
 SWALL (:  لتسمية)

.DISTRIBUTION
:) لتسيير)  لهدف  الجتماعي)

 لتجاري  لتوريد ت  لعامة.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة):
 1.000 (:  لسيد بوعزة زين  لدين)

حصة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
سيدي) تجزئة  (1131 (:  ملقر)
عبد هللا ق اع  لفتح  لعيايدة)-)سال.
 ملسير):) لسيد بوعزة زين  لدين.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
31443)سال.

203 P

 HAJJAOUI TRAVAUX
BATIMENT

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
قد) (2020 مارس) (6 بتاريخ) سال  في 
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.
 HAJJAOUI TRAVAUX(:(لتسمية 

.BATIMENT
:) ألشغال)  لهدف  الجتماعي)

 ملتعددة في  لبناء.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة):

 1.000 (:  لسيد محسن ح اوي)
حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
حي) ق اع و و،) (609 رقم) (:  ملقر)

 لرحمة)-)سال.
 ملسير):) لسيد محسن ح اوي.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
31441)سال.

204 P

أريم
شركة ح ت مسؤولية محدودة
يقدر رأسمالها ب 10.000 درهم

 لعنو ن : زنقة طريق زعير وزنقة 
أحمد  لرفاعي متجر رقم 21 سوي�ضي 

 لرباط
وقف نشاط  لشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمتق�ضى 
بالرباط) (2020 يونيو) فاتح  بتاريخ 
»أريم«) لشركة)  تفق  و مع  لعام 
شركة ح ت مسؤولية محدودة يقدر)
ويوجد) درهم  (10.000 ب) رأسمالها 

مقرها  الجتماعي بالعنو ن  لتالي):
أحمد) وزنقة  زعير  طريق  زنقة 
سوي�ضي) (21 رقم) متجر   لرفاعي 

 لرباط،)على ما يلي):
قرر  و مع) (: تصفية  لشركة) (- (1
لشركة) ألو نه   لعام  وحل  لسابق 

»أريم«.
2)-)تعيين مأمور  لتصفية

تقرير) على  صادق  و مع  لعام 
ريم) (: »أريم«) لتصفية شركة) مأمور 

خلوق و لسيدة حبيبة وحريبلي.
3)-)مقر  لتصفية

قرر  و مع  لعام  ملقر  الجتماعي)
محال لتصفية  لشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالرباط)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.10(629
205 P

أوساخ
شركة مجهولة  إلسم

رأسمالها : 200.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 

عين  لذئاب، شارع  وحز م  لكبير، 

فيال 32

 لتعريف  لضريبي رقم 3120136

 لتعريف  ملوحد للشركة رقم 

002310946000096

بمقت�ضى محضر  و مع  لعام) (- (I

للشركة)  لعادي  ملنعقد  ستثنائيا 

بتاريخ)24)يوليو)2019)بالد ر  لبيضاء)

وتقرر ما يلي):

وفاة أحد  ملساهمين للشركة.

تقسيم وتوزيع  ألسهم.

 لتقسيم  و ديد لألسهم.

تحويل  لشركة من شركة مجهولة)

إلى شركة ح ت مسؤولية محدودة.

إثبات حقوق  ملساهمين وتحويل)

 ألسهم إلى حصص  جتماعية.

»أوساخ«) إلى) تغيير  سم  لشركة 

ش.م.م.

للمقر  الجتماعي) رجعي  تحويل 

إلى  ملحمدية شارع  وحسن) للشركة 

 لثاني).

تغيير موضوع  لشركة.

 ستقالة  ملسؤول  لوحيد،)

عبد) وتعيين  ملسير  لوحيد  لسيد 

 لل يف وحبابي لفترة غير محدودة.

 لوقيع  الجتماعي):) لتوقيع للسيد)

عبد  لل يف وحبابي وحده بالنسبة)

و ميع  لعقود.

صياغة  لقانون  ألسا�ضي) إعادة 

للشركة.

II)-)بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)24)يوليو)2019)تمت)

صياغة  لقانوني  ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (III

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 2020 يوليو) (16 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)712.
من أجل  لنسخة و إلشارة

206 P

CITY UP
SARL AU

 شركة ح ت مسؤولية محدودة 

شريك وحيد

رأسمالها : 0.000)4 درهم

مقرها  الجتماعي : 8، إقامة 

 لياسمين، تجزئة  لقباج،  لوفاق، 

تمارة

رقم  لس ل  لتجاري : 130243

تمارة

1)-)بناء)على محضر عرفي لل معية)

في)  لعمومية  الستثنائية  ملؤرخة 

 CITY UP لشركة) (2019 يونيو) (11

شركة ح ت مسؤولية محدودة شريك)

 4(0.000 رأسمال) ح ت  وحيد،)

درهم،)قرر  لشريك  لوحيد نقل  ملقر)

 الجتماعي من):)سال،)جناح)1،)عمارة)

حي  لسالم،) (،4 رقم) (،2 3،) ل ابق)

 ملنار)3/4) لى  لعنو ن  لتالي)8،)إقامة)

تجزئة  لقباج،) لوفاق،)  لياسمين،)

تمارة.

2)-)تم  إليد ع  لقانوني في  ملحكمة)

يوليو) (21 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت  لرقم)704.
الستخر ج وحكر

 ملسير

207 P

KI DEVELOPPEMENT
S.A.R.L AU

تفويت  وحصص  الجتماعي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

 2020 فبر ير) (21 بتاريخ)  لبيضاء)

 KI DEVELOPPEMENT شركة)

ومقرها) درهم  (300.000 رأسمالها)

زنقة  بن كثير إقامة) (:  الجتماعي في)

 لبستان،)رقم)7)تقسيم  ملولد،) لد ر)

 لبيضاء.)تقرر ما يلي):

تفويت حصص  جتماعية.

للشركة)  ستقالة  ملسير  لسابق 

تعيين  لسيد) جعفر   لسيد  لبقالي 

سيدي عبد  لل يف  لعسولي  لرحالي)

مسير جديد ووحيد للشركة.
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للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 

محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تغيير  ملو د)6)و7)و16)من  لقانون)

 ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية للد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)11)مارس)2020)تحت)

رقم)734080.
بمثابة مقت ف وبيان

208 P

DIGITRANSFORM

SARL AU

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

و وحامل للس ل) (2019 ديسمبر) (19

وضع) تم  (4(2497 رقم)  لتجاري 

ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

 DIGITRANSFORM (:  لتسمية)

.SARL AU

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

جميع) بناء) (:  لهدف  الجتماعي)

هياكل  لدولة و ألعمال  لعقارية.

 لرأسمال):)100.000)درهم.

 لتسيير  لشركة  لسيد  لبقالي)

ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  عبد هللا 

غير محدودة.

تقاطع زنقة) (،4 (:  ملقر  الجتماعي)

محمد،) ل ابق) وكمال   لشاوية 

 لثالث،) لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية للد ر  لبيضاء)بتاريخ)7)يناير)

2020)تحت رقم)0)7261.
بمثابة مقت ف وبيان

209 P

BATIVAS
SARL AU

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

للس ل) و وحامل  (2020 يناير) (13

وضع) تم  (4(410( رقم)  لتجاري 

ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

.BATIVAS SARL AU(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

أعمال  لبناء) (:  لهدف  الجتماعي)

 ملتنوعة.

 لرأسمال):)100.000)درهم.

 لتسيير  لشركة  لسيد  لبقالي)

حمزة كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

تقاطع زنقة) (،4 (:  ملقر  الجتماعي)

محمد،) ل ابق) وكمال   لشاوية 

 لثالث،) لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728099.
بمثابة مقت ف وبيان

210 P

TECHNIDEV
SARL AU

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

للس ل) و وحامل  (2020 فبر ير) (28

وضع) تم  (460117 رقم)  لتجاري 

ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):

 TECHNIDEV SARL (:  لتسمية)

.AU

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

جميع) بناء) (:  لهدف  الجتماعي)

هياكل  لدولة و ألعمال  لعقارية.

 لرأسمال):)100.000)درهم.

 لتسيير  لشركة  لسيد  لبقالي)

جعفر كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

تقاطع زنقة) (،4 (:  ملقر  الجتماعي)

محمد،) ل ابق) وكمال   لشاوية 

 لثالث،) لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734147.
بمثابة مقت ف وبيان

211 P

FORCE BUSINESS

SARL

تفكيك  لشركة

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

بخصوص) (2019 يوليو) (1( ليوم)

(،FORCE BUSINESS تفكيك شركة)

رأسمالها)10.000)درهم.

ز وية) (4 (: ومقرها  الجتماعي)

زنقة  لشاوية وكمال محمد  ل ابق)

 لثالث،) لد ر  لبيضاء.)قرر ما يلي):

تفكيك  لشركة.

ليلى) مهروش  تسمية  لسيدة 

كمصفية للشركة.

تعيين مقر تفكيك  لشركة بالد ر)

زنقة  لشاوية) ز وية  (،4  لبيضاء،)

وكمال محمد  ل ابق  لثالث.

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) للمحكمة  لتجارية   لتجاري 

 لبيضاء)بتاريخ)13)يناير)2020)تحت)

رقم)726629.
بمثابة مقت ف وبيان
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الشركة املجهولة العقارية سعد
شركة مجهولة  إلسم

رأسمالها : 200.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 

عين  لذئاب، شارع  وحز م  لكبير، 

فيال 32

 لتعريف  لضريبي رقم )3)1000

 لتعريف  ملوحد للشركة رقم 

00231094(000026

بمقت�ضى محضر  و مع  لعام) (- (I

للشركة)  لعادي  ملنعقد  ستثنائيا 

بتاريخ)24)يوليو)2019)بالد ر  لبيضاء)

وتقرر ما يلي):

وفاة أحد  ملساهمين للشركة.

تقسيم وتوزيع  ألسهم.

 لتقسيم  و ديد لألسهم.

تحويل  لشركة من شركة مجهولة)

إلى شركة ح ت مسؤولية محدودة.

إثبات حقوق  ملساهمين وتحويل)

 ألسهم إلى حصص  جتماعية.

(»SURDO«(تغيير  سم  لشركة إلى

»سردو«)ش.م.م.

للمقر  الجتماعي) رجعي  تحويل 

إلى  ملحمدية شارع  وحسن) للشركة 

 لثاني).

تغيير موضوع  لشركة.

 ستقالة  ملسؤول  لوحيد،)وتعيين)

عبد  لل يف)  ملسير  لوحيد  لسيد 

وحبابي لفترة غير محدودة.

 لوقيع  الجتماعي):) لتوقيع للسيد)

عبد  لل يف وحبابي وحده بالنسبة)

و ميع  لعقود.

صياغة  لقانون  ألسا�ضي) إعادة 

للشركة.

II)-)بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)24)يوليو)2019)تمت)

صياغة  لقانوني  ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (III

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 2019 ديسمبر) (16 باملحمدية بتاريخ)

تحت رقم)2082.
من أجل  لنسخة و إلشارة
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الشركة املغربية ملؤسأات 
موالن
ش.م.م

رأسمالها : 3.300.000 درهم
مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 

زنقة سان ساي5، رقم 7
 لس ل  لتجاري بالبيضاء رقم 

32687
 لتعريف  لضريبي رقم )0106641

وفاة أحد  لشركاء
توزيع مجموع حصصه  الجتماعية

 لتقسيم  و ديد للحصص 
 الجتماعية

 لتسيير /  لتوقيع  الجتماعي
إعادة صياغة  لقانون  ألسا�ضي 

للشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I
تم) بالد ر  لبيضاء،) (2020 مارس) (13
محضر  و مع  لعام  لعادي) تحرير 

و الستثنائي للشركة وتقرر ما يلي):
1)-)بعد وفاة  لسيد بنعبد  و ليل)
توزيع) تقرر  أحد  لشركاء،) جو د،)
أي) حصصه  الجتماعية،) مجموع 
6006)حصة  جتماعية،)بعد  لتنازل)
فصار توزيع  وحصص) عن  لكسر،)

كالتالي):
 لسيد بنعبد  و ليل  مل):)9)73 

سهم  جتماعي.
(: توفيق) بنعبد  و ليل   لسيد 

9)73)سهم  جتماعي.
(: نعيمة) بنعبد  و ليل   لسيدة 

3267)سهم  جتماعي.
(: وفاء) بنعبد  و ليل   لسيدة 

3003)سهم  جتماعي.
 لسيد بنعبد  و ليل عبد  لكريم):)

2079)سهم  جتماعي.
(: محمد) بنعبد  و ليل   لسيد 

2079)سهم  جتماعي.
(: كوثر) بنعبد  و ليل   لسيدة 

6)10)سهم  جتماعي.
792)سهم) (:  لسيدة مليكة فتحي)

 جتماعي.
 7(3 (: سعاد) بنمنصور   لسيدة 

سهم  جتماعي.

(:  لسيدة بنعبد  و ليل  م كلثوم)

0)7)سهم  جتماعي.

بنعبد  و ليل  محمد)  لسيد 

هشام):)01)1)سهم  جتماعي.

 لسيد بنعبد  و ليل عمر):)01)1 

سهم  جتماعي.

(: عثمان) بنعبد  و ليل   لسيد 

01)1)سهم  جتماعي.

 مل موع):)6006)سهم  جتماعي.

مسيرين) تعيين  على  -) لتأكيد  (2

أمل) بنعبد  و ليل  للشركة  لسيد 

ملدة) توفيق،) بنعبد  و ليل  و لسيد 

غير محدودة و لتأكيد على صالحيتهما.

-) لتوقيع  الجتماعي  ملشترك) (3

بنعبد  و ليل) بين  لسيد  إجبار ي 

توفيق،) بنعبد  و ليل  و لسيد  أمل 

بالنسبة و ميع  لعقود.
صياغة  لقانون) إعادة  (- (4

 ألسا�ضي للشركة.
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (II

مارس) (13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)
صياغة  لقانون) إعادة  تم  (2020

 ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (III

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)17)يوليو)2020)تحت)
رقم)740023.

من أجل  لنسخة و إلشارة
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شركة فضاء العوملة
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 

217، زنقة مص فى  ملعاني

 لس ل  لتجاري بالبيضاء رقم 

108813

 لتعريف  لضريبي رقم 1171)10

 لتعريف  ملوحد رقم 

001(090030000020

I)-)بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالد ر)

تم) (،2018 نوفمبر) (7 بتاريخ)  لبيضاء)

محضر  و مع  لعام  لعادي) تحرير 

و الستثنائي للشركة وتقرر ما يلي):

عقد  لقسمة) على   ملصادقة 
بتاريخ)2)ماي)2018)بين  لسيد موالي)
أحمد  لعلوي  وحسني و لسيدة كوثر)

زرهوني.
على  لتقسيم  و ديد)  ملصادقة 

للحصص  الجتماعية.
إعادة صياغة  لقانوني  ألسا�ضي)

للشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (II
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)7)نوفمبر)2018 
تم إعادة  لقانوني  ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (III
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)17)يوليو)2020)تحت)

رقم)740137.
من أجل  لنسخة و إلشارة
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SOCIETE UP TO WIN
SARL
تأسي5

بمقت�ضى عقد عرفي بفاس بتاريخ)
6)يوليو)2020)تم تأسي5 شركة ح ت)
مسؤولية محدودة تتميز باوخصائص)

 لتالية):
 UP TO WIN (: تسمية  لشركة)

ح ت مسؤولية محدودة.
أشغال) (:  لهدف  الجتماعي)

 لتنظيف و لت هير.
 12 رقم) (7 زنقة) (:  ملقر  الجتماعي)

دو ر  و يني  لدكار ت فاس.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.
 لسنة  ملحاسباتية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مبلغ) في  محددة  (:  لرأسمال)
 (000 إلى) مجزأة  درهم  ((00.000
درهم لكل حصة) (100 حصة بقيمة)

موزعة كالتالي):
 ملصادر  ملهدي):)00)2)سهم.

بالل كلوج):)00)2)سهم.
مجموع  ألسهم):)000))سهم.

من) مسيرة  :) لشركة   لتسيير)
طرف  لسيد  ملصدر  ملهدي و لسيد)

بالل كلوج.

للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بفاس تحت رقم)

1718)بتاريخ)17)يوليو)2020) لس ل)

 لتجاري)63181) لضريبة  ملهنية رقم)

.1310118(
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 STE GROUP MAROCAIN

 DES TRAVAUX DE

 CONSTRUCTION ET DES

ROUTES
SARL AU

RC(N° : 2253

تفويت حصص  جتماعية
 ستقالة مع  إلبر ء من  لتسيير
تغيير  لشكل  لقانوني للشركة

1)-)بمقت�ضى محضر  و مع  لعام)

مارس) (11  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

بتاريخ بميدلت  و ملس ل  (2020 

8)أبريل)2020)تقرر ما يلي):

حصة  جتماعية) ((00 تفويت)

100)درهم للحصة  لو حدة) من فئة)

من طرف  لسيد قرباب علي لفائدة)

رأسمال) ليصبح  بهيج.) بيدو    لسيد 

 لشركة كالتالي):

حصة  جتماعية من فئة) (1000

100)درهم للحصة  لو حدة  كتتبت)

للسيد بيدو  بهيج.

من) علي  قرباب   ستقالة  لسيد 

تسيير  لشركة وتمتيعه باإلبر ء) لتام.

مسير ) بهيج  بيدو   تعيين  لسيد 

وحيد  للشركة ملدة غير محددة.

للشركة) تغيير  لشكل  لقانوني 

من شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

إلى شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

بشريك وحيد.

-)تم  إليد ع  لقانوني بمصلحة) (2

لدى  ملحكمة) كتابة  لضبط 

يوليو) (8 بتاريخ) بميدلت   البتد ئية 

2020)تحت رقم))2020/10.
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 STE HERITIERS AIT
AABOUCH

SARL
RC(N° : 1925

 لتش يب  لنهائي من  لس ل 
 لتجاري

 لتصفية  لنهائية للشركة
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
فبر ير) (3 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 
2020)للشركة  ملذكورة،)تقرر ما يلي):
من  لس ل)  لتش يب  لنهائي 

 لتجاري.
 لتصفية  لنهائية للشركة.

كاتب) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بميدلت)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (8 بتاريخ)

.2020/104
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LE BON DEMARRAGE
SARL AU

تأسي5 شركة
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 2020 مارس) (12 بتاريخ)  الستثنائي 
تقرر تأسي5 شركة ح ت  وخصائص)

 لتالية):
 LE BON (: تسمية  لشركة)

.DEMARRAGE SARL AU
ميكانيكي )تصليح  لسيار ت).

 لعنو ن : 642 مجموعة  لوحدة 
حي  لنهضة  لرباط.

رأس  ملال : رأسمال  لشركة يقدر 
 (00 إلى  مقسمة  درهم   (0.000 ب 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة :
 (00  : محمد  لعسيري   لسيد 

حصة.
تسيير  لشركة : تسير  لشركة من 

طرف  لسيد لعسيري محمد.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بالرباط) للمحكمة  لتجارية   لضبط 
يونيو) (16 يوم) (104946 رقم) تحت 
رقم) 2020) لس ل  لتجاري 

.143913
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C.H.COM SARL

 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprises

Rue 22 n° 29 QN SIDI KACEM

Tél.(:(05.37.59.41.63

IF 03740187 - TP 21602620

RC 24701 - CNSS 6227202

STE TETECH TRAVAUX
شركة ح ت مسؤولية محدودة

ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي : حي 

 لياسمين 01 رقم 202 /ب
 سيدي قاسم

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
2(42(

رفع رأسمال  لشركة
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) (2020 يوليو) (13 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
 100.000 من) أي  درهم  (400.000
درهم عن طريق) ((00.000 درهم إلى)
ديون  لشركة) مع  مقاصة  إجر ء)

 ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.
تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ قاسم  بسيدي    البتد ئية 
)1)يوليو)2020)تحت رقم)2020/232.
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C.H.COM SARL

 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprises

Rue 22 n° 29 QN SIDI KACEM

Tél.(:(05.37.59.41.63

IF 03740187 - TP 21602620

RC 24701 - CNSS 6227202

STE S C PARA
شركة ح ت مسؤولية محدودة

ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي : دو ر 

شمامنة زكوطة سيدي قاسم
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

28493
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس) (3
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
STE S C PARA(:(تسمية  لشركة

غرض  لشركة بإيجاز):
بار ميديكال) جميع  ملو د  بيع 

وكوسمتيك.
دو ر   : مقرها  الجتماعي) عنو ن 

شمامنة زكوطة سيدي قاسم.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
سعيد  لشريك)  لسيد  لعيو�ضي 
 لوحيد عنو نه دو ر شمامنة زكوطة 

سيدي قاسم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):
سعيد  لشريك)  لسيد  لعيو�ضي 
 لوحيد عنو نه دو ر شمامنة زكوطة 

سيدي قاسم.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ قاسم  بسيدي    البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (16

.2020/304
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C.H.COM
SARL

 SOCIETE DE TENUE
 ET SURVEILLANCE EN
 COMPTABILIT2 DES

ENTREPRISES
 Rue 22 n° 29 QN(SIDI(Kacem

Tel 0537594163
 IF : 03740187 - TP 21602620 -

RC 24801 - CNSS : 6227202

STE NAJIB PRESTIGESTE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي حي 

 لياسمين بلوك C رقم 440، سيدي 
قاسم

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

28481

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس) (3

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

نجيب) شركة  (: تسمية  لشركة)

.STE NAJIB PRESTIGE(:(بريستيج

سيارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 نجاد و نقاد باو ر ورفع.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(،440 مكرر رقم) (C بلوك)  لياسمين 

سيدي قاسم.

أجلها) من  تأسسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

مقسم) رأسمال  لشركة  مبلغ 

كالتالي):)100.000)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

:) لسيدة) وصفات ومو طن  لشركاء)

لوبنة  بوهاشم  لشريك  لوحيد)

 74 عنو نه تجزئة طريق طنجة رقم)

سيدي قاسم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

:) لسيدة) مسيري  لشركة) ومو طن 

لوبنة  بوهاشم  لشريك  لوحيد)

 74 عنو نه تجزئة طريق طنجة رقم)

سيدي قاسم.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 13  البتد ئية بسيدي قاسم بتاريخ)

يوليو)2020)تحت رقم)289/2020.
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C.H.COM
SARL

 SOCIETE DE TENUE

 ET SURVEILLANCE EN

 COMPTABILIT2 DES

ENTREPRISES

 Rue 22 n° 29 QN(SIDI(Kacem

Tel 0537594163

 IF : 03740187 - TP 21602620 -

RC 24801 - CNSS : 6227202

شركة بن الشاوية والأريخ لنقل

 STE BENCHAOUIA ET

SRAIKH DE TRANSPORT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي حي  لز وية 

2 رقم 440 سيدي قاسم
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

28469

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

بن) شركة  (: تسمية  لشركة)

 لشاوية و لسريخ للنقل.

 STE BENCHAOUIA ET

.SRAIKH DE TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألشخاص.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لز وية 2 رقم 440 سيدي قاسم.

أجلها) من  تأسسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

مقسم) رأسمال  لشركة  مبلغ 

كالتالي):)100.000)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

:) لسيد) ومو طن  لشركاء) وصفات 

دو ر) عنو نه  عبد  لعالي   لسريخ 

 ملودنين زكوطة سيدي قاسم.

بن  لشاوية  ملص فى)  لسيد 

زكوطة) بن  لشاوية  دو ر  (: عنو نه)

سيدي قاسم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

:) لسيد) مسيري  لشركة) ومو طن 

دو ر) عنو نه  عبد  لعالي   لسريخ 

 ملودنين زكوطة سيدي قاسم.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ قاسم  بسيدي    البتد ئية 

8)يوليو)2020)تحت رقم)2020/279.
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SODATY

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتمارة)

2020،)تم تحرير  لقانون) 3)يونيو) في)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة بياناتها كالتالي):

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة))ش.ح.م.م.).

.SODATY SARL(:(لتسمية 

 لهدف  الجتماعي):)تهدف  لشركة)

إلى):

 للو زم  ملكتبية و ملعلوماتية.

كر ء،) ستير د،) شر ء،) بيع،)

جميع) توصيل  تركيب،) تصدير،)

 ألجهزة  ملعلوماتية و ملكتبية.

 لصيانة.

جميع أنو ع  ل باعة على  لورق)

أو أي وسيلة أخرى.

طباعة جميع أنو ع  ملخ  ات.

 ملشاركة في جميع طلبات  لعروض)

و لصفقات  لعامة أو  وخاصة ألجل)

توصيل جميع أنو ع  للو زم  و  ألجهزة)

 ملعلوماتية و ملكتبية.

 لصيانة،)إصالح تركيبات متنوعة)

 ملتعلقة بالنشاط  الجتماعي.

و لت بيقات) تنفيذ  ألنظمة 

 ملعلوماتية.

 لت وير،)تجارة  ألجهزة،)منتجات)

 ملعلوماتية  لعلمية و لتكوينية.

جميع  ألسئلة  ملتعلقة) در سة 

بامل ال  ملعلوماتي و لرقمي.

أكد ل) :) لرباط   ملقر  الجتماعي)

)1،)شارع  ألب ال شقة رقم)4.

 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتس يل)

في  لس ل  لتجاري.

حدد  لرأسمال) (: مبلغ رأس  ملال)

إلى) مقسمة  درهم  (100.000 في)

1000)نصيب ب)100)درهم للو حدة)

مس لة ومحررة وموزعة على  لشكل)

 لتالي):

قاطن) (: دهمالي) سعيد   لسيد 

 4 2227)شقة) بتجزئة  لوفاق عمارة)

تمارة،)مالك ل)00))نصيب.

قاطن) طيارت،) محمد   لسيد 

بعمارة)180)شقة)))حي  لفتح ح ي م)

 لرباط،)مالك ل)00))نصيب.

:) لسيد سعيد دهمالي،)  لتسيير)

تجزئة) ب  قاطن  مغربي  و نسية 

تمارة،) (4 شقة) (2227  لوفاق عمارة)

رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 

عين مسير  لشركة ملدة) (QA6(838

غير محدودة.

جميع  لعمليات  لبنكية لن تكون)

إال) للشركة  وملزمة  ساريو  ملفعول 

طرف  ملسير  لسيد) من  بالتوقيع 

سعيد دهمالي.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم)2422.

 144(4( (:  لس ل  لتجاري)

باملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ))1 

يوليو)2020.
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 دريب وشركاؤه ش.م.م.

شركة لتدقيق  وحسابات

 الستشارة و وخبرة

62، شارع  ملقاومة عمارة كاز  

بيزني5،  لد ر  لبيضاء

MAGHREB ASSOCIATION 

SPORTIVE DE FES 

FOOTBALL M.A.S.

نادي  ملغرب  لريا�ضي  لفا�ضي لكرة 

 لقدم

تأسي5 شركة مساهمة
 لرأسمال  الجتماعي : 10.000.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : 11، تجزئة رياش 

ياسمين طريق عين  لشقف  ل ابق 

 ألول  لشقة 3، 30000 فاس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم وضع  لقانون) (،2020 فاتح يوليو)

ح ت) مساهمة  لشركة   لتأسي�ضي 

 ملميز ت  لتالية):

نادي  ملغرب  لريا�ضي) (:  لتسمية)

.M.A.S(لفا�ضي لكرة  لقدم 

من  و معية) :) لغرض   لهدف)

كرة) نشاط  إد رة  هو   لرياضية 

لل معية  لرياضية  ملسماة)  لقدم 

نادي  ملغرب  لريا�ضي  لفا�ضي لكرة)

بين) إطار  التفاق  ملبرم  في   لقدم،)

على) و و معية   التحاد  لريا�ضي 

 19 في  ملادة)  لنحو  ملنصوص عليه 

من  لقانون رقم)30.09) ملشار إليه في)

 ملادة)1)أعاله.

إجر ء) للشركة  لرياضية  يجوز 

أو  لتجارية) جميع  ملعامالت  ملالية 

أو  لصناعية  و  لعقارية  و  ملنقولة)

من  ملعامالت  ملتعلقة) غيرها  أو 

كليا مباشر  غير  أو  مباشر   بشكل 

 و جزئيا بالغرض  ملؤس�ضي  ملوضح)

أعاله و لذي قد يسهل أو يعزز ت وير)

 لشركة  لرياضية ومن نشاطها.
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 ملقر  الجتماعي):)11،)تجزئة رياش)

ياسمين طريق عين  لشقف  ل ابق)

 ألول  لشقة)3،)30000)فاس.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  الجتماعي)

 10.000.000 في) محدد   الجتماعي 

سهم حو) (100.000 درهم مقسم إلى)

درهم) (100 فئة) من  إسمية  قيمة 

 100.000 إلى) (1 مرقمة من) للو حد،)

درهم.

تمتلك  و معيى  لرياضية  ملسماة)

نادي  ملغرب  لريا�ضي  لفا�ضي لكرة)

%30)من حقوق  لتصويت في)  لقدم)

 لشركة  لرياضية.

يتم  الكتتاب في  ألسهم نقد  أو)

باستثناء) عينية،) مساهمات  مقابل 

أي مساهمة في  لصناعة.

يتم تس يل شكل  ألسهم حصريا)

بموجب  لفرة)3)من  لقانون  ألسا�ضي)

لنادي  ملغرب  لريا�ضي  لفا�ضي)

شركة مساهمة) (.M.A.S لكرة  لقدم)

 لصفحة)4)من  ملادة))1)من  لقانون)

بالتربية  لبدنية) 30.09) ملتعلقة 

و لرياضة.

يتم تحرير  ألسهم  ملكتتبة بها نقد )

بالكامل عند  الكتتاب.

مدة  لسنة) (:  لسنة  الجتماعية)

 الجتماعية هي  ثنا عشرة))12))شهر )

تبتدئ في  لفاتح من يوليو كل سنة)

يونيو) من  ((30( في  لثالثين) وتقفل 

بالنسبة) و ستثناء   للسنة  ملو لية 

تاريخ) من  للسنة  الجتماعية  ألولى 

غاية) إلى  تأسي5  لشركة  لرياضية 

30)يونيو  ملو لي.

تعيين) تم  (: مر قب  وحسابات)

مكتب) من  سعد  دريب،)  لسيد 

 دريب وشركاؤه كمر قب للحسابات)

للشركة.

تم تعيين) (: رئي5 مجل5  إلد رة)

كرئي5)  لسيد  سماعيل  و امعي 

مل ل5 إد رة  لشركة.

بالس ل) تس يل  لشركة  تم 
بفاس) للمحكمة  لتجارية   لتجاري 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (16 بتاريخ)

.63173
ملخص قصد  لنشر
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مكتب  ملستشار
37،)زنقة جبل تازكا رقم)1)أكد ل  لرباط

بك نور افريك
ش.م.م.

BECK NORD AFRIQUE
SARL AU

تغيير في  لتسيير
464219

يوليو) (31 بتاريخ) بقر ر  ستثنائي 
للشركة) للشريك  لوحيد  (2019
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملسماة)
رأسمالها) يبلغ  و لتي  أفريك  نور  بك 
مقرها) يقع  و لتي  درهم  (2.600.000
 الجتماعي بتيفلت ق عة رقم)34-32 
)3)و36) مل مع  لصناعي عين جوهرة)
تمت  ملصادقة) بوخلخال،) سيدي 

على مايلي):
تسيير  لشركة) من   ستقالة 
أن و ن ماري) لكل من  لسيد هوك 
 Hugues Antoine Marie شاربونيي)
كارين) و لسيدة  (Charbonnier
 Beck Karine بيك) جان  إيز بيل 
شاربونيي) زوجة  (Isabelle Jeanne

.Charbonnier
تعيين  ملسيرين  ألربعة  لتاليين):

بر ون) جيم5  أنتوني   لسيد 
)Anthony James Brown)من)
مو ليد)17)فبر ير))196)في كونسيت،)
جو ز) وحامل  إنجليزي  و نسية،)
 GBR (10831871 رقم)  لسفر 
ليندريك) لودج،) ليندريك  في  ومقيم 
 S818Ay(،رود،)وودسيت5،)ورسوب

 ململكة  ملتحدة.
هارتالند) روبرت  مالكوم   لسيد 
من) (Malcom Robert Hartland
برلين) في  (1970 يونيو) (2 مو ليد)
حامل على جو ز) إنجليزي  و نسية،)
GBR (307(6090)ومقيم) سفر رقم)
صوليد) (20 ريكتوري،) لوكود  في 

 HDA غرب يوركشاير،) هدرسفيلد،)
6ES) ململكة  ملتحدة.

 Dale(لسيد ديل صامويل أوكونو 
 27 مو ليد) من  (Samuel Okonow
أكتوبر)6)19)في نيوجيرزي بالواليات)
من  و نسية)  ملتحدة  ألمريكية 
سفر) جو ز  على  حامل   ألمريكية،)
 7(0 USA 496434800)ومقيم) رقم)
 02492 MA نيدهام) سانت  جنوب 

 لواليات  ملتحدة  ألمريكية.
كارول) ديكسون  جوليا   لسيدة 
من مو ليد) (Julia Disckon Karom
 Massachusetts في) (1982 ماي) (14
من) بالواليات  ملتحدة  ألمريكية 
جو ز) حامل   و نسية  ألمريكية،)
 USA 4666(1770 رقم)  لسفر 
(،1 ميلفورد) شارع  (،17 في) ومقيمة 
MA،) لواليات)  02118 بوس ن،)

 ملتحدة  ألمريكية.
وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
 1( بتاريخ) باوخميسات   البتد ئية 

يوليو)2020)تحت رقم)9)).
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 MONDIAL LAW
CONSULTING

SARL
 21 (: تاريخ تس يل  لعقد  لعرفي)

فبر ير)2020)بالرباط
:) الستشارة في)  لهدف  الجتماعي)

 لتدبير.
درهم) (1(.000 (: رأسمال  لشركة)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)0)1 

درهم للحصة  لو حدة.
على  لشكل) بين  لشركاء) موزعة 

 لتالي):
 لسيد زكرياء) لعماري)0))حصة.
 لسيد يسين  مساعف)0))حصة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

شارع) (،1( (:  ملقر  الجتماعي)
 ألب ال شقة رقم)4)أكد ل  لرباط.

 ملسير):) لسيد مص فى  لعماري.
(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

9)1441)بالرباط.
زكرياء) طرف  لسيد  من  سلم 
 لعماري رقم  لهاتف):)0668889241.
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 ئتمانية أسفار كونساي

شقة رقم)4)جنان  لنهضة)1) لرباط

 لهاتف):)37729760)0

 FARMA EXPERT شركة
CONSEIL
SARL AU

قفل  لتصفية
رأسمالها : 100.000 درهم.

 ملقر  الجتماعي : )1، شارع  ألب ال، 
شقة رقم 4، أكد ل  لرباط.

إثر  نعقاد  و مع  لعام  الستثنائي)
 FARMA في  ملقر  الجتماعية لشركة)
EXPERT CONSEIL SARL AU)في يوم)
16)يناير)2020)قرر  لشريك  لوحيد)
ر.ب.ت.و.) بوعيشة  حاميد   لسيد 
نظر ) تصفية  لشركة  (B391069

للصعوبات  ملالية.
بوعيشة) حاميد  قام  لسيد 
بعرض  لوضعية) بصفته  ملصفي 
وبتفسير) للشركة  و وحسابية   ملالية 
تسوية) عن  أسفرت   ل ريقة  لتي 

حساباتها.
وبعد  ملناقشة و فق وأكد  و مع)
 لعام  الستثنائي على قفل  لتصفية)

وإع اء)إبر ء)للمصفي بإتمام  ملهمة
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط يوم)21)يوليو)2020 

تحت رقم)641)10.
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TERA .MA
SARL

في مس ل  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
وضع) قد  بتمارة  (2020 يونيو) (29
تحمل) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 وخصائص  لتالية):
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.TERA.MA(:(لتسمية 
ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة.
:) رشاد ت)  لهدف  الجتماعي)

 لتدبير)خدمات  ملعلوميات).
تصدير و ستير د.

تجارة عامة.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة  لو حدة موزعة) (100
كالتالي):) لسيد منير أشبيهي):)0.000) 

درهم.
 لسيدة نعيمة  لسكوني):)000)2 

درهم.
 2(000 (: حالبة) سناء)  لسيدة 

درهم.
من  لتأسي5) سنة  (99 (:  ملدة)

 لنهائي.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
تجزئة) (،48 (:  ملقر  الجتماعي)
و دي  لذهب) فتح  وخير،) سميرية 

تمارة.
(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.13021(
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GLOBAL TAMRI
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مس ل في)31 
2020)بتمارة قد وضع  لقانون) يناير)
تحمل  وخصائص) لشركة   ألسا�ضي 

 لتالية):
 GLOBAL TAMRI (:  لتسمية)

.SARL
ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة.
:) الستير د)  لهدف  الجتماعي)

و لتصدير.
 لنقل)) لبضائع).

درهم) (100.000 (: رأس  ملال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة  لو حدة موزعة) (100

على  لتالي):

 يت علي عمر):)90.000)درهم
 10.000 (:  يت  لشريف  بر هيم)

درهم.
من  لتأسي5) سنة  (99 (:  ملدة)

 لنهائي.
 لسنة  ملالية):)من فاتح يناير إلى)31 
ماعد   لسنة) ديسمبر من كل سنة،)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
 3 ق اع) رقم6) (:  ملقر  الجتماعي)

تجزئة نمسية)2)حي  النبعاث تمارة.
 ملسير  يت علي عمر.

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.129(77
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STE OUZI SERVICES
SARL AU

رأسمالها : 10.000 درهم
س ل تجاري : 31449

تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية
تمت) (،2020 فبر ير) (27 بتاريخ)
لشركة) صياغة  لنظام  ألسا�ضي 
محدودة) شركة  (OUZI SERVICES
 ملسؤولية،)رأسمالها)10.000)درهما،)
إقامة  وحسنية) مقرها  الجتماعي 
2)شماعو باب) 3)شقة) كج سال بلوك)

مريسة سال.
 ملوضوع):)تأسي5 شركة.

ممون  وحفالت تقديم) (:  لنشاط)
وبيع  ملنتجات) شر ء)  ل عام،)
إكسسو ر ت معد ت تقديم  ل عام.

 ملدير):) لسيدة وصال زيزوني.
بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملركز  و هوي)  لتجاري 
سال،) و هة  لرباط،) لالستثمار 

 لقني رة.
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BARAMED
SARL AU
تأسي5

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 2)يوليو)2020)بالرباط قد تم تأسي5)
و لتي) (BARAMED SARL AU شركة)

تحمل  وخصائص  لتالية):

.BARAMED(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة من شريك و حد.

أشغال نجارة) (:  لهدف  الجتماعي)

 وخشب.

رأسمال  لشركة):)10.000)درهم.

شارع) (،46 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

عقبة شقة)2) كد ل  لرباط.

 لتسيير):)بارز سفيان.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بالس ل  لتجاري   لقانوني 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

.144689
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غوم كروب ش.ح.م.م.

بمقت�ضى محضر قر ر شركة غوم)

 6 بتاريخ) ش.ح.م.م.) ملنعقد  كروب 

بمقر  لشركة تم وضع) (2020 يوليو)

 لقانون  ألسا�ضي حيث قرر  ملساهم)

 لوحيد لشركة مايلي):

 إلسم):)غوم كروب ش.ح.م.م.

بيع  ألجهزة  لكهربائية) (:  لغرض)

و ملنزلية.

إقامة  لنصر شارع محمد) (:  ملقر)

شقة) (( 14) ل ابق)  لسادس ج  ش)

31) لد ر  لبيضاء.

 ملدة):)99)سنة.

رأسمال):)مائة ألف درهم مقسمة)

و حدة) كل  نصيب  ألف حصة  على 

مائة درهم.

محمد معافى)1000)حصة.

أسندت مهمة  لتسيير) (:  لتسيير)

غير) ملدة  معافى  محمد  إلى  لسيد 

محددة.

وضعه) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.739977
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جأت فور يوش ح.م.م.
شركة) قر ر  محضر  بمقت�ضى 

ح.م.م.) ملنعقد) يوش  فور  جست 

2017)بمقر  لشركة) 21)يونيو) بتاريخ)

تم وضع  لقانون  ألسا�ضي حيث قرر)

 ملساهم  لوحيد لشركة مايلي):

 إلسم):)جست فور يو ش.ح.م.م.

تركيب كامير ت مر قبة) (:  لغرض)

و وحر سة.

 2 :)مجموعة  لتقدم ج  ش)  ملقر)

17-)طابق)2) لبرنو�ضي  لد ر  لبيضاء.

 ملدة):)99)سنة.

رأسمال):)100.000)درهم مقسمة)

و حدة) كل  نصيب  ألف حصة  على 

مائة درهم.

نادية نجيل):)1000)حصة.

أسندت مهمة  لتسيير) (:  لتسيير)

غير) ملدة  نجيل  نادية  إلى  لسيدة 

محددة.

وضعه) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  (2017 يوليو) (12 بتاريخ)

.00639(48
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 PGK DIGITAL BUSINESS

AGENCY
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

بمساهم وحيد

رأسمالها  الجتماعي قدره)10.000 

درهم

شارع) (،1( (:  ملقر  الجتماعي)

 ألب ال رقم)4) كد ل  لرباط

في) عمال بعقد خاص تم توقيعه 

تم تأسي5 شركة) (،2020 فبر ير) (20

بمساهم) محدودة  مسؤولية  ح ت 

وحيد تتمثل خصائصها فيما يلي):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.

 PGK DIGITAL (:  لتسمية)

.BISENESS AGENCY
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من) :) لغرض  أهد ف  لشركة)

 لشركة سو ء)في  ملغرب أو في  وخارج)

في  التصال) وكالة  الستشار ت  هو 

و لتصميم،) إلنتاج  لسمعي)

وإنتاج  إلعالنات) إنشاء)  لبصري،)

مو قع) إنشاء)  لهوية  لبصرية،)

أدو ت) و لوسائط  ملتعددة   إلنترنت 

 التصاالت  ل باعة  لرقمية وطباعة)

 ألوفست. لعروض  وحضري)

وإنجاز  ملعارض،) صناعة  و و و ل،)

و ملناسبات  ملختلفة،)  ملدرجات 

تصدير) متعددة،) س وح  تغ ية 

 ستير د.

جميع  لعمليات) عام  وبشكل 

أو)  لتجارية  و  لصناعية  و  ملالية 

بشكل) تتعلق  أو  لعقارية   ملنقولة 

باألغر ض) مباشر  غير  أو  مباشر 

 ملذكورة أعاله من  ملرجح أن تسهل)

ت وير أنش ة  لشركة.

شارع) (،1( (:  ملقر  الجتماعي)

 ألب ال رقم)4)أكد ل  لرباط.

99)سنة من تاريخ تس يل) (:  ملدة)

 لشركة بالس ل  لتجاري.

 ملساهمات):)حصلت  لشركة من)

قبل  لشريكة  لوحيدة  لسيدة نادية)

لكحل على مبلغ نقدي قدره)10.000 

درهم يمثل كامل مبلغ رأس  ملال.

تم تحديد) (:  لرأسمال  الجتماعي)

رأس مال في مبلغ)10.000)درهم وهي)

100)سهم بقيمة  سمية) مقسمة إلى)

مائة درهم لكل سهم مشترك بالكامل)

بالكامل) وتخصيصه  إصد ره  تم 

نادية) للمساهم  لوحيد  لسيدة 

 198( أكتوبر) (11 لكحل من مو ليد)

لب اقة) و وحاملة  فرنسا  في  بدين 

 PM821406  لتعريف  لوطنية رقم)

 HLM LES Augierts في) و ملقيمة 

.04000 France PM63

يتم) من  آلن  :) عتبار    ملسيرون)

عن) فقط  وإد رتها  تسيير  لشركة 

طريق):

مو ليد) لكحل من  نادية   لسيدة 

فرنسا) بدين  (198( أكتوبر) (11

لب اقة  لتعريف  لوطنية) و وحاملة 

 HLM و ملقيمة في) (PM821406 رقم)

 LES Augierts 04000 France

.PM63

إيد ع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 إليد ع  لقانوني لدى محكمة  لرباط)

 لتجارية تحت رقم)144681.
من أجل  لتلخيص و لنشر

 لتسيير

235 P

PEINTURAS TRAVAUX
SARL

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إحد ث  لقانون) تم  (2020 يونيو)

 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

تتلخص فيما يلي):

 PEINTURAS (:  لتسمية)

TRAVAUX)ش.م.م.

أشغال  لبناء) (:  لهدف  الجتماعي)

 لعامة و ملختلفة.

تجزئة) (،32 (:  ملقر  الجتماعي)

 ملستقبل شقة)4)سعيد حجي سال.

 ملدة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

حصة  جتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم للحصة  لو حدة.

وحمر) سعيد  :) لسيد   لتسيير)

غير) ملدة  سر ر  عبد  الله  و لسيد 

محدودة.

(:  لفترة  ملعمول بها خالل  لسنة)

تبدأ من فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) ((% بعد خصم) (:  ألرباح)

 الحتياط  لقانوني  لفائض يتصرف)

فيه حسب قر ر  لشركاء.

 3142( (:  لس ل  لتجاري)

 ملحكمة  البتد ئية بسال.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 

بتاريخ)7)يوليو)2020.
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كوبيليا

ش.ح.م.م. بشريك منفرد

في طور  لتصفية
إغالق تصفية شركة

بو س ة عقد عرفي منعقد بتاريخ)

مصفي) قرر  (2019 ديسمبر) (28

ش.ح.م.م.) كوبيليا   لشركة  ملسماة 

مقرها) درهم،) (100.000 رأسمالها)

زنقة) (2 (: بالد ر  لبيضاء)  لرئي�ضي 

شاردونوري،) لد ر  لبيضاء)ومس لة)

في  لس ل  لتجاري تحت رقم)9)443 

إغالق تصفية  لشركة بشكل قاطع)

ونهائي.

باملحكمة) نفذ  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (9 في) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2020)تحت رقم))73878.
 ملصفي

فانسان كاستالنو

237 P

POPULATION CREA

SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 10.000 درهم

 ملقر  لرئي�ضي : 26، شارع مرس 

 لسل ان رقم 3  لد ر  لبيضاء

تفويت 0) حصة
بو س ة عقد عرفي منعقد بتاريخ)

6)مارس)2020)تم تقرير مايلي):

تفويت)0))حصة من طرف  لسيد)

موز بي) إلى  لسيدة  عزيز  هارون 

نعيمة.

 ستقالة  لسيد هارون عزيز من)

مهامه كمسير للشركة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

ضبط  ملحكمة) بكتابة   لقانوني 

13)يوليو) في)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

2020)تحت رقم)739262.
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CABINET OFISCONSEIL

IMM 11 BUREAU N° ( 2 EME ETAGE

RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

SARL AU

 ELAZ GLOBAL IMPORT &

EXPORT

SARL AU

تأسي5

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة بشريك و حد و لتي تحمل)

 وخصائص  لتالية):

 ELAZ GLOBAL (:  لتسمية)

.IMPORT 1 EXPORT

.SARL AU(:(لصفة  لقانونية 

وسيط) (:  لهدف  الجتماعي)

 ملنتجات  لغذ ئية أو  لزر عية.

تاجر آالت مكتب وآالت  ملحاسبة)

مماثلة) وآالت  مس الت  لنقدية 

أخرى بالتفصيل.

 الستير د و لتصدير.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

للحصة  لو حدة موزعة على) درهم 

مر د  ألزو ر) :) لسيد   لشكل  لتالي)

1000)حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

طابق) (،( رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

زنقة ضاية عو  أكد ل) (11 عمارة) (2

 لرباط.

 ملسير):) لسيد مر د  ألزو ر.

 لس ل  لتجاري)9))144.
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CABINET OFISCONSEIL

IMM 11 BUREAU N° ( 2 EME ETAGE

RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

SARL AU

ITALTRE
تأسي5

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 
 ملحدودة بشريك و حد و لتي تحمل)

 وخصائص  لتالية):
.ITALTRE(:(لتسمية 

.SARL AU(:(لصفة  لقانونية 
:) إلنعاش)  لهدف  الجتماعي)

 لعقاري.
 الستير د و لتصدير.

مقاول  لبناء)وأشغال مختلفة.
درهم) ((0.000 (: رأسمال  لشركة)
مقسمة إلى)00))حصة من فئة)100 
للحصة  لو حدة موزعة على) درهم 
عبد) جمال  :) لسيد   لشكل  لتالي)

 لل يف محيد شنابلي)00))حصة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
طابق) (،( رقم) (:  ملقر  الجتماعي)
زنقة ضاية عو  أكد ل) (11 عمارة) (2

 لرباط.
عبد) جمال  :) لسيد   ملسير)

 لل يف محيد شنابلي.
 لس ل  لتجاري)7))144.
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AJINI
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسي5 شركة ح ت) (2020 يونيو)
و حد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

باملو صفات  لتالية):
.AJINI(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
مسؤولية محدودة بشريك و حد.

غسل) (:  لهدف  الجتماعي)
 لسيار ت.

رأس  ملال):)حدد رأسمال  لشركة)
في)10.000)درهم.

شقة رقم) (،30 (:  ملقر  الجتماعي)
زنقة موالي أحمد  لوكيلي حسان) (8

 لرباط.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
 لتسيير):)عين  لسيد هيثم  لعلوي)

كمسير للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
تحت  لس ل) بالرباط   لتجارية 

 لتجاري رقم)144143.
للنسخ و لبيان

 لوكيل
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FIDUCIAIRE T.Z. MISSION ET CONSEIL

SARL

JADIL AUTO
 SARL
تأسي5

تم تأسي5) بمقت�ضى عقد عرفي،)
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

ش.ح.م.م.)
 JADIL AUTO (:  للقب  الجتماعي)

.SARL
:) لسيد) و ملساهمون)  لشركاء)
 A670626( : عادل  لركيك ب.و.ط.)

00))سهم.
ب.و.ط.) جو د  لركيك   لسيد 

A797937):)00))سهم.
 ملسير ن):) لسيد عادل  لركيك.

 لسيد جو د  لركيك.
رأس  ملال):)100.000)درهم.

 لنشاط):)إصالح هيكل  لسيار ت.
بيع أجز ء) لسيار ت.

 ملدة):)99)سنة.
رقم) شقة  (،30 عمارة) (:  لعنو ن)
زنقة موالي أحمد  لوكيلي حسان) (8

 لرباط.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (22 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 
رقم  لس ل  لتجاري) تحت  (2020

.144693
للبيان
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 TAZKIA FINANCIAL AND
CHORIA CONSULTANCY

SARL
 22 بمقت�ضى عقد عرفي محرر في)
2020)تم تكوين نظام أسا�ضي) يونيو)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

خصائصها كالتالي):
 TAZKIA FINANCIAL(:(لتسمية 

.AND CHORIA CONSULTANCY
 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)

 لتالية):
 الستشارة.

 لتكوين.
:) ل ابق  ألول)  ملقر  الجتماعي)
نابولي) زنقة  (94 عمارة) (( رقم) شقة 

 لرباط.
:) ل ابق) رأس  ملال  الجتماعي)
زنقة) (94 عمارة) (( رقم) شقة   ألول 

نابولي  لرباط.
 10.000 (: رأس  ملايل  الجتماعي)
درهم مقسم إلى)100)حصة قيمة كل)

و حدة)100)درهم.
 لتسيير):)تم تعييم  لسيد فيصل)
و علي أوبال  وحامل لب اقة  لتعريف)
كمسير وحيد) (JY(392  لوطنية رقم)

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 لس ل  لتجاري))14462.
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 DC INTERNATIONAL
MOROCO

بمقت�ضى جمع عام  ستثنائي حرر)
2020)قرر شركاء) يوليو) (7 في  لرباط)
 DC INTERNATIONAL  لشركة)

MOROCO)ش.م.م.)مايلي):
من) (: تعديل  لشكل  لقانوني)
شركة محدودة  ملسؤولية إلى شركة)
شريك) ح ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد.
 (0 تفويت) (: تفويت  وحصص)
شيماء) طرف  لسيدة  من  حصة 

وحبوبي إلى  لسيد إدري5 جاف.

من) و13) (7 (،6 (،1 تعديل  ملو د)
 لقانون  ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية  لرباط)  لضبط 
يوليو) (7 بتاريخ) (10((93 تحت رقم)

.2020
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SINA SERVICE 
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم تكوين نظام) (2018 13)أغس 5)
ح ت  ملسؤولية) لشركة  أسا�ضي 
وحيد) شريك  ح ت   ملحدودة 

خصائصها كالتالي):
.SINA SERVICE(:(لتسمية 

 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)
 لتالية):

أشغال  لنظافة
أشغال  لبستنة.
أشغال مختلفة.

زنقة عبد) (،42 (:  ملقر  الجتماعي)
شارع) (،4  لكريم  لديوري شقة رقم)

مدغشقر  ل ابق  لسفلي  لرباط.
 100.000 (: رأس  ملال  الجتماعي)
حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل و حدة)100.000)درهم.
تم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسيير)
لب اقة  لتعريف) وخضر  وحامل 
وحيد) كمسير  (AB249434  لوطنية)

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

.132817
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SOCIETE BGI PETROLEUM
SARL AU

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
يوليو) (10 بتاريخ)  الستثنائي  ملؤرخ 

2020)قرر  لشريك  لوحيد مايلي):
2000)حصص  جتماعية) تفويت)
من فئة)100)درهم للحصة إلى  لسيد)

طارق حجي.
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ح ت) شركة  إلى  تحويل  لشركة 

مسؤولية محدودة.

تعيين  لسيد طارق حجي كمشارك)

في  لتسيير.

أو) بنبر هيم  للسيد رضا   لتوقيع 

 لسيد طارق حجي.

تحديث  لقانون  ألسا�ضي)

للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (21 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)3628.
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 SOCIETE LAABADLIA

MULTI TRAVAUX

بالرباط) عرفي  محضر  بمقت�ضى 

تمت صياغة) (،2020 يونيو) (23 يوم)

 لقانون  لتأسي�ضي لشركة محدودة)

لها) وحيد  بشريك   ملسؤولية 

 وخصائص  لتالية):

 SOCIETE (:  لتسمية)

.LAABADLIA MULTITRAVUX

 لهدف):)مقاول في  ألشغال  لعامة)

و لبناء.

شارع  بن) (،79 (:  ملقر  الجتماعي)

(، (6 رقم) شقة  سينا  ل ابق  لثاني 

أكد ل  لرباط.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي5  لشركة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.

تسيير  لشركة) عهد  (:  إلد رة)

.Mr.Fadil Abdessamad

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

غاية)31)ديسمبر.

وتس يل) تم  إليد ع  لقانوني 

 لشركة بالس ل  لتجاري للمحكمة)

يوليو) (21 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)144673.
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3D SUD
SARL AU

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسي5  تم  (06/07/2020

وحيد) بشريك  محدودة  ملسؤولية 

ح ت  ملميز ت  لتالية):

 3D SUD SARL AU(:(لتسمية 
حــــــي) (786 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 لقدس كلميــــم.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

.3D(لهدف):)مصمم 

مشغل ورشة للرسومات  لبيانية

 لشركاء):) لسيد ياسين توفيق هللا)

بسال،) (26/07/1981 بتاريخ)  ملزد د 

لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحامل 
رقم)AB611996 1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير  لشركة حاليا من)  لتسيير)

طرف  لسيد ياسين توفيق هللا ملدة)

غير محددة.

باملحكمة) تم  (:  لس ل  لتجاري)

بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 

13/07/2020)تحت رقم)2997.
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حسابات  دميم ش.م.م
336)شارع  ملقاومة  يت ملول

 لهاتف):)28.240004.)0

 لفاك5):)28.249216.)0

AB-MU SERVICES شركة
SARL

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة 

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)
وضع  لقانون) ثم  (2020 يوليو) (10

محدودة) شركة  لتأسي5   ألسا�ضي 

 ملسؤولية باملميز ت  لتالية):

 AB-MU شركة) (:  لتسمية)

.SERVICES SARL AU

ح ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)
 ملحدودة وح ت  لشريك  لوحيد.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
 لشركة في)100.000)درهم مقسم إلى)
 100 حصة  جتماعية بقيمة) (1000
ملكية) في  كلها  وهي  للو حدة  در هم 
 1000 عبد  مل يد)  لسيد  بو لفرج 

حصة.)
مقر  لشركة):) ل ابق  لسفلي دو ر)
جماعة  يت  عميرة  شتوكة) غز لة 

 يت باها.)
إعادة  لتدوير،) (: نشاط  لشركة)
بيع  ملو د و آلالت  لفالحية،) الستير د)

و لتصدير.
عين  لسيد  بو لفرج) (:  لتسيير)
عبد  مل يد كمسير  لشركة ملدة غير)

محدودة.
:) لشركة ملزمة بالتوقيع)  لتوقيع)

 لسيد  بو لفرج عبد  مل يد.
إلى يناير  (01 من) (:   لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.)
 ملدة):)مدة  لشركة محددة في)99 

سنة.
بكتابة) ثم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية النزكان)
 968 رقم) تحت  (2020/07/21 يوم)

ورقم  لس ل  لتجاري)20689.
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 AMINE SERVICE TRANS ET
LOGISTIQUE
تأسي5 شركة

بتاريخ) على  لعقد  ملؤرخ  بناء)
شركة) تأسي5  تم  (2019-11-01
 AMINE SERVICE TRANS ET

LOGISTIQUE)ح ت مسير وحيد.
نقل  ملسافرون) (:  لهدف)

و ملستخدمون.
حي) (34 زنقة) (: مقرها  الجتماعي)

عين  لرحمة طان ان.
درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

مقسم  لى)1000)حصة.
 1000 بلخياط) محمد   لسيد 

حصة.)
بلخياط) :) لسيد محمد   لتسيير)

وملدة غير محدودة.

 ملدة):)99)سنة.

باملحكمة  البتد ئية) تم  اليد ع 

بتاريخ (299 (: رقم) تحت   ب ان ان 

 .13-03-2020
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 SOCIETE AMORI HOLIDAYS

SARL
رأسمالها 000 100 درهم

 ملقر  الجتماعي : حي تايرت 2 

مير لفت سيدي  فني

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم  نجاز  لقانون) (2020 يونيو) (29

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):

 SOCIÉTÉ AMORI (:  لتسمية)

HOLIDAYSSARL

غرض  لشركة):)د ر  لضيافة.

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات  ملذكورة و لتي من شأنها)

أن تساهم في تنمية  لشركة.

ملدة) تأسست  لشركة  (:  ملدة)

من يوم تقييدها في) سنة  بتد ء) (99

 لس ل  لتجاري.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100000 مبلغ) في   لشركة 

 100 1000حصة من فئة) مقسم إلى)

درهم لفائدة كل من):)

 (00  لسيدرضو ن  وحسناوي)

حصة.

 لسيد نجاة  موري)00))حصة.

رضو ن) تعيين  لسيد  تم 

 وحسناوي كمسيرللشركة مع تحمله)
حسب  لقانون) كامل  لصالحيات 

 ألسا�ضي للشركة.

تم  نجاز  إليد ع  لقانوني بكتابة)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) (09/07/2020 بتاريخ) بتزنيت 
رقم)168.
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STE PRO VERT
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأس مالها : 100.000 درهم

 ملقر و الجتماعي : حي  لنهضة، عمارة 
26،  ل ابق  لثالث، شقة 116-3، 

حي  لسالم، أكادير
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة
بتاريخ)12)يونيو)2020)في أكادير،)
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5  تم 

محدودة خصائصها كالتالي):
 STE PRO VERT (:  لتسمية)

.SARL
 لهدف  الجتماعي باختصار):

أشغال تهيئة  وحد ئق،) ملساحات)
 وخضر ء)و ألشغال  ملختلفة.

وأشغال)  لدر سات  لتقنية 
 لتكييف و لتبريد  لصناعي.

أعمال  إلد رة  لعمومية و ل اقة)
 لشمسية و ملنشآت  لكهربائية.

در سات  لتأثير على  لبيئة.
إقامة  لنهضة،) (:  ملقر  الجتماعي)
شقة) 26،) ل ابق  لثالث،) عمارة)

116-3،)حي  لسالم،)أكادير.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
أو) حالة  لتمديد  في  إال  تأسيسها 

 لفسخ  ملسبق.
 لرأسمال):)حدد رأس مال  لشركة)
إلى) درهم مقسم  (100.000 مبلغ) في 
درهم لكل) (100 1000)حصة بقيمة)
حصة مدفوعة بالكامل وموزعة بين)

 لشركاء)كالتالي):
 600 (:  لسيد آيت  حساين عمر)

حصة.
 2(0 (:  لسيد آيت حساين كريم)

حصة.
 لسيد آيت  حساين محمد):)0)1 

حصة.
 مل موع):)1000)حصة.

آيت) تعيين  لسادة  تم  (:  لتسيير)
كريم) وآيت  حساين  عمر   حساين 
غير) ملدة  وحلك  للشركة  مسيرين 

محدودة.

س ل) في  تم  (:  إليد ع  لقانوني)
يوليو) (8  ملحكمة  لتجارية بأكادير في)

2020)تحت رقم)90910.
 ملسير
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STE INSTA - AUTO GMPL
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

بتاريخ للعقد  ملحرر   تبعا 
تأسي5 شركة) تم  (2020 يونيو) (12
كما) وحلك  ح ت  ملسؤولية  ملحددة 

يلي):
 STE INSTA - AUTO (:  لتسمية)

.GMPL SARL
إصالح  لسيار ت) (:  لهدف)

و إلطار ت.
 لتسيير):)مريخ سعيدة.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
بسومة) حصة  (1000 على) مقسمة 
درهم للحصة  لو حدة للسيد) (100

مريخ سعيدة.
بوحسين) حي  (81 رقم) (:  لعنو ن)

بنسركاو أكادير.
 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديسمبر من كل سنة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
 90716 رقم) تحت  بأكادير   لتجارية 

بتاريخ)3)يوليو)2020.
مبثابة مقتطف وبيان
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 STE ELECTRICITE
MECHKOURI

SARL AU
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

ح ت  لشريك  لوحيد
تأسي5

بموجب عقد عرفي تمت  ملصادقة)
تم) (2020 يوليو) (10 بتاريخ) عليه 
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأس5 

 ملحدودة باملو صفات  لتالية):

أليكتريستي) شركة  (:  السم)
مشكوري ش.م.م.ش.و.

تجزئة) (600 رقم) (:  ملقر  لرئي�ضي)
 سرير خمي5 آيت عميرة بيوكرى.

في) حدد  (: رأسمال  لشركة)
100.000)درهم موزعة كاآلتي):

 100.000 (: مشكوري عبد  مل يد)
درهم أي)1000)حصة.

:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)
 لسيد مشكوري عبد  مل يد.

لدى) بكتابة  لضبط  تم  إليد ع 
 ملحكمة  البتد ئية بانزكان بتاريخ)17 

يوليو)2020)تحت رقم)928.
للنسخ و إلشارة
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STE PIZZA CLASSIQUE
SARL AU

تأسي5 شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تحديد) تم  بأكادير  (2020 يوليو) (8
ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
و حد) لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ح ت  ملميز ت  لتالية):
 STE (:  لتسمية  الجتماعية)

.PIZZA CLASSIQUE
ح ت) شركة  (:  ل بيعة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك و حد.
غرض  لشركة):)سناك)-)بيتزيريا)-)

مشروبات عصائر ومثل ات.
زنقة  نزي رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

41)حي  لسالم أكادير.
من) سنة  (99 (:  ملدة  الجتماعية)

تاريخ تأسيسها  لنهائي.
في) حدد  (:  لرأسمال  الجتماعي)
20.000)درهم مقسم إلى)200)حصة)
 جتماعية من فئة)100)درهم موزعة)

كما يلي):
 لسيد بناجي سفيان):)200)حصة)

أي)20.000)درهم.
أسند إلى  لسيد بناجي) (:  لتسيير)
رقم  لب اقة  لوطنية رقم) سفيان،)

J448834)وحلك غير محدودة.
 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديسمبر.

بناجي) يتولى  لسيد  (:  لتوقيع)
جميع) على  سفيان  لتوقيع  ملنفرد 
وكذلك) بالشركة   لوثائق  ملتعلق 

 لوثائق  لبنكية.
تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
 91409 رقم) تحت  بأكادير   لتجارية 

بتاريخ))1)يوليو)2020.
بالس ل) تقييد  لشركة  وتم 
 لتجاري تحت رقم)43483)بتاريخ))1 

يوليو)2020.
من أجل  إليد ع و لنشر
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STE LATIKI
S.N.C

على عقد عرفي مس ل) بناء) (- (1
تم) (2020 بكلميم بتاريخ فاتح يوليو)
لشركة) وضع  لقو نين  ألساسية 
ح ت  وخصائص) (LATIKI  لتضامن)

 لتالية):
 لهدف):)هدف  لشركة في  ملغرب)

كما في  وخارج هو):
 ألشغال  ملختلفة و لبناء.

شارع  بن رشد) (:  ملقر  الجتماعي)
إقامة عائشتو)1) ل ابق)3)شقة رقم)

6)كلميم.
 ملدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  (:  لرأسمال)
حصة) (1000 مقسمعلى) درهم 
 جتماعية بقيمة)100)درهم للو حدة)

وهي في نصيب):
حصة) (340 (: بيبي  لشافعي)

 جتماعية.
حصة) (330 (: سعيد) لعتقي 

 جتماعية.
حصة) (330 (:  بد ر  وحسن)

 جتماعية.
وملدة) تسير  لشركة  (:  لتسيير)
بيبي) من طرف  لسيد  محدودة  غير 
لعتقي) نائبه  لسيد  أو   لشافعي 

سعيد.
2)-)تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
يوليو) (8 بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 

2020)تحت رقم)))1.
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شركة آيت بن زايد
SARL

 4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إنشاء) لشركة ح ت) (2020 يونيو)
 لرأسمال  ملحدود تحمل  وخصائص)

 لتالية):
ز يد) بن  آيت  شركة  (:  لتسمية)

.SARL
دو ر  كيد ر) (:  ملقر  الجتماعي)

 لدر ركة أكادير.
رأسمال):)100.000)درهم.

 ملسير):)عبد  لرحمان بن ز يد.
 لنشاط):)تأجير  ملعد ت.

 إلنشاء ت وأعمال مختلفة.
 لتصدير و الستير د.

تم  إليد ع  لقانوني لهذه  لشركة)
رقم) تحت  أكادر  باملحكمة  لتجارية 

)9048)بتاريخ)24)يونيو)2020.
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STE ARZAK CONSULTING
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها : مكتب رقم 47 مركب  ألمل، 
شارع  وحسن  لثاني - أكادير

س.ت : 9))23
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 2020 يوليو) (6  لعادي  ملنعقد يوم)
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5  تم 

محدودة مع  وخصائص  لتالية):
 STE ARZAK (:  سم  لشركة)

.CONSULTING SARL
رأس  ملال):)100.000)درهم.

:) لسيد عثمان بنشليح)  لشركاء)
و لسيد عبد  مل يد كر خي.

 47 مكتب رقم) (: مقرها  لرئي�ضي)
(- -)شارع  وحسن  لثاني) مركب  ألمل)

أكادير.
 لهدف):)كر ء) ملباني.

عاما منذ تس يلها في) (99 (:  ملدة)
س ل  لتجارة و لشركات.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيد عثمان)
بنشليح كمسير و لسيد عبد  مل يد)

كر خي كمسير مساعد.

في  لس ل) تس يل  لشركة  تم 

 لتجاري باملحكمة  لتجارية بأكادير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (21 بتاريخ) بأكادير   لتجارية 

2020)تحت  لرقم)91986.
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STE WUJIE

SARL

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) تأسي5  تم  (2020/07/06

ح ت مسؤولية محدودة شريك وحيد)

ح ت  ملميز ت  لتالية):

STE WUJIE SARL(:(لتسمية 

 12( بالرقم) (:  ملقر  الجتماعي)

شارع محمد  وخام5)-)طان ان

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

 لهدف):) ستير د  لشاي.

 لشركاء):

محمد مولود بولون،)مغربي،)مزد د)

طان) ب ان  (13/01/2000 بتاريخ)

.JF (8029(طان ان،)ب.ت.و رقم

بولون،) عبد  لصادق  محمد 

 08/11/1996 بتاريخ) مزد د  مغربي،)

رقم) ب.ت.و  طان ان،) طان  ب ان 

JE(416(

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير  لشركة حاليا من)  لتسيير)

طرف):)

ملدة) بولون  عبد  لصادق  محمد 

غير محددة.

باملحكمة) تم  (:  لس ل  لتجاري)

بتاريخ) ب ان ان   البتد ئية 

17/07/2020)تحت رقم)443). 
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 SOCIETE YAMAMA BLADI

TRANSSARL

رأسمالها 000 100 درهم .

 ملقر  الجتماعي : رقم 03 تجزئة 

 لكوثر تيزنيت

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم  نجاز  لقانون) (2020 يوليو) (07

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):

 SOCIÉTÉ YAMAMA (:  لتسمية)

BLADI TRANS SARL

غرض  لشركة):)وكالة  المن تجارة)

حرة.

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات  ملذكورة و لتي من شأنها)

أن تساهم في تنمية  لشركة.

ملدة) تأسست  لشركة  (:  ملدة)

من يوم تقييدها في) سنة  بتد ء) (99

 لس ل  لتجاري)

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم لفائدة كل من):)

 لسيد لز كي محسن)00))حصة.

 (00 بالهيم) عبد  مل يد   لسيد 

حصة.

محسن) تعيين  لسيد  لز كي  تم 

كامل) تحمله  مع  للشركة  كمسير 

 لصالحيات حسب  لقانون  ألسا�ضي)

للشركة.

تم إنجاز  إليد ع  لقانوني بكتابة)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) (2020/07/09 بتاريخ) بتزنيت 

رقم))17.

261 P

STE ZRIBOU-TEC 
SARL

ICE002410883000046
تأسي5

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2019 يناير) (29 بتاريخ) بتيزنيت 
وضع قانون أسا�ضي لشركة محدودة)
تحمل  وخصائص) و لتي   ملسؤولية 

 لتالية):
 STE ZRIBOU-TEC (:  لتسمية)

SARL
:) ألجهزة)  لهدف  الجتماعي)

 ملعلوماتية.
 100.000 في) حدد  (: رأس  ملال)
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم موزعة كالتالي):
 لسيد زربو سفيان)1000)حصة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تأسيسها  لنهائي.

مجموعة  ) ((8 (:  ملقر  الجتماعي)
حي  ملسيرة تيزنيت.

سفيان) زربو  :) لسيد   ملسيرون)
مسيرون للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (:  اليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيزنيت)
بتاريخ) (2020/100 رقم) تحت 

.2020/03/04
262 P

STE UNIVAR SOLUTIONS
تأسي5 شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسي5) تم  بأكادير  (2019/10/14
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت)

 وخصائص  لتالية)
 UNIVAR شركة) (:  لتسمية)

SOLUTIONS
شارع) (63 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

عبدهللا كنون حي  لسالم  كادير.
 IMPORT EXPORT (:  لهدف)

.DES PRODUITS DECORATIVES
 ملدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100درهم لكل و حدة.)
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حصة  جتماعية) ((00 أي) (%(0

لفائدة  لسيد خالد أوصغار.

حصة  جتماعية) ((00 أي) (%(0

لفائدة  لسيد محمد كروس.

تم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  كروس 

محدودة.

تم  اليد ع) (:  اليد ع  لقانوني)

بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

رقم) تحت  (2020/07/09 بتاريخ)

رقم) و لس ل  لتجاري  (9103(

.43421
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ريد بلو
ش.م.م.ش.و

RED-BLEU SARL AU

تأسي5 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسي5  تم  (2019/07/08

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت شريك)

و حد خصائصها كالتالي):
 لتسمية):)ريد بلو.

 لهدف  الجتماعي):)نظار تي.
26) ل ابق) رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 ألول قسارية  لرحمة زنقة  لشياظمة)

 نزكان.

 ملدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

1000)حصة  جتماعية) مقسمة على)

100)درهم للحصة  لو حدة) من فئة)

للشريك  لوحيد  لسيد بجي رضو ن.)

 لتسيير):)يتعهد بتسيير  لشركة إلى)

 لسيد بجي رضو ن ملدة غير محددة.

للسيد) فينسب   لتوقيع  لبنكي 

بجي رضو ن.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  وقد 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ) (209 رقم) تحت  بانزكان 
و لس ل  لتجاري) (2020/02/04

رقم19813.
للخالصة و لبيان

عن  ملسير
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 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

STE MOGADOR PEINTURE

S.A.R.L AU

تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية 
ح ت  لشريك  لوحيد 

بايت) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

ملول)2020/07/13)تم وضع  لنظام)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

مميز تها) تكمن  و لتي   ملحدودة 

فيما))يلي):

 لتسمية):

 STE MOGADOR PEINTURE

.S.A.R.L AU

ICE(:(002577764000006

غرض  لشركة) يمكن  (:  لغرض)

وحساب) أو  وحسابها  وخاص  سو ء)

أي دولة أخرى) وفي  في  ملغرب   لغير 

فيما يلي):

أشغال جميع أنو ع  لصباغة.

يوجد مقر  لشركة) (: مقر  لشركة)

حي أزرو أيت) (07 بلوك) (117 ب رقم)

ملول.

 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة  بتد ء)من تاريخ تكوينها  لنهائي.

رأسمال) يبلغ  (: رأسمال  لشركة)

 100.000 درهم) ألف  مائة   لشركة 

 100 ح ت) حصة  (1000 إلى) مقسم 

درهم كقيمة وحصة  لو حدة.

 1000  لسيد أعر ب عبد  لعزيز)

حصة.

 لسنة  ملالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.)

أعر ب) يسير  لشركة  (:  لتسيير)

عبد  لعزيز ملدة غير محدودة.)

كتابة) لدي  تم  إليد ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ) إنزكان  عبد  لعزيز  أعر ب 

2020/07/22)تحت رقم)977/2020.
للخالصة و لبيان

 ملسير
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 STE CANAL MARKET

AL MOSTAKBAL
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسي5 شركة ح ت) (2020 يونيو)

 ملسؤولية  ملحدودة من شريك وحيد)

 ملميز ت  لتالية):

 STE CANAL (:  لتسمية)

 MARKET AL MOSTAKBAL SARL

A.U

 ملقر  الجتماعي):) لرقم)43،)بلوك)

ل،)حي  لصحر ء،)طان ان.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

 لهدف):)تحويل  المو ل.

 لشريك  لوحيد):) با وحاج محمد،)

 1977/02/28 بتاريخ) مزد د  مغربي،)

.D4213(4(صفرو،)ب.ت.و رقم

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير  لشركة حاليا من)  لتسيير)

طرف):

غير) ملدة   لسيد  با وحاج محمد 

محددة.

باملحكمة) تم  (:  لس ل  لتجاري)

بتاريخ) ب ان ان   البتد ئية 

21/07/2020)تحت رقم)9)4). 

266 P

STE FLEX OPTIC
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسي5 شركة ح ت) (2020 يونيو)

 ملسؤولية  ملحدودة من شريك وحيد)

 ملميز ت  لتالية):

 STE FLEX OPTIC (:  لتسمية)

SARL A.U

 ملقر  الجتماعي):) لرقم)60،)شارع)

 بن سيناء،)طان ان.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.
 لهدف):)نظارتي

:) ليوسفي)  لشريك  لوحيد)
بتاريخ) مزد د  مغربي،) فيصل،)
01/06/)198)ب ان ان،)ب.ت.و رقم)

.JF3(182
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
:)تسير  لشركة حاليا من)  لتسيير)

طرف:
 لسيد  ليوسفي فيصل ملدة غير)

محددة.
باملحكمة) تم  (:  لس ل  لتجاري)
بتاريخ) ب ان ان   البتد ئية 

17/07/2020)تحت رقم)441).
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SOCIETE DNOVO
SARL

رأسمالها 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : كم 41 دو ر  كافاي 

طريق ترود نت أمسكرود  كادير
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم  نجاز  لقانون) (2020 مارس) (03
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):
 SOCIÉTÉ DNOVO (:  لتسمية)

 SARL
توزيع  ستير د) (: غرض  لشركة)

وتصدير.
وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات  ملذكورة و لتي من شانها)

أن تساهم في تنمية  لشركة.
ملدة) تأسست  لشركة  (:  ملدة)
من يوم تقييدها في) سنة  بتد ء) (99

 لس ل  لتجاري.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 
 100 1000حصة من فئة) مقسم إلى)

درهم لفائدة كل من):)



91(1 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

 (00 هللا  ملوساوي) عبد   لسيد 
حصة.

 (00 بوبكر  ملوساوي)  لسيد 
حصة.

تم تعيين  لسيد بوبكر  ملوساوي)
كامل) تحمله  مع  للشركة  كمسير 
 لصالحيات حسب  لقانون  ألسا�ضي)

للشركة.
تم  نجاز  إليد ع  لقانوني بكتابة)
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
تحت) (2020/07/07 بتاريخ) بأكادير 

رقم)90873.
268 P

STE EL KABOUN BTP
تأسي5 شركة

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسي5 شركة) (2020 فبر ير) (26
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة،)وخاصياتها)

كالتالي):
 لتسمية):)شركة  لكابون ب ت ب.)
حي  وخريبات) (:  ملقر الجتماعي)

شيشاوة.
أعمال متنوعة) (:  لهدفاالجتماعي)

وأعمال  لبناء.
مبلغ) في  حدد  (: رأسمال  لشركة)
 1000 درهم مقسمة على) (100.000

حصة من فئة)100درهم للو حدة.
تسيير) يتم  (: تسير  لشركة)
طرف  لسيد  لكابون) من   لشركة 

عبد  وحفيظ).
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
 2020 يوليو) (09 بتاريخ) بامينتانوت 
2020/188)س ل تجاري) تحت رقم)

رقم)1479.
إمضاء
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 STE EL KHAIER MENAGE
SARL-AU

تأسي5  لشركة 
بتاريخ) للعقد  لعرفي  تبعا 
قو نين) وضع  تم  (09/07/2020

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):

 STE EL KHAIER (:  لتسمية)

MENAGE SARL-AU

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

وح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

تجارة  الو ني  ملنزلية) (:  ملوضوع)

و ستير د وتصدير  لسلع.

 ملقر  لرئي�ضي):)شارع بوكر ع زنقة)

 لقلعة  لرقم))6) لعيون.

 لرأسمال):)100.000)درهم.

 إلد رة):)تسيير من  ل رف  لسيد):)

محمد  وخيار.

باملحكمة) تم   إليد ع  لقانوني 

يوليو) (14 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

 2020/13(2 رقم) تحت  (2020

 لس ل  لتجاري رقم)32149.

للنشر و لبيان

270 P

ELMOUHABIR-TRANS شركة
SARL.AU

تأسي5 شركة م م 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسي5) تم  (2020/07/09 في)

تحمل) محدودة  ملسؤولية  شركة 

 وخصائص  لتالية):

تحمل  لشركة  سم) (:  لتسمية)

 ELMOUHABIR-TRANS SARL.AU
تحدد رأسمال) (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم  لى)

درهم لكل حصة مقسمة كالتالي):
رقم) محمد،) شينان   لسيد 

 JB377776  لب اقة  لوطنية)

1000حصة.

 ملقر  الجتماعي):)تجزئة خرخنيش)

بلفاع  شتوكة أيت بها.

نقل) (:  لهدف  الجتماعي)

 ألشخاص وحساب  لغير.)

 لتسيير):)تحدد تسيير  لشركة من)

طرف):

 لسيد شينان محمد رقم  لب اقة)

. JB377776(لوطنية 

تم  يد ع  مللف  لقانوني للشركة)
إلنزكان) لدى  ملحكمة  البتد ئية 
تحت رقم)912)بتاريخ)2020/07/16 

رقم  لس ل  لتجاري)20649.
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 STE EVARIM
SARL AU

تأسي5 شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضي 
2020/07/19)بأيت ملول تم تأسي5)
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت)

 وخصائص  لتالية):
 STE EVARIM شركة) (:  لتسمية)

 SARL AU
رقم) (02 بلوك) (: ألالجتماعي)  ملقر 

109)حي  لعرب أيت ملول.
 TRAVAUX DE (:  لهدف)
 NETTOYAGE - TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT ET
 ENTRETION DES ESPACES

VERTS - NEGOCIANT
 ملدة):)99)سنة.

100.000درهم) (:  لرأسمال)
مقسمة إلى)1000حصة من فئة)100 

درهم لكل و حدة.)
100%)أي)1000)حصة  جتماعية)

لفائدة محمد  لصالحي.)
تم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير   لصالحي 

محدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بانزكان)
بتاريخ))2020/07/1)تحت رقم)897 

و لس ل  لتجاري رقم)20673.
272 P

 SOCIETE FIRST SERVICES
 NÉGOCE
S.A.R.L D’AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
شركة) تأسي5  (07/07/2020
ومميز تها  ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

كالتالي):)
سيرفي5) فورسنت  (:  لتسمية)

نيكوس ش.م.م.

 SOCIETE * FIRST SERVICES
NÉGOCE * S.A.R.L D’AU

 لهدف):) لتجارة)؛)أعمال مختلفة.
د) بلوك  محل  (:  ملقر  الجتماعي)
رقم)298)تجزئة أنز   لعليا تد رت أنز )

أكادير.)
درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)
للحصة  لو حدة،) لسيد) درهم 

وحسن زرو ل)1000)حصة.
:)تسير  لشركة حاليا من)  لتسيير)

طرف  لسيد  لسيد وحسن زرو ل.
 لس ل  لتجاري):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 914(1 رقم) تحت  أكادير   لتجارية 

بتاريخ)2020/07/16.
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STE DADS PRESTIG
SARL

ICE0024363900000(7
تأسي5

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2020 فبر ير) (14 بتاريخ) بتيزنيت 
وضع قانون أسا�ضي لشركة محدودة)
تحمل  وخصائص) و لتي   ملسؤولية 

 لتالية):
 STE DADS PRESTIGE(:(لتسمية 

SARL
ممون) (:  لهدف  الجتماعي)

 وحفالت.
 100.000 في) حدد  (: رأس  ملال)
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم موزعة كالتالي):
 (00 عبد لرحمان)  لسيد  يسن 

حصة.
 (00 رشيد)  لسيد  د كر وي 

حصة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
عمارة) (01 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)
 دهمو شارع  لقيرو ن  فر ك تيزنيت.)
:) لسيد  يسن)  ملسيرون)
عبد لرحمان و لسيد  د كر وي رشيد)
مسيرون للشركة وملدة غير محدودة.
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بكتابة) تم  (:  اليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيزنيت)
بتاريخ) (2020/104 رقم) تحت 

.2020/03/09
274 P

STE Délice OUMAIMA
 SARL AU

تأسي5 شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضي 
تم) ملول  بايت  (24 يونيو) (2020
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة ح ت  وخصائص  لتالية):
 STE Délice شركة) (:  لتسمية)

 OUMAIMA SARL AU
 ملقر  الجتماعي):)تجزئة أدمين رقم)

19)أيت ملول.
 PATTISSERIE ET (:  لهدف)
 BOULANGERIE / ACHAT
 ET VENTE DE PRODUITS

ALIMENTAIRE
 ملدة):)99)سنة.

100.000درهم) (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم لكل و حدة.)
100%)أي)1000)حصة  جتماعية)

لفائدة صاوحة أوعبيشا.)
تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسيير)
للشركة) كمسيرة  أوعبيشا  صاوحة 

ملدة غير محدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بانزكان)
بتاريخ)16/07/2020)تحت رقم))91 

و لس ل  لتجاري رقم)3)206.
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STE DELTA BRIQUE
تأ سي5 شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
2020،)تم تأسي5 شركة) 06)يوليوز)

باملو صفات  لتالية):
STE DELTA BRIQUE(:(لتسمية 

حي  لسوق) (:  ملقر  الجتماعي)
 ملركزي  لوطية طان ان.

ح ت) شركة  (: ) لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

:) شغال  لبناء)  لهدف  الجتماعي)

تصنيع وبيع مو د  لبناء.

 ملدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (:  لرأس  ملال)

حصة  جتماعية) (1000 مقسم  لى)

100)درهم للو حدة مملوكة) من فئة)
سالوي) طرف  لسيد  من  كاملة 

عبد لفتاح.

و لعائلية)  السماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لفتاح سالوي    لسيد 

حي  لسوق  ملركزي  لوطية) (: عنو نه)

طان ان.

و لعائلية)  السماء) لشخصية 

وصفات ومو طن مسيري  لشركة

عبد  لفتاح) سالوي   لسيد 

حي  لسوق  ملركزي  لوطية) عنو نه):)

طان ان.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ب ان ان تحت رقم):)133 

تحت بالس ل  لتجاري   و لتقييد 
رقم):)7)4))بتاريخ)2020/07/21.
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شركة بنش كير
ش م م ش و

STE BENCH CARE SARL AU

 لشقة 13، عمارة )3،  قامة تمنارت 

02 بنسركاو  كادير

 لس ل  لتجاري رقم 43321

بتاريخ)16)يونيو)2020)ثم تأسي5)

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة.

 لتسمية):)شركة بنش كير.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة للشريك  لوحيد.

 لهدف):)بيع  ملو د شبه  ل بية.

 ملقر  الجتماعي:) لشقة13،عمارة)

بنسركاو) (02 تمنارت) )3،) قامة 

 كادير.
رأس  ملال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة  لى)1000)حصة بثمن)

100)درهم للحصة في ملكية):

(: سناء) شاد  بن   لسيدة  لعلوي 

1000)حصة.

عينت  لسيد ة  لعلوي) (:  لتسيير)
بن شاد سناء)مسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تس يل  لشركة في  لس ل  لتجاري.)
 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

 لى)31)ديسمبر من كل سنة.)
كتابة) لدى  ثم  اليد ع  لقانوني 
باكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (03/07/2020 بتاريخ)

.90727
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 SOCIETE BOUARAYNE
AGRISARL

رأسمالها 000 100 درهم .
 ملقر  الجتماعي : مركز سيدي بيبي 

شتوكة  يت باها
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم  نجاز  لقانون) (2020 يوليو) (02
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):
 SOCIÉTÉ BOUARAYNE

AGRISARL لتسمية
غرض  لشركة):) عمال فالحية.

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات  ملذكورة و لتي من شانها)

أن تساهم في تنمية  لشركة.
ملدة) تأسست  لشركة  (:  ملدة)
من يوم تقييدها في) سنة  بتد ء) (99

 لس ل  لتجاري.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 
 100 1000حصة من فئة) مقسم إلى)

درهم لفائدة كل من):)
 لسيد وحسين  قبال)600)حصة.
 لسيد محمد  قبال)400)حصة.

محمد  قبال) تعيين  لسيد  تم 
كامل) تحمله  مع  للشركة  كمسير 
 لصالحيات حسب  لقانون  ألسا�ضي)

للشركة.

تم  نجاز  إليد ع  لقانوني بكتابة)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) (08/07/2020 بتاريخ) بانزكان 

رقم)843.
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BTP LOADING
sarl a.u

رأس مالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 24 حي 

 و هادية تيكوين  كادير

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بالشريك  لوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

13)يوليو)2020،)تم إحد ث  لقانون)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

طرف) من  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملوقع للعقد،)خصائصها كالتالي):

BTP LOADING(:(لتسمية 

حي) (24 رقم) (:  ملقر  إلجتماعي)

 و هادية تيكوين  كادير.

 لهدف  إلجتماعي):)

ناقل  لبضائع وحساب  لغير.

وبيع  ألعالف  ملختلفة) شر ء)

لتربية  ملو �ضي و لدو جن.)

شر ء)وبيع مو د ومعد ت  لبناء.

(: في) حدد  مال  لشركة  رأس 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

 لو حدة يملكها كاملة  لسيد سعود)

محمد.

سعود) عين  لسيد  (:  لتسيير)

محمد مسير  وحيد  للشركة ملدة غير)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

 ملدة):)99)سنة.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

بتاريخ) باكادير   ملحكمة  لتجارية 

 -  91(78 رقم) تحت  (20/07/2020

 لس ل  لتجاري):)37)43.
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 STE CANDISTAR
S.A.R.LAU

شركة ح ت مسؤولية محدودة

ح ت شريك و حد
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم )) شارع 

 ملسيرة كلميم

تأسي5 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

قو نين) وضع  تم  (،2020 يونيو) (16

 لشركة ح ت  مليز ت  لتالية):

STE CANDISTAR(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة ح ت شريك و حد)

.SARLAU

و الشغال) للبناء) مقاول  (:  لهدف)

 ملتنوعة.
شارع) ((( رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 ملسيرة كلميم.

سنة  بتدء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
 100.000 :)حدد في مبلغ) رأسمال)

درهم مقسم  لى)1000)حصة من فئة)

100)درهم.

 لتسيير):) لتسيير أسند إلى  لسيد)

 سرى عادل.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ) (160 رقم) تحت  لكلميم 

10يوليو)2020.
من  جل  لنسخة و لبيان عن  ملسير:

 لسيد  سرى عادل
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STE CAFÉ GEM TANTAN
SNC

إنشـــاء شركـــــة
 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسي5  تم  (2020 يونيو)

تضامنية  لتالية):

 S T E (:  لتسمية)

»CAFÉ(GEM(TANTAN(»(SNC
77)زنقة ب) :)رقم)  ملقر  الجتماعي)

 لحي  و ديد،)طان ان.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)در هم.
:)مقهى وقاعة ألعاب.  لهدف)

:) وحسين  لكتيف،)  لشركاء)
(،1987/04/20 مغربي،)مزد د بتاريخ)

JF37(60(ب.ت.و
مزد دة) مغربية،) ربيعة  لكتيف،)
ب.ت.و) (،1984/11/10 بتاريخ)

JF342(6
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة
:)تسير  لشركة حاليا من)  لتسيير)

طرف):
 وحسين  لكتيف ملدة غير محددة.
باملحكمة) تم  (:  لس ل  لتجاري)
بتاريخ) ب ان ان   البتد ئية 

17/07/2020)تحت رقم)447).
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HAMSAE TRANS
ش.م.م 

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي  ملؤرخ في)10 

يونيو)2020)تم تأسي5 شركة):)
شركة)HAMSAE TRANSش.م.م.)

ش.)و
هدفها):)نقل  لبضائع و ملرسالت.

-) لعنو ن  لتجاري تجزئة  لرمل2 
رقم))38)تر ست  نزكان).

رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 
نقدية  كتتبت) حصص  كلها  درهم 

وحررت جميعها علي  لشكل  التي):
 لسيد رشيد  لوردي)00))حصة.
 لسيد خالد  لكادي)00))حصة.

رشيد  لوردي) تعيين  لسيد  تم 
محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 
مع  عتماد توقيعه في جميع  لعقود)

و لوثائق  إلد رية.)
-) ملدة):مدة عمر  لشركة)99)سنة)

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
- لس ل  لتجاري  إليضاحي رقم)

.20(47

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (-
يوليوز) (8 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)834.   
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HARMONIE COSMETIQUE
 SARL

RC : 43555 

تأسي5 شركة
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

ح ت  ملسؤولية) لشركة   لتاسي�ضي 

 ملحدودة تحمل  وخصائص  لتالية:

 HARMONIE (  لـتـسـميـــــــــــــــة))

( ((:(COSMETIQUE SARL

:) لشركة ح ت  ملسؤولية)  لشكل))

 ملحدودة.

 لـمـوضـــــوع):)صياغة وإنتاج جميع)

أنو ع  ملنظفات ومنتجات  لتجميل)/)

منتجات) إنتاج  في  متخصص  مختبر 

 لتجميل ح ت  لقيمة  ملضافة  لعالية)

بالرسوم  لعضوية) يتعلق  فيما 

(/ وميثاق  لتنمية  ملستد مة  لصارم)

بيع منتجات  لتجميل.)

حي أدر ر رقم) (:  لـمـقر  الجـتـماعــي))

2024)تيكوين أكادير.)

مــــــدة  لشركــــــة):)99)سنة.)
ألف) مائة  (: رأسمـــال  لشركـــة)

درهم.

 لـتسـيـيــــــــــــــــــر):) لعربي عابر.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بتاريخ:) (91917 رقم) تحت  باكادير 
رقم س لها  لتجاري) (21/07/2020

هو:))))43 . 
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HIBA FLUIDE 
ش.م.م ش.و 

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي  ملؤرخ في)23 

يونيو)2020)تم تأسي5 شركة):)

ش.م.م.) (HIBA FLUIDE شركة)

ش.)و

مقاولة  لسباكة وأعمال) (: هدفها)
 لصرف  لصحي).)

 لعنو ن  لتجاري كلتة زمور رقم)
13)حي بئر نز ر ن و د  لدهب  نزكان).

رأسمالها):)100.000درهم موزعة)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 
نقدية  كتتبت) حصص  كلها  درهم 
(: وحررت جميعها علي  لشكل  التي)
 لسيد عادل  ضرضور)1000)حصة.

)تم تعيين  لسيد عادل  ضرضور)
محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 
مع  عتماد توقيعه في جميع  لعقود)

و لوثائق  إلد رية.)
99)سنة) :)مدة عمر  لشركة)  ملدة)

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
رقم)  لس ل  لتجاري  إليضاحي 

.20(49
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (8 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2020)تحت رقم))83.   
283P مكرر

 STE IDAOUGMAD
TRANSPORT

SARL AU
ICE 002340591000028

تأسي5
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2019 11) كتوبر) بتيزنيت بتاريخ)

وضع قانون أسا�ضي)
لشركة محدودة  ملسؤولية و لتي)

تحمل  وخصائص  لتالية:
 STE IDAOUGMAD  لتسمية:)

TRANSPORT SARL AU
نقل  لبضائع)  لهدف  الجتماعي:)

وحساب  لغير
رأس  ملال:

100.000)درهم مقسمة) )حدد في)
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

موزعة كالتالي:
-) لسيد  كالو محمد)1000)حصة.
سنة  بتد ء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

تاسيسها  لنهائي.
حي) (84 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

بوتاقورت تيزنيت.
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 ملسيرون):
مسيرة) سارة  -) لسيدة  كالو 

للشركة وملدة غير محدودة.
بكتابة) تم  (:  اليد ع  لقانوني)
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتاريخ) (((/2020 بتيزنيت تحت رقم)

0(/02/2020
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IKRAMMAILLETشــركة
SARL

 شركة ح ت مسؤولية محدودة 
 رأسمـــالها 100.000 درهم 

مقرها  الجتماعي : برقم 63، بلوك 
ش2، حي  لد خلة، أكادير

تـأسـيـ5 شــركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24
 لتاسي�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

تحمل  وخصائص  لتالية):)
شركة) (:  لـتـسـميـــــــــــــــة)

»IKRAMMAILLET SARL«
ح ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة.
تسيير  لضيعات) (- (:  لـمـوضـــــوع)

 لفالحية.
جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 
غير) أو  مباشرة  بصفة  ترتبط   لتي 

مباشرة بهدف  لشركة.
 لـمـقر  الجـتـماعــي):)رقم)63،)بلوك)

ش2،)حي  لد خلة،)أكادير.
سنة  بتد ء) (99 (: مــــــدة  لشركــــــة)

من يوم تأسيسها.)
 100.000 (: رأسمـــال  لشركـــة)
حصة من) (1.000 درهم مقسم على)

فئة)100)درهم.
-) لسيد) (: ومساهمتهم)  لشركاء)
مايي) غوستاف  أوغيست  جير رد 

70.000)درهم مقابل)700)حصة.
 30.000 إكر م)  لسيدة  لسمان 

درهم مقابل)300)حصة.)
-) ألربـــــــــاح):)يتم  قت اع نسبة))% 
من  ألرباح لإلحتياط  لقانوني و لباقي)
يوزع سو ء) تقرير  لشركاء)  حسب 

أو ينقل.

من) تسير  لشركة  (:  لـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف  لسيدة  لسمان إكر م.

حق  إلمضاء):)أع ي حق  إلمضاء)

للمسيرة  لوحيدة  لسيدة  لسمان)

إكر م.

 لسنـــة  الجتمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

بتاريخ) ألكادير   ملحكمة  لتجارية 

21/07/2020)تحت رقم):)91942.
)للخالصة  لبيان

 ملسيــــــــرة  لوحيدة)
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SOCIETE IOTA INOX
SARL

CONSTITUTION

رأسمالها 000 100 درهم .

 ملقر  الجتماعيرقم 64 زنقة  فني حي 

بيزنكادتيزنيت

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
إنجاز  لقانون) تم  (2020 16يونيو)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):

 SOCIETE IOTA INOX  لتسمية)

.SARL

مختلفة) :) عمال  غرض  لشركة)

تجارة حرة  ستير د وتصدير

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات  ملذكورة و لتي من شانها)

أن تساهم في تنمية  لشركة).

ملدة) تأسست  لشركة  (:  ملدة)

من يوم تقييدها في) سنة  بتد ء) (99
 لس ل  لتجاري)

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 لشركة في مبلغ)100000)درهم

1000حصة من فئة) مقسم إلى) (

100)درهم لفائدة كل من):)

 لسيدخالد شاكر)00))حصة

 لسيد عزيز شاكر)00))حصة

شاكر) خالد  تعيين  لسيد  تم 

كامل) تحمله  مع  كمسيرللشركة 

 لصالحيات حسب  لقانون  ألسا�ضي)

للشركة.

تم  نجاز  إليد ع  لقانوني بكتابة)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) (09/07/2020 بتاريخ) بتزنيت 
رقم)176
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SOCIETE JINANE AGRUMES
S.A.R.L 

شركة محدودة  ملسؤولية - رأسمالها 

100.000 درهم

لل مع) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2020 يونيو) (22 يوم)  لعام  لعادي 

تم تأسي5  لشركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة):

JINANE AGRUMES(:لتسمية 
:) ل ابق  ألول)  ملقر  الجتماعي)
شقة رقم)4)مجموعة)3D)رقم)23)حي)

 لد خلة)–)أكادير.)

99))تسعة) مدة صالحية  لشركة:)

وتسعون))سنة.
رأس  ملال):)100.000.00)درهم.

وزعت) إن  وحصص   وحصص:)

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي:

نفيسة  حميدوش)  لسيدة 

100.000.00)درهم.

 مل موع):)100.000)درهم.

 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديسمبر.

نفيسة) :) لسيدة   لتسيير)

 حميدوش.

نفيسة) :) لسيدة   لتوقيع)

 حميدوش.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 91412 رقم) تحت  باكادير   لتجارية 

وبالس ل) (1(/07/2020 بتاريخ)

بتاريخ) (4348( رقم) تحت   لتجاري 

.1(/07/2020
 القت اف و لبيان

 حمد زهور
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STE FLECHA TRANS
SARL AU 

ICE : 002439679000009
تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسي5  تم  (03/07/2020
محدودة  ملسؤولية ح ت  وخصائص)

 لتالية):)
 »STE FLECHA TRANS(:(لتسمية 

Sarl«
 1 بلوك) (46 رقم)  ملقر  الجتماعي:)

حي  إلح عة  يت ملول).
نقل  ملستخدمين) (:  لهدف)

وحساب  لغير.
 100.000 (:  لرأسمال  الجتماعي)

درهم.
 لتسيير):عزيز حز ني).

 ملدة:)99)سنة.
 لسنة  ملالية):)فاتح يناير حتى)31 

ديسمبر.
بالس ل) تس يل  لشركة  تم 
 890 رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 
رقم  لس ل) (1(/07/2020 بتاريخ)

 لتجاري))2062.
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GALOIS TRAVAUX
إعالن تأسي5 شركة

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسي5  تم  (،2020 يونيو)

باملو صفات  لتالية):
 .GALOIS TRAVAUX(:(لتسمية 

حي بئر) (14 :زنقة)  ملقر  الجتماعي)
 نزر ن طان ان

ح ت) شركة  (: ) لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد)

أشغال  لبناء) (:  لهدف  الجتماعي)
وأشغال مختلفة

 ملدة):)تسعة وتسعون سنة.
درهم) (100.000 (:  لرأس  ملال)
حصة  جتماعية) (1000 مقسم  لى)
100)درهم للو حدة مملوكة) من فئة)
:) لشويف) كاملة من طر ف  لسيد)

محمد.



91(( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

 لتسيير):) لسيد  لشويف محمد
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية ب ان ان تحت رقم):)107 
و لتقييد بالس ل  لتجاري تحت رقم)

:))41))بتاريخ)07/07/ 2020.
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STE SIHABI CARS
SARL AU

بمقت�ضي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ)
تأسي5) تم  2020) كادير  يونيو) (2(
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت)
تحمل  وخصائص)  لشريك  لوحيد 

 لتالية):
 STE SIHABI CARS (:  لتسمية)

.SARL AU
شارع) (64 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 وخو رزمي حي  ملسيرة  كادير.)
رأس  ملال):)00.000))درهم.

 ملدة):)99)سنة.
 ملسير):) لسيد عبد  لغفور سهابي)

.M(3131((وطنيته رقم
:)-)كر ء) لسيار ت بدون) ) لنشاط)

سائق.
تم  إليد ع  لقانوني لدي  ملحكمة)
 17/07/2020 في) باكادير   لتجارية 

تحت رقم)17)91.
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 SOCIETE NOVO PETRO
SUD

SARL AU
CONSTITUTION

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة رأسمالها 100.000 درهم.

 ملقر  الجتماعيال ريق  لوطنية رقم 
01  تجاه  لدورة وطرفاية

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم  نجاز  لقانون) (2020 يونيو) (22
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):
 SOCIÉTÉ NOVO (:  لتسمية)

.PETRO SUD SARL AU
غرض  لشركة):)مح ة غاز.

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات  ملذكورة و لتي من شانها)

أن تساهم في تنمية  لشركة).

ملدة) تأسست  لشركة  (:  ملدة)

من يوم تقييدها في) سنة  بتد ء) (99
 لس ل  لتجاري)

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 لشركة في مبلغ)100.000)درهم

1000حصة من فئة) مقسم إلى) (

100)درهم لفائدة كل من):)

 1000 هللا  ملوساوي)  لسيدعبد 

حصة.

هللا) عبد  تعيين  لسيد  تم 

 ملوساوي كمسير للشركة مع تحمله)
حسب  لقانون) كامل  لصالحيات 

 ألسا�ضي للشركة.

تم  نجاز  إليد ع  لقانوني بكتابة)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بالعيون بتاريخ)30)يونيو)2020)تحت)
رقم)204.
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 Société OUHAKIM

TRAVAUX
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : حي  إلنارة أوالد 

برحيل عمالة تارود نت.

بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�ضى 
تم وضع  لقانون) (،2020 فبر ير) (27

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

 ”OUHAKIM TRAVAUX“

 لشركاء):)

عبد  وحكيم  مالك،)  لسيد 

1987،) وحامل) مزد د سنة) مغربي،)

رقم) لب اقة  لتعريف  لوطنية 

لوليجة) بدو ر  JC487028) لساكن 

 ملهارة عمالة تارود نت.

 ملوضوع):)تتخذ  لشركة كموضوع)

لها  آلتي):

أعمال متنوعة أو أعمال بناء.)

.ح.م.م) شركة) (:  لتسمية)
.OUHAKIM(TRAVAUX«(S.A.R.L«

حي  إلنارة أوالد) (:  ملقر  الجتماعي)
برحيل عمالة تارود نت.

 ملدة):)تسعة وتسعون سنة  بتد ء)
من تاريخ تس يل  لشركة في  لس ل)

 لتجاري.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم مقسمة) (100.000  لشركة ب)
درهم) (100 1000حصة من فئة) إلى)

موزعة كتالي:
أمالك) عبد  وحكيم   لسيد 

1000حصة  جتماعية
 مل موع):)1000)حصة  جتماعية.
عبد  وحكيم) :) لسيد   لتسيير)
ويلزمها) للشركة  مسير  عين  أمالك 

بتوقيعه  ملنفرد ملدة غير محددة
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)
ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
 ألرباح:)توزع  ألرباح  لصافية بعد)
في  ملائة لالحتياط  لقانوني) (( خصم)
في) حصتهم  حسب  على  لشركاء)
 لشركة أو تنقل من جديد إلى  لسنة)

 ملو لية.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  إلبتد ئية بتارود نت بتاريخ)
تحث رقم  لس ل) (2020 يوليوز) (14

 لتجاري)6813.
مقت ف من أجل  إلشهار
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OUT PRO
 SARL

إنشاء شركة
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسي5  تم  (2020 يونيو)
ح ت  ملميز ت) محدودة  ملسؤولية 

 لتالية:
»OUT PRO«(لتسمية):)شركة 

عابدين) شارع  (:  ملقر  الجتماعي)
زنقة أهل  ملتيين رقم)09)كلميم.

 لرأسمال):)10.000)درهم مقسمة)
على)100)حصة من فئة)100)درهم.

:)مقاول في تنظيف  لشقق)  لهدف)
و ملحالت،)مقاول في  لبناء)و ألشغال)

 ملختلفة،) ملعامالت  لتجارية).)
بووحرير) :) لسيد   لشركاء)
عبد  لغني،)مغربية  و نسية،)مزد دة)
و وحاملة) (،21/02/1997 بتاريخ)
 (0(  JA17731( للب اقة  لوطنية)

حصة).
سالم،) محمد  لبكم   لسيد 
بتاريخ) مزد د  مغربي  و نسية،)
للب اقة) و وحامل  (28/03/1199

 لوطنية)JA162283 )0))حصة).
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
:)تسير  لشركة حاليا من)  لتسيير)
عبد  لغني،) بووحرير  طرف  لسيد 
و لسيد لبكم محمد سالم ملدة غير)

محددة.
باملحكمة) تم  (:  لس ل  لتجاري)
تحت) بتاريخ  بكلميم   البتد ئية 

09/07/2020)رقم)8)1.
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 Société PHARMACIE RIAD
HIDA

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 0.000 10 درهم

 ملقر  الجتماعي :أوالد عبو أوالد 
برحيل عمالة تارود نت

بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�ضى 
تم وضع  لقانون) (،2020 يونيو) (12
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
 PHARMACIE RIAD“  ملحدودة)

HIDA”)باملميز ت  لتالية):
 لشركاء):)

مغربي،) أحمد  لفقير،)  لسيد 
1991/12/03،) وحامل) مزد د سنة)
رقم لب اقة  لتعريف  لوطنية 
أوالد) بدو ر  W37(3(8) لساكن 
 ملنصر بني مجريش سيدي  لعايدي)

 ملز مزة س ات.
 ملوضوع):)تتخذ  لشركة كموضوع)

لها  آلتي):
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صيدالني بائع  ألدوية بالتقسيط.)
.ح.م.م) شركة) (:  لتسمية)
 »PHARMACIE( RIAD( HIDA«

.S.A.R.L AU
أوالد عبو أوالد) (:  ملقر  الجتماعي)

برحيل عمالة تارود نت.
 ملدة):)تسعة وتسعون سنة  بتد ء)
من تاريخ تس يل  لشركة في  لس ل)

 لتجاري.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم مقسمة) (100.000  لشركة ب)
درهم) (100 1000حصة من فئة) إلى)

موزعة كتالي):
 لسيد أحمد  لفقير):)1000حصة)

 جتماعية.
 مل موع):)1000)حصة  جتماعية.
أحمد  لفقير) :) لسيد   لتسيير)
عين مسير للشركة ويلزمها بتوقيعه)

 ملنفرد ملدة غير محددة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)
ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
توزع  ألرباح  لصافية) (:  ألرباح)
لالحتياط) في  ملائة  (( خصم) بعد 
 لقانوني على  لشركاء)حسب حصتهم)
إلى) جديد  من  تنقل  أو  في  لشركة 

 لسنة  ملو لية.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بتار ود نت بتاريخ)
تحت رقم  لس ل) (2020 يوليوز) (08

 لتجاري)6829.
مقت ف من أجل  إلشهار
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SOCIETE RAFII ALIME
SARL
تأسي5

رأسمالها 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي :  لقليعة حي  خشاب 
كم9 طريق  القليمي )10  يت ملول-

بيوكرى  نزكان  يت ملول
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم  نجاز  لقانون) (2020 فاتح يوليو)
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):

 SOCIÉTÉ RAFII (:  لتسمية)
ALIME SARL

تجارة  غذية) غرض  لشركة 
 وحيو نات

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات  ملذكورة و لتي من شانها)

أن تساهم في تنمية  لشركة).
ملدة) تأسست  لشركة  (:  ملدة)
من يوم تقييدها في) سنة  بتد ء) (99

 لس ل  لتجاري)
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم لفائدة كل من):)
 لسيد محمد بن عبو)00))حصة.
 لسيد عتمان بن عبو)00))حصة.
تعيين  لسيد محمد بن عبو) تم 
كامل) تحمله  مع  للشركة  كمسير 
 لصالحيات حسب  لقانون  ألسا�ضي)

للشركة.
تم  نجاز  إليد ع  لقانوني بكتابة)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (08/07/2020 بتاريخ) بانزكان 

رقم)842
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مكتب حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)رقم)98)شارع  ملقاومة  يت)

ملول،)0)861،) يت ملول  ملغرب

 STE MENUISERIE DE LA
VILLE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 930 
حي  لصناعي  يت ملول  يت ملول 

0)861  يت ملول  ملغرب
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

206(1
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليو) (2
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   القتضاء)

. MENUISERIE DE LA VILLE
غرض  لشركة بإيجاز):)01/ شغال)

 لنجارة)02/كر ء) الت  لنجارة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)930 
ملول) ملول  يت  حي  لصناعي  يت 

0)861) يت ملول  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:)
كالتالي: لسيد  كزوم) مقسم  درهم،)
 100 1.000)حصة بقيمة) (:  وحسين)

درهم للحصة).
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء:
 لسيد  كزوم  وحسين عنو نه) ))
حي  لنهضة) (8 رقم) (9 ممر) أ  بلوك 

0)861) يت ملول  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
مسيري  لشركة:) كزوم) ومو طن 
 9 ممر) أ  بلوك  عنو نه) ))  وحسين 
رقم)8)حي  لنهضة)0)861) يت ملول)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)913.
296 P

STE MG GLOBAL INVEST
 SARL AU

رأسمالها 100.000،00Dhs درهم 
إعالن بتأسي5 شركة

تأسست) عرفي  عقد  بموجب 
شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة تحت)
 »MG GLOBAL INVEST SARL(إسم

»AU)بتاريخ))2)يونيو)2020 
هدفها):)-وكالة  الشهار و لتو صل.

 النتاج  العالمي.
و للو زم) في  الدو ت   لتجارة 

 ملكتبية.
 لعنو ن  لتجاري):)رقم)2)1)تجزئة)

برمات أيت ملول.)

درهم موزعة) (100.000 رأسمالها)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

در هم،)موزعة كما يلي):
 لسيد معاح غازي):)1000حصة.

تعيين  لسيد) تم  تسيير  لشركة 
معاح غازي مسير  للشركة ملدة غير)
محدودة مع تخويله كامل  لصالحيات)

حسب  لقانون  ألسا�ضي للشركة.
 ملدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكتب) تم   إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 17 بتاريخ) (982 رقم) تحت  بانزكان 

يوليو)2020.
 »MG GLOBAL شركة) س لت 
بالس ل) (INVEST SARL AU«
 20667 رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 

بتاريخ)17)يوليو)2020.
297 P

 KENISMA TRANSPORT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : رقم 7 عمارة 30 
إقامة بيتي سكن حي  ملحمدي أكادير

R.C 43507
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادير)
ثم تأسي5 شركة) (2020 يوليو) (8 في)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت شريك)

وحيد ح ت  وخصائص  آلتية.
 KENISMA (:  لتسمية)

TRANSPORT
 Transport de (:  لهدف)
 marchandises par automobiles
 dont le tonnage agréé est égal

 .ou supérieur à 1( tonnes
 ملقر  الجتماعي):)رقم)7)عمارة)30 
إقامة بيتي سكن حي  ملحمدي أكادير.
 ملدة):)99)سنة  بتد ء)من تأسي5)

 لشركة)
درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم)
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
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بمقت�ضى  لفصل)36)من  لقانون)
تعيين  لسيد) تم  للشركة   ألسا�ضي 
ياسين حمي كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
و لتس يل) تم  إليد ع  لقانوني 
بالس ل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)
تحت) (2020 يوليو) (16 يوم) باكادير 

عدد)91448 . 
298 P

CABINET(COMTABLE(»JCE«

LAOUBAR NEGOCE
SARL AU

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة

يوليو) (6 في) للعقد  ملؤرخ  طبقا 
محدودة) شركة  تأسي5  تم  (2020

 ملسؤولية باوخصائص  لتالية):
 LAOUBAR NEGOCE (:  السم)

.SARL AU
 TRAVAUX DIVERS (:  لهدف)
 OU DE CONSTRUCTION /
NEGOCIANT / IMPORT EXPORT

 100.000 (: رأسمال  مل موع)
درهم.

 لتسيير):)أحمد  لر ي5.
 B816 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 ملن قة  لصناعية آيت ملول.
 ملدة):)99)سنة.

للمجموعة) تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة) بالس ل  لتجاري 
 942 رقم) تحت  بانزكان   البتد ئية 

بتاريخ)20)يوليو)2020.
299 P

SOCIETE LINA SOUSS
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها 100.000 درهم

ملك فنجي دو ر  غروض جماعة 
 نشادن  شتوكة  يت باها

س.ت )2068 إنزكان
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بأكادير)
تم تأسي5 شركة) (2020 يوليو) (8 في)
ح ت) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 وخصائص  آلتية):

 SOCIETE LINA (:  لتسمية)

.SOUSS SARL

تغليف جميع  ملنتجات) (:  لهدف)

تصدير وتسويق)  لزر عية أو غيرها–)
جميع  ملنتجات  لزر عية في  لسوق)

جميع) شر ء) أو  لدولية-)  لوطنية 

جميع) وتصنيعها،) ستير د   لعبو ت 

وإنشاء) در سة  (- و ملو د)  ملنتجات 

و ستغالل  ملو رد  لزر عية-) وت وير 

 لزر عة وإد رة  ملز رع  لزر عية

ملك فنجي دو ر) (:  ملقر الجتماعي)

جماعة  نشادن  شتوكة)  غروض 

 يت باها.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء)من تأسي5)

 لشركة.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

 100 1000حصة من فئة) مقسم إلى)

درهم

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يوليو إلى)30)يونيو من كل سنة
بمقت�ضى  لفصل)33)من  لقانون)

تعيين  لسيد) تم  للشركة   ألسا�ضي 

 ملص فى كر م كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.

و لتقيد) تم  إليد ع  لقانوني 

بالس ل  لتجاري باملحكمة  إلبتد ئية)

تحت) (2020 يوليو) (21 يوم) بإنزكان 

عدد)962)و)2068.

300 P

MAKEY
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع  وحسن  لثاني 

د ر  ملحامي رقم 610  كادير

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي) (- (1

بأكادير) (2020 مارس) (11  ملؤرخ يوم)

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5  تم 

باملو صفات) بشريك وحيد  محدودة 

 لتالية):

»MAKEY(«(لتسمية):)شركة 

تعزيز  لعقار ت وأعمال) (:  لهدف)

 لبناء.

شارع  وحسن) (:  ملقر  الجتماعي)
 لثاني د ر  ملحامي رقم)610) كادير.

 ملدة):)مدة  لشركة)99)سنة.
يناير) (01 :)من)  لسنة  الجتماعية)

إلى)31)ديسمبر.
رأس مال  لشركة):)حدد رأس مال)
 لشركة  الجتماعي في)100.000)درهم)
 100 بقيمة) حصة  (1000 مقسم)

درهم لكل حصة.
 لتسيير):) لعمري مص فى كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة).
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 مارس) (16 بتاريخ)
بالس ل  لتجاري) وس ل  (899(3

بنف5  ملدينة تحت رقم)42823.
مقت ف من أجل  إلشهار

301 P

MANAR FESTIVITES
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

وعنو ن مقرها  الجتماعي برقم 19 
باب  وخمي5 - 83000 تارود نت 

 ملغرب
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

68271
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليو) (9
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة باملميز ت  لتالية):
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدودة).
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   القتضاء)

 MANAR FESTIVITES
تصفيف) بإيجاز-) غرض  لشركة 
 لشعر للسيد ت أو للرجال ألكثر من)

شخصين))حالقة).
-) لعناية باو مال)

-)نكافة)))تنظيم حفالت  لزفاف).
 19 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
تارود نت) (83000 (- باب  وخمي5)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 100.000 رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):

00))حصة)  لسيدة منار بوزيدي:)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 (:  لسيدة مريم جر ر)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة منار بوزيدي عنو نها رقم)

عمارة بريدعة تجزئة  يت و علي) (02

تارود نت) (83000 باب  وخمي5-)

 ملغرب.

 (9 عنو نها) جر ر  مريم   لسيدة 

 83000 حد -) درب  جنان  لعبوبي 

تارود نت  ملغرب.

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة منار بوزيدي عنو نها رقم)

عمارة بريدعة تجزئة  يت و علي) (02

تارود نت) (83000 (- باب  وخمي5)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارود نت بتاريخ)16)يوليو)

2020)تحت رقم))42.

302 P

MARBRERIE AL JANOUB
إعالن تأسي5 شركة

يوليو) (14 عرفي) عقد  بمقت�ضى 

2020،)تم تأسي5 شركة باملو صفات)

 لتالية):

 MARBRERIE AL (:  لتسمية)

.JANOUB
10)زنقة يوسف) (:  ملقر  الجتماعي)

بن تاشفين طان ان.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة)

:) شغال  لبناء)  لهدف  الجتماعي)

وأشغال مختلفة)

 ملدة):)تسعة وتسعون سنة)

درهم) (100.000 (:  لرأس  ملال)

حصة  جتماعية) (1000 مقسم  لى)

من فئة)100)درهم للو حدة مقسمة)

بين):)
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 330 (:  لسيد  لدريهم عبد  ملولى)

حصة

 لسيد  وخ يب مر د):)340)حصة

 330 (: محمد)  لسيد  لعبدي 

حصة

و لعائلية)  السماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لدريهم عبد  ملولى عنو نه)

مشروع  لنهضة  لحي  و ديد) (132

طان ان.

 لسيد  وخ يب مر د عنو نه)178 
شارع  وحسن  لثاني  لحي  إلد ري)

طان ان.

 لسيد  لعبدي محمد عنو نه36 

حي  لنهضة طان ان.

 لتسيير):)

 لسيد  لدريهم عبد  ملولى.

 لسيد  وخ يب مر د).

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 132  البتد ئية ب ان ان تحت رقم)

و لتقييد بالس ل  لتجاري تحت رقم)

:)))4))بتاريخ)07/21/ 2020.

303 P

 STE MAROCAINE DES

 PRODUITS DE BEAUTE

NATURELS
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة
في) للعقد  ملؤرخ  طبقا 

شركة) تأسي5  تم  (2020/07/14

باوخصائص) محدودة  ملسؤولية 

 لتالية:

 STE MAROCAINE (:  إلسم)

 DES PRODUITS DE BEAUTE

.NATURELS

مو د) و ستير د  تصدير  (:  لهدف)

 لتجميل.
ر سمال):)40.000)درهم.

 ملسير:)معاح  لنك.

 (4 بلوك د رقم)  ملقر  الجتماعي:)

أركانة أيت ملول.

 ملدة:)99)سنة.

للشركة) تم  اليد ع  لقانوني 
بالس ل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)
بتاريخ) (20609 رقم) تحت  بانزكان 

.2020/07/14
304 P

 GRANDS AMENAGEMENTS
RUREAUX

SARL 
ICE(:(002502982000065 

تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسي5  تم  (2019  /07/02
محدودة  ملسؤولية ح ت  وخصائص)

 لتالية):)
 GRANDS (:  لتسمية)
 AMENAGEMENTS( RUREAUX( »

(-»(Sarl
:)حي  ملرس زنقة) - ملقر  الجتماعي)

216)رقم)2) لدشيرة  و هادية).
بر مج) و نجاز  در سة  (: - لهدف)

 لسقي).
 100000 (: - لرأسمال  الجتماعي)

درهم.
- لتسيير):)حمزة رجماتي.

- ملدة):)99)سنة.
- لسنة  ملالية):)فاتح يناير حتى31 

ديسمبر).
بالس ل) تس يل  لشركة  تم 
 92( رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 

بتاريخ)17 /07/ 2019.
رقم  لس ل  لتجاري):))2066.

305 P

MASTERING CHARIF
Sarl A.U

إنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسي5  تم  (01/07/2020
وحيد) بشريك  محدودة  ملسؤولية 

ح ت  ملميز ت  لتالية):
 MASTERING شركة) (:  لتسمية)

CHARIF
محمد) شارع  (:  ملقر  الجتماعي)

 لفاتح حي  لفتح رقم))0)كلميم)

 لرأسمال):)100.000)درهم)

نجارة) في  مقاول  (:  لهدف)

 اللومنيوم ميتاليك وبف5،)مقاول في)

و ألشغال  ملختلفة،) ملعامالت)  لبناء)

 لتجارية)

:) بن) -) لسيد) (:  لشريك  لوحيد)

 لو لد خالد،)مغربي  و نسية،)مزد د)

و وحامل) (،1996/02/14 بتاريخ)

 JA17288( رقم) للب اقة  لوطنية 

)1000)حصة).

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة

:)تسير  لشركة حاليا من)  لتسيير)

طرف  لسيد:) بن  لو لد خالد)،)ملدة)

غير محددة.

باملحكمة تم  (:   لس ل  لتجاري)

  البتد ئية كلميم بتاريخ)2020/07/09

تحت رقم)7)1

306 P

شركة جينيرال ب ت ب اوتيد أي 

ترافو 
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

برأسمال: 100.000 درهم 

 ملقر  الجتماعي : مقيمة لدى/ شقة 

366 عمارة 17 إقامة  لنجاح 1 أمل 

2 بنسركاو  كادير 

توقيع حي  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 خاص  ملحرر بتاريخ)16)يونيو)2020

يونيو)   18 بتاريخ) باكادير   ملس ل 

2020،)تم تأسي5 شركة باملو صفات)

 لتالي):)

 لتسمية):)شركة جينير ل ب ت ب)

 وتيد أي تر فو.

 لغرض  الجتماعي):

و نجاز  لدر سات)  لدر سة 

أنو ع  ملشاريع) بجميع   ملتعلقة 

 لعمومية و وخاصة.)

لدى/) مقيمة  (:  ملقر  الجتماعي)

شقة)366)عمارة)17)إقامة  لنجاح)1 

أمل)2)بنسركاو  كادير)

 ملدة):)99)سنة.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

حصة  جتماعية) (1000 مقسمة إلى)

للحصة) درهم  (100.00 فئة) من 

 لو حدة.

 لسنة  ملالية):)من)01)يناير إلى)31 

ديسمبر من كل سنة)

 لتسيير):) لشركة مسيرة من طرف)

 لسيد زكريا  سختير)

باملحكمة) (:  إليد ع  لقانوني)

 90967 رقم) تحت  باكادير   لتجارية 

بتاريخ)2020/07/08 .

307 P

شركة امرجون5 بزني5 ش.م.م. 
 قامة  السكان عمارة س2 رقم 30 

حي  لهدى  كادير 

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحد ث  لقانون) (2020 يونيو) (23

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي):

شركة  مرجون5 بزني5) (:  السم)

ش.م.م.

 ملوضوع)-:)نقل  لبضائع وحساب)

 لغير.

-) عمال متنوعة  و  شغال  لبناء.

:) قامة  السكان) مقر  لشركة)
عمارة س2)رقم)30)حي  لهدى  كادير.

)مدة  لشركة):)99)سنة  بتدء  من)

يوم تأسيسها.
مليون درهم) في  حدد  (: رأسمالها)

10000)حصة٬)قيمة كل) مقسمة إلى)

درهم وموزعة على) (100 و حدة منها)

 ل ريقة  لتالية):

 10000 -) لسيد عتيق مص فى:)

حصة.

تسيير وإد رة  لشركة):)عين  لسيد)

للشركة) وحيد   مسير   عتيق  جو د 

ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

91444/2020) لس ل) رقم) تحت 

 لتجاري)01)43 .

308 P
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شركة يا كلوبال
ش.م.م بشريك وحيد

برأسمال  جتماعي قدره 100.000 

درهم

رقم 93 زنقة  لفر بي حي  لد خلة 

 كادير

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تمت صياغة  لقانون) (2020/03/12

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 وخصائص  لتالية):)

وتوزيع) بيع  (:  لغرض  الجتماعي)

 ملو د  لغذ ئية).)

 لتسمية):)شركة يا كلوبال ش.م.م)

بشريك وحيد.
زنقة) (93 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 لفر بي حي  لد خلة  كادير.

 ملدة):)حددت في)99)سنة)

 لرأسمال و وحصص  الجتماعية)

درهم) حدد  لرأسمال في.100.000) (:

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

موزعة) (، درهم للو حدة) (100 بقيمة)

محمد) جوطي  :) ل اهيري  كاألتي)

1000)حصة.)

 لتسيير):) لشركة مسيرة من طرف)

 لسيد  ل اهيري جوطي محمد وحلك)

ملدة غير محدودة حيث يعود إليه كل)

من  لتوقيعين  لبنكي و الجتماعي.

 16 توزع حسب  لفصل) (:  ألرباح)

من  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

(: رقم) عدد  تحت  بأكادير   لتجارية 

43339/2020)بتاريخ)2020/07/06.
مقت ف قصد  إلشهار)

309 P

 »TRANS BOUZIDIBRA «
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

 100.000 رأسمالها) وحيد  بشريك 

درهم.

كر ج  لبوزيدي) (:  ملقر  الجتماعي)

دو ر  لهندق بلفاع شتوكة  يت باها

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي) (.1
بأكادير) (2020 01)يوليوز)  ملؤرخ يوم)
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5  تم 
باملو صفات) بشريك وحيد  محدودة 

 لتالية:
 TRANS (« شركة) (:  لتسمية)

»BOUZIDIBRA
 لهد:) لنقل  لشخ�ضي و لسياحي)
و ملسافرين) للعاملين   لوطني 

و ملوظفين.
كر ج  لبوزيدي)  ملقر  الجتماعي:)

دو ر  لهندق بلفاع شتوكة  يت باها
 ملدة:)مدة  لشركة)99)سنة.

 لسنة  الجتماعية:)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

رأس مال  لشركة):)حدد رأس مال)
 لشركة  الجتماعي في)100.000)درهم)
 100 بقيمة) حصة  (1000 مقسم)

درهم لكل حصة.
:) برهيم بوزيدي كمسير)  لتسيير)

للشركة ملدة غير محدودة).
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (1( بتاريخ)
894)وس ل بالس ل  لتجاري بنف5)

 ملدينة تحت رقم)20633.
مقت ف من أجل  إلشهار
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مكتب  لتسيير)،) العالميات و ملحاسبة)

»كاجيسكو«
رقم))0)تجزئة أمنية عمارة بيشا تيزنيت)000)8

تأسي5 شركة
 TRAVAUX OUSSAMA ET 

 MAROUANE
ش.م.م. 

وبموجب) (03/07/2020 بتاريخ)
تأسست) عدد3299،) عرفي  عقد 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 »TRAVAUX OUSSAMA(تحت  سم
هدفها) ش.م.م  (ET MAROUANE«

كالتالي:
-) ألشغال  ملختلفة  وخاصة)
بالبنية  لتحتية،) ملد بالقنو ت و لبناء)

في  مل الين  وحضري و لقروي.

وت هير  آلبار) تيهئ  حفر،) (-

 وخصوصية و لعمومية.

-)مفاوض،) الستير د و لتصدير.)

دو ر سن يل) (:  لعنو ن  لتجاري)

 لركادة تيزنيت.
درهم (100.000 (: مالـــها)  رأس 

))مائة ألف درهم)))موزعة إلى)1000 

حصة قيمة كل حصة)))100)درهم)))

مائة درهم.)

تسيير  لشركة):)تم تعيين  لسيدة)
ملدة) للشركة  كمسير  رشيدة  ملوح 

كامل) إع ائه  مع  محدودة  غير 

 لصالحيات حسب  لقانون  ألسا�ضي)

للشركة.)

عمر  لشركة مدة  (:   ملـــــدة)

99)))تسعة وتسعون سنة)))من تاريخ)

تأسيسها  لنهائي).

إيد ع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 مللف  لقانوني بمكتب  لضبط لدى)

عدد) بتيزنيت   ملحكمة  البتد ئية 

222/2020)بتاريخ)14/07/2020.
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 SOUSS SARA PIECES 
ش.م.م- ش.و

RC :43519 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تاسي5  تم  (2020/07/10

ح ت  لشريك) محدودة ملسؤولية 

 لوحيد تحمل  وخصائص  لتالية:

 SOUSS SARA (: -) لـتـسـميـــــــــــــــة)

PIECES

-) لشكل):)ش.م.م-)ش.و.

وتسويق) :) ستير د  -) لـمـوضـــــوع)

ق ع  لغيار  ملستعملة.

:) ملحل) -) لـمـقر  الجـتـماعــي)

 326 زنقة) مكرر  (0( رقم)  لتجاري 
رياض  لسالم  كادير.

-)مــــــدة  لشركــــــة):)99)سنة.)
 100.000 (: رأسمـــال  لشركـــة) (-

درهم.

:) سند) و لتوقيع) -) لـتسـيـيــــــــــــــــــر 

لالنسة سارة ببا حمد.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد  (-

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بتاريخ) (91(03 رقم) تحت  بأكادير 
رقم س لها  لتجاري) (2020/07/17

هو)19)43. 
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TANAGO 
ش.م.م ح ت شريك وحيد

تأسي5
في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ) و ملس ل  (07/07/2020

شركة) تأسي5  تم  (09/07/2020

TANAGO)ش.م.م ح ت شريك وحيد.)

وطنيا) نقل  لبضائع  (: هدفها) (-

ودوليا وحساب  لغير.
حي) (09 رقم) (:  لعنو ن  لتجاري)

 ملسيرة تجزئة موالي  لدر ركة  كادير.
درهم موزعة) (100.000 رأسمالها)

إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم  كتتبت على  لشكل  آلتي):

 1000 (: بويزو) بر هيم  -) لسيد 

حصة.
بويزو) بر هيم  تعيين  لسيد  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)

بر هيم) توقيع  لسيد  تم  عتماد 

و لوثائق) جميع  لعقود  في  بويزو 

 إلد رية.)

- لس ل  لتجاري  إليضاحي رقم)

 .43(41

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (-

 لتجارية باكادير بتاريخ)21/07/2020 

تحت رقم)88)91.
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STE TDM PHARMA
قرر بموجب جمع منعقد بتاريخ)

2020)تأسي5 شركة ح ت) 29)يونيو)

 وخصائص  لتالية.

 لتسمية):)لقد تم تسمية  لشركة)

»ت د م فرما شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة.

 118 مقر  لشركة عند رقم) مقر:)

شارع  وحسن  ألول  لد خلة  كادير.
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 100.000 :)حدد في) رؤوس أمو ل)

1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)

100)درهم للو حد وموزعة كالتالي.)

عبد  لعزيز) -) لسيد  وخومي5 

334)حصة).

 333 توفيق) -) لسيد  وخومي5 

حصة.

-) لسيد  صد د علي)333)حصة

 مل موع):)1000)حصة

أهد ف  لشركة) من  (:  ملوضوع)

ومعاو ة  لنفايات  ل بية) جمع 

 لصيدلية و لصناعية.)

يعتبر  لسيد  وخومي5) (:  لتسيير)

غير) مدة  لشركة  عبد  لعزيز  ملسير 

محدودة

فالتوقيع) لالبناك  بالنسبة  أما 

عبد  لعزيز) لسيد ن  وخومي5 

و وخومي5 توفيق).

 ملدة):)99)سنة  بتد ء)من تأسيسها)

حسب  ملحضر  لتأسي�ضي)

 إليد ع  لقانوني):)لقد تم  إليد ع)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لقانوني 

تحت) (09/07/2020 بتاريخ) بأكادير 
رقم) 90996،) لس ل  لتجاري  رقم)

 .43411
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TECHNIQUE TRUCK AUTO
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

شريك وحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقانون) ثم  (2020 يونيو) (23

 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

ح ت  ملميز ت  لتالية):

 TECHNIQUE TRUCK (:  السم)

.AUTO

–) ستير د) (: هدف  لشركة) (-

وتصدير،))تاجر أو وسيط).

تاجر ق ع منفصلة.

إصالح ميكانيكي وهيكلي.

 18 رقم) محل  (: مقر  لشركة) (-

الفير ي أدميم  لقليعة أيت ملول.)

 ملدة محددة في)99)سنة.)

 لرأسمال محدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

كلها) للحصة  لو حدة؛) درهم  (100

للسيد هشام بن  لعربي.

:تم تعيين  لسيد هشام) - لتسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  بن  لعربي 

صالحية) إع ائه  مع  محدودة  غير 

 إلمضاء.

لتكوين) ((% - ألرباح يتم  قت اع)

عليه)  لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونا.

تم  إليد ع) (: - إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية النزكان تحت رقم)

944)بتاريخ)20/07/2020. 
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SADA ICHERAK PRIVE SARL
ICE: 002556065000096 

تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسي5 شركة) تم  (2020 يونيو) (29

محدودة  ملسؤولية ح ت  وخصائص)

 لتالية):)

 SADA ICHERAK PRIVE Sarl  

- لتسمية):)

رقم) (1 بلوك) (: - ملقر  الجتماعي)

167)حي  يت ملودن  يت ملول).

و لدعم) - لهدف:مركز  لتكوين 

 ملدر�ضي)//تكوين وتنمية  لقدر ة).

 100.000 (: - لرأسمال  الجتماعي)

درهم.

- لتسيير): وحسن سباع.

- ملدة:)99)سنة.

- لسنة  ملالية):)فاتح يناير حتى31 

ديسمبر).

بالس ل) تس يل  لشركة  تم 

 891 رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 

.رقم  لس ل) بتاريخ07/2020/)1)

 لتجاري)20627.
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STE SAFJIM
 SARL AU 

ICE. 002(48424000084

تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسي5 شركة) تم  (2020 يونيو) (2(

محدودة  ملسؤولية ح ت  وخصائص)

 لتالية):)

STE SAFJIM Sarl AU)- لتسمية):)

 166 بلوك رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

حي  يت ملودن أيت ملول.

 لهدف):)تنشيط وتقديم  وخدمات)

وكوتشينك.

 لرأسمال  الجتماعي.100000 

درهم.

- لتسيير:)عبد  لكريم  جيم.

- ملدة):)99)سنة.

- لسنة  ملالية):)فاتح يناير حتى31 

ديسمبر).

بالس ل) تس يل  لشركة  تم 

 910 رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 
رقم  لس ل) (2020  /07/16 بتاريخ)

 لتجاري))2064.
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 »SG INVEST «
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  و 381 شارع 
 حمد  ملنصور  لذهبي  ل ابق  الول 

 لد خلة  كادير

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

يوم)12)ماي)2020)بأكادير تم تأسي5)

محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

بشريك وحيد باملو صفات  لتالية:

»SG INVEST(«(لتسمية:)شركة (•

تعزيز  لعقار ت) (- •) لهدف:)

وأعمال  لبناء

-) عمال  لكر ء)وإد رة  ملباني

شارع) (381 :) و) •) ملقر  الجتماعي)
 حمد  ملنصور  لذهبي  ل ابق  الول)

 لد خلة  كادير.

•) ملدة:)مدة  لشركة)99)سنة.

فاتح) من  •) لسنة  الجتماعية:)

يناير إلى)31)ديسمبر.

رأس) حدد  مال  لشركة:) رأس  (•

 100.000 مال  لشركة  الجتماعي في)

بقيمة) حصة  (1000 مقسم) درهم 

100)درهم لكل حصة.

مص فى) :) لعمري  •) لتسيير)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة).

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (.2

بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (14 بتاريخ)

بالس ل  لتجاري) وس ل  (91314

بنف5  ملدينة تحت رقم)43469 
مقت ف من أجل  إلشهار
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 STE SHOW FOOD » SARL

AU
ICE. 002467162000065

تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسي5) تم  (2020  2020 يونيو) (19

ح ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 

 وخصائص  لتالية):)

 STE SHOW FOOD (:  لتسمية)

-»(Sarl AU
زنقة) (290 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

1066)حي  لنور تر ست  نزكان).

:)توزيع جميع  نو ع  ملو د)  لهدف)

 لغد ئية باو ملة و لتقسيط.

 100.000 (: - لرأسمال  الجتماعي)

درهم.

- لتسيير:)رشيد  معايز.

- ملدة:)99)سنة.

- لسنة  ملالية):)فاتح يناير حتى31 

ديسمبر).

بالس ل) تس يل  لشركة  تم 

 911 رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 

رقم  لس ل) (16/07/2020 بتاريخ)

 لتجاري)20647.
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FIDUCIAIRE AMIZA

 LOTAF TRANS SERVICE « «
SARL A.U

رأسمال  لشركة : 100.000درهم
 ICE : 002556137000092- RC :

43(3(
تأسي5 شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادير)
بتاريخ)06)يوليوز)2020)،)تم تأسي5)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

باملو صفات  لتالية):
 LOTAF TRANS (: -) لتسمية)

. SERVICE
-) لهدف):)نقل  لبضائع للغير).)

-) ملقر  الجتماعي).)حي  ساكا بلوك)
د رقم)173)تيكوين  كادير

-) ملدة):)99)سنة.
-) لسنة  الجتماعية):)من)01)يناير)

إلى)31)ديسمبر.
 100.000: رأسمال  لشركة) (-
حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 
لكل) درهم  (100 بمقد ر)  جتماعية 

و حدة.
عين  لسيد  لعسري) -) لتسيير:)
كمسير للشركة ملدة غير) (،  وحسين)

محدود ة).)
بكتابة) )2تم  إليد ع  لقانوني   
باكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
2020)تحت  لـــرقم) 21)يوليوز) بتاريخ)
بالس ل  لتجاري) ومس لة  (91721

في نف5  ليوم تحت  لرقم))3)43.
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FIDUCIAIRE AMIZA

MARY PRIMEURS
SARL A.U

رأسمال  لشركة : 100.000درهم
 ICE : 002575565000015 - RC :

43(31
تأسي5 شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادير)
بتاريخ)13)يوليوز)2020)،)تم تأسي5)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
)باملو صفات  لتالية):

.MARY PRIMEURS(:(لتسمية (-

وتصدير) :1)) ستر د  -) لهدف)
 ملتوجات  لفالحية).)

-) ملقر  الجتماعي):)رقم))23)شارع)
902)حي  لسالم   كادير

-) ملدة):)99)سنة.
فاتح) من  (: -) لسنة  الجتماعية)

يناير إلى)31)ديسمبر.
 100.000: رأسمال  لشركة) (-
حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 
لكل) درهم  (100 بمقد ر)  جتماعية 

و حدة.
عبار) عين  لسيد  -) لتسيير:)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  عبدهللا،)

محدودة).)
بكتابة) )2تم  إليد ع  لقانوني   
بتاريخ) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
17)يوليو)2020)تحت  لـــرقم)16)91 
ومس لة بالس ل  لتجاري في نف5)

 ليوم تحت  لرقم)31)43.
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FIDUCIAIRE AMIZA

VITAL DECO 
SARL A.U 

رأسمال  لشركة : 100.000درهم
RC : 43543 
تأسي5 شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادير)
تأسي5) تم  (،2020 12يونيو) بتاريخ)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
)باملو صفات  لتالية):

.VITAL DECO(:(لتسمية (-
أشغال  لتزيين (:  -) لهدف)

و إلشغال  ملختلفة.)
-) ملقر  الجتماعي):)شارع)806)رقم)

79) ملسيرة  كادير
 ملدة):)99)سنة.

 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

بمقد ر)100)درهم لكل و حدة.
عين  لسيد  وشان) -) لتسيير:)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  حسن،)

محدودة.)

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

2020)تحت  لـــرقم) 21)يوليوز) بتاريخ)

بالس ل  لتجاري) ومس لة  (91693

في نف5  ليوم تحت  لرقم)43)43. 
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FIDUCIAIRE AMIZA

 UNIVERSAL UNION« SARL«

A.U
رأسمال  لشركة : 100.000درهم

 ICE : 002531409000097 - RC :

20679

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بأكادير)

تم تأسي5) (،2020 يونيو) (24 بتاريخ)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

)باملو صفات  لتالية):

 UNIVERSAL (: -) لتسمية)

. UNION

مو د) وصناعة  بيع  (: -) لهدف)

 لتلفيف.)

متجر  ل ابق) (: -) ملقر  الجتماعي)

رقم) بقعة   لسفلي  المان  و هادية 

)11) لد شير ة  و هادية  نزكان

-) ملدة):)99)سنة.

-) لسنة  الجتماعية):)من)01)يناير)

إلى)31)ديسمبر.

 100.000: رأسمال  لشركة) (-

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 

لكل) درهم  (100 بمقد ر)  جتماعية 

و حدة.

ناجيد) عين  لسيد  -) لتسيير:)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  (، سعيد)

محدود ة).)

بكتابة) )2تم  إليد ع  لقانوني   

 لضبط باملحكمة  البتد ئية با نزكان)

بتاريخ)24)يونيو)2020)تحت  لـــرقم

946)ومس لة بالس ل  لتجاري)  

في نف5  ليوم تحت  لرقم)20679.
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FIDUCIAIRE AMIZA

 DROGUERIE AATAE
SARL A.U

رأسمال  لشركة : 100.000درهم

 ICE : 002576516000043- RC :

43(4(

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادير)

بتاريخ)16)يوليوز)2020)،)تم تأسي5)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

)باملو صفات  لتالية):

 DROGUERIE (: -) لتسمية)

.AATAE

 لهدف):)بيع  ملعد ت بالتقسيط.)

 14 بقعة رقم) (. ) ملقر  الجتماعي)

حد ئق  مزيل بن سركاو   كادير.

-) ملدة):)99)سنة.

فاتح) من  (: -) لسنة  الجتماعية)

يناير إلى)31)ديسمبر.
 100.000 (: رأسمال  لشركة) (-

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 

لكل) درهم  (100 بمقد ر)  جتماعية 

و حدة.

عين  لسيد  دومغار) -) لتسيير:)

عبد لرحيم)،)كمسير للشركة ملدة غير)

محدود ة.)

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

2020)تحت  لـــرقم) 21)يوليوز) بتاريخ)
بالس ل  لتجاري) ومس لة  (91722

في نف5  ليوم تحت  لرقم))4)43.
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شركة ترمو با رت
ش.م.م.

حي تيليال رقم 1068 تكوين أكادير 

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحد ث  لقانون) (2020 يونيو) (17

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي):

 السم:)شركة ترمو با رت ش.م.م.

 ملوضوع)-:) الستير د و لتصدير.

مقر  لشركة:)حي تيليال رقم)1068 

تكوين أكادير.
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)مدة  لشركة):)99)سنة  بتدء  من)
يوم تأسيسها.

رأسمالها):)حدد في مائة  لف درهم)
قيمة كل) حصة٬) (1000 مقسمة إلى)
درهم وموزعة على) (100 و حدة منها)

 ل ريقة  لتالية):
 1000 رشيد:) -) لسيد  مالل 

حصة.
تسيير وإد رة  لشركة):)عين  لسيد)
للشركة) وحيد   مسير   رشيد   مالل 

ملدة غير محدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
باكادير) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
04/2020)90) لس ل) رقم) تحت 

 لتجاري))4320 .
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ترافو اسداد
شركة ح ت مسؤولية محدودة 
وعنو ن مقرها  الجتماعي أوالد 

 لغز ل - 83000 تارود نت  ملغرب
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.682(:
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة باملميز ت  لتالية:
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدودة).
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تر فو) تسميتها  بمختصر   القتضاء)

 سد د
مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز-)

 لبناء)و ألشغال  ملختلفة.
-)مفاوض.

أوالد) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لغز ل)-)83000)تارود نت  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000.00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  سد د):)00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

00))حصة) (:  لسيد ياسين بناري)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد  سد د عنو نه أوالد)

 لغز ل-)83000)تارود نت  ملغرب.

 لسيد ياسين بناري عنو نه بلوك)

6)رقم)83) كفاي)-)83000)تارود نت)

 ملغرب.

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد  سد د عنو نه أوالد)

 لغز ل-)83000)تارود نت  ملغرب.

 لسيد ياسين بناري عنو نه بلوك)

6)رقم)83) كفاي)-)83000)تارود نت)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بتارود نت   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)424.
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شركة تبلون تراف ش.م.م. 
تجزئة  المام رقم 19 حي  لهنا  در ر 

 كادير 

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم إحد ث  لقانون) (2020 يونيو) (26

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي):

 السم):)شركة تبلون تر ف ش.م.م.

متنوعة  و) -:) عمال   ملوضوع)

 شغال  لبناء.)

مقر  لشركة:)تجزئة  المام رقم)19 

حي  لهنا  در ر  كادير.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتدء  من)

يوم تأسيسها.

رأسمالها):)حدد في مائة  لف درهم)

قيمة كل) حصة٬) (1000 مقسمة إلى)

درهم وموزعة على) (100 و حدة منها)

 ل ريقة  لتالية:

 1000 محمد:) -) لسيد  وعيشة 

حصة.

)تسيير وإد رة  لشركة):)عين  لسيد)

 وعيشة محمد مسير  وحيد  للشركة)

ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

91443/2020) لس ل) رقم) تحت 

 لتجاري)43499 .
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شركة ريما ترون5 ش.م.م. 
رقم 60  ل ابق  لثاني حي  لهدى 

 كادير 

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحد ث  لقانون) (2020 يونيو) (12

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي):

ترون5) ريما  شركة  (:  السم)

ش.م.م.

نقل  لبضائع وحساب) (:  ملوضوع)

 لغير.

أعمال متنوعة أو أشغال  لبناء.)
60ك  ل ابق) رقم) مقر  لشركة:)

 لثاني حي  لهدى أكادير.

)مدة  لشركة):)99)سنة  بتدء  من)

يوم تأسيسها.
رأسمالها):)حدد في مائة  لف درهم)

قيمة كل) حصة٬) (1000 مقسمة إلى)

درهم وموزعة على) (100 و حدة منها)

 ل ريقة  لتالية):

 200  لسيد وحسن  يت سيدي:)

حصة.

 200 (: زيد  يت سيدي) -) لسيد 

حصة.

(: سيدي) -) لسيد  بر هيم  يت 

200)حصة.

-) لسيد محمد  يت سيدي):)200 

حصة.

-) لسيد مبارك  يت سيدي):)200 

حصة.

تسيير وإد رة  لشركة):)عين  لسيد)
زيد  يت سيدي مسير  وحيد  للشركة)

ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باكادير) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

2020/)0)90) لس ل) رقم) تحت 

 لتجاري)43207 .
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شركة نـــالي للتأيير واإلدارة 

واملطعمة
ش.م.م ح ت مسير وحــيــد

مؤرخ) عرفي  محضر  بمقت�ضى 

تأسي5) تم  (13/07/2020 بتاريخ)

شركة باملو صفات  لتالية):

للتسيير) نـــالي  شركة  (: -) لتسمية)

ح ت) ش.م.م  (، و مل عمة) و إلد رة 

مسير وحــيــد.

تسيير وإد رة  مل اعم) (: -) لهـدف)

و مل عمة.

:) قامة  لنجاح) -) ملقر  الجتماعي)

بنسركاو) (1(3 شقة) (14 عمارة) (02

أكــاديــــر.)
رأس مالها):)حدد في مبلغ)0.000) 

درهم))خمسون  لف))مقسم إلى)00) 

درهم) (100 بقيمة) إجتماعية  حصة 

للو حدة):)

 لسيد مارتان يون5):)00))حصة)

 جتماعية

 لتسيير):)عهد بتسيير  لشركة  لى)

كمسير وحيد) (،  لسيد مارتان يون5)

الجتماعي) له  إلمضاء) خول  كما 

وكذ ) (، و لوثائق  إلد رية  ملختلفة)

 لتوقيع  لبنكي و لوثائق ح ت  لصلة)

وح لك ملدة غير محدودة).

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بأكادير تحت رقم.79)91.

ت) س–) (،20/07/2020 بتاريخ)

43(39:
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شركة اري يلك ش.م.م
تجزيئة  اليمام رقم 19 حي  لهنا  در ر 

 كادير

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحد ث  لقانون) (2020 يونيو) (17

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي):

 السم):)شركة  ري يلك ش.م.م.

متنوعة  و) :) عمال   ملوضوع)

 شغال  لبناء.
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مقر  لشركة):)تجزيئة  اليمام رقم)

19)حي  لهنا  در ر  كادير.

)مدة  لشركة):)99)سنة  بتدء  من)

يوم تأسيسها.
رأسمالها):)حدد في مائة  لف درهم)

قيمة كل) حصة٬) (1000 مقسمة إلى)

درهم وموزعة على) (100 و حدة منها)

 ل ريقة  لتالية:

 1000  لسيد  وخ ابي  ن5:)

حصة.

)تسيير وإد رة  لشركة):)عين  لسيد)

 لعالمي يوسف مسير  وحيد  للشركة)

ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باكادير) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

91041/2020) لس ل) رقم) تحت 

 لتجاري))4342 .
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AZERGUI
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

محضر  و مع  لعام) على  بناء)

يونيو) (08 بتاريخ)  لتأسي�ضي  ملنعقد 

2020)تأسست شركة ح ت مسؤولية)

محدودة

باالعتبار ت  لتالية):)

شركة) (AZERGUI شركة)  السم:)

ح ت مسؤولية محدودة شريك و حد.
 لعنو ن):)رقم)12)قسارية مرجان)

شارع سيدي عبد  لرحمن تزنيت.

و لتصدير،-) -.) إلير د  (:  لهدف)

 لتفاوض)،

كل  لعمليات) عامة  وبصفة 

 لسياحية،) لتجارية،) ملالية)

و القتصادية  لتي من شأنها أن تنمي)

وت ور نشاط  لشركة  ملذكورة أعاله.

 99( تسعة وتسعون سنة) (:  ملدة)

سنة).
رأسمال  لشركة هو) (: رأس  ملــال)

درهم) (100.000 درهم) ألف  مائة 

حصة) ((1000( ألف) إلى  مقسمة 

بقيمة مائة))100))درهم لكل حصة.

زكرياء) :) لسيد  زركي   لتسيير)

مسير  للشركة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بتيزنيت)

(: رقم) تحت  (09/07/2020 بتاريخ)

 167/2020
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 SOCIETE STE TAN TAN HM

SNC
 شركة  الشخاص

رأسمالها 100.000.00 درهم

س ل تجاري رقم : 3)40 – طان ان

 ملقر  الجتماعي : رقم 780 شارع 

محمد  وخام5، طان ان

إعالن عن حل  لشركة قبل  ألو ن

بناء  على محضر قر ر  لغير  لعادي)

 TAN TAN HM SNC لشركاء)شركة)

ب ان ان،) بمقر  لشركة  و ملنعقد 

بتاريخ)06/07/2020)تقرر مايلي):

حل  لشركة قبل  ألو ن وتحديد)

 ملقر  الجتماعي للشركة)،)كمقر وحلها

حورية) لعزيز  (: تعيين  لسيدة)

كمصفية للشركة

بكتابة) تم   إليد ع  لقانوني 

باملحكمة  إلبتد ئية)  لضبط 

 2020 يونيو) (14 بتاريخ) ب ان ان 

تحت رقم)0)29. 
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 SOCIETE NASAM TOURS

SARL
رأسمالها 100.000.00 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 2 ممر رقم 204 

تجزئة  لفايز  لحي  لصناعي

أكادير.

فسخ  لشركة مسبقا

لل مع) عرفي  عقد  1/بمقت�ضى 

يونيو) (29 يوم) غير  لعادي   لعام 

 NASAM شركة) شركاء) قرر  (2020

TOURS)مايلي:

-)فسخ  لشركة مسبقا.

نجاة  لشادلي) تعيين  لسيدة  (-
مصفية للشركة.

-)تحديد مقر  لتصفية):)رقم)2)ممر)
رقم)204)تجزئة  لفايز  لحي  لصناعي)

أكادير.
2/تـم  إليـد ع  لـقـانوني باملحكمة)
 91091 رقم) تحـت  بأكادير   لتجارية 

بتاريخ)13/07/2020.
 القت اف و لبيان

 حمد زهور
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 OUALIM SUD SARL 
حــــل شــــركة ح ت مســــؤولية محـــدودة

 ملقر  الجتماعي: دو ر  يكيسل 
جماعة  باينو، كلميم

 لس ل  لتجاري رقم : 631 بكلميم.
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يوم) و ملس ل  (01/07/2020
تم عقد  و مع  لعام) (02/07/2020
 OUALIM SUD لشركة)  الستثنائي 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة،) (SARL
حيث) 100000.00درهم،) رأسمالها)

تقرر ما يلي:
-)حل شركة)OUALIM SUD)ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة.
(، وهبي ها شم) تعيين  لسيد:) (- (
لب اقة) مغربي  و نسية، وحامل 
 JA62279 رقم)  لتعريف  لوطنية 
زنقة) (0(/03/1979 بتاريخ)  ملزد د 

آهل وحبيب رقم)31)كلميم.
تحديد  ملقر  الجتماعي للشركة) (-

مقر دو ر  يكيسل جماعة  باينو).
)وقد تم  إليد ع  لقانوني للشركة)
باملحكمة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 
تحت) (،09/07/2020 يوم) بكلميم،)

رقم)6)1) لس ل  لتجاري رقم)631.
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KAOURI TRANS SARL AU
إعـــالن قانــوني

عرفي  ملؤرخ) عقد  بمقت�ضي 
بانزكان قررت) (02/03/2020 بتاريخ)
 و معية  لعامة  الستثنائية لشركة)
KAOURI TRANS SARL AU)مايلي):)

)إغالق وتصفية كاملة للشركة.

)تفريغ  إلد رة إلى  ملصفي)

تم  إليد ع  لقانوني لدي  ملحكمة)

 2020/07/1( في)  البتد ئية  نزكان 

تحت رقم)902.
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IS TRADING

ش.م.م.
RC(N° 37977

قرر  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملنعقد بتاريخ))2)يونيو)2020)مايلي):)

-) لفسخ  ل وعي  إلر دي للشركة)

و لتصفية  لودية).

سامي) وقبول  لسيد  تعيين  (-

 لالحقي مصفيا للشركة

يعقوب) شارع  (41 رقم) تحديد  (-

مقر ) تالبرجت  كادير   ملنصور 

للتصفية.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

 1(/07/2020 في) باكادير   لتجارية 

تحت رقم)91399 
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 ملكتب  لعام للحسابات و الستشار ت

 لرقم)16)شارع)29)فبر ير تالبرجت أكادير)

شركة إملاتيكنولوجي

 STE ELMATECHNOLOGIE

S.A.R.L. A.U
تصفية شركة ح ت مسؤولية 

محدودة

1))بموجب عقد عرفي محرر يوم)

09)يونيو)2020)تقرر ما يلي:

-1)تصفية  لشركة

-2)تعيين مأمور  لتصفية

باإلجر ء ت) صالحية  لقيام  (3-

 لقانونية.

تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة) ((2

 10/07/2020 يوم) بأكادير   لتجارية 

تحت عدد)91040 
مقت ف للنشر و لبيان
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 STE CENTER RANEEM
 CAOCHING ET

 ACCOMPAGNEMENT SARL
AU

شركة محدودة  ملسؤولية 
 رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي: رقم 3  ل ابق 
 لتالت عمارة  لزيتون )2   تجزئة 

 لزيتون تيكيوين  كادير
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مساهمو) قرر  ثم  (10/07/2020

 لشركة ما يلي):
و لتصفية  ملسبقة) -) وحل  (1

للشركة.
باعمي) وفاء) تعيين  لسيدة  (- (2

كمصفية للشركة.)
كمكان) مقر  لشركة  إتخاد  (3-

للتصفية)
تم  إليد ع) - إليد ع  لقانوني 
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  لتجارية الكادير تحت رقم)

77)91)بتاريخ)20/07/2020.
للخالصة و لتذكير

قبال حسن
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ايناس ديكور ش.م.م
مركز  لد خلة II  لكرد ن تارود نت.
 لس ل  لتجاري 1931 بتار ود نت.

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 و معية  لعامة غير  لعادية لشركة)

 يناس ديكور شركة ح ت مسؤولية 
 2020 يونيو) )1من  بتاريخ) محدودة 
يوليوز) (06 مس ل بتارود نت بتاريخ)
2020)كناش  ملد خيل عدد):)2)3)،)
تم) (4938 عدد) باستخالص  أمر 

 التفاق و لتر �ضي على مايلي):
-)إ نهـاء)عمليات  لتصفية)

-)إ بر ء)حمة  ملصفي.
في) علـــى  لشركة  -) لتش يب 

 لس ل  لتجاري و لضريبة  ملهنية.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 2020 يوليوز) بتاريخ:16) لتارود نت 

تحت رقم:)423.
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 ACHARQ EL شر كـة

AOUSSAT sarl au

مـؤرخ) عـوفي  عـقـد  بـمـقـت�ضى 

قرر  و مع) (16/07/2020 بتـاريـخ)

 لعام  لعادي ما يلي  لغير

•)تسريح  ملسير

•)حل مبكر للشركة

تعيين  لسيد رشد باي5 عماد) (•

مصفي للشركة

مقر  لتصفية  ملركز  لتجاري) (•

رقم)4)حي  لد خلة  كادير

كتابة) لدى  تـم  اليد ع  لقانوني 

باملـحكمة  لتجارية  كادير.  لضبط 

رقـم) تحت  (20/07/2020 بتاريخ)

.91(86
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SOCIETE AMARI CAR SARL

رأسمالها 100.000.00 درهم

 ملقر  الجتماعي: بلوك أ2 رقم 82 حي 

 لقدس- أكادير.

فسخ  لشركة مسبقا

لل مع) عرفي  عقد  1/بمقت�ضى 

 09/07/2020  لعام غير  لعادي يوم)

 AMARI CAR شركة) شركاء) قرر 

مايلي:

-)فسخ  لشركة مسبقا.)

شاعري) أحمد  تعيين  لسيد  (-

مصفي للشركة.

أ2  تحديد مقر  لتصفية بلوك  (-

رقم)82)حي  لقدس)-)أكادير.

2/تـم  إليـد ع  لـقـانوني باملحكمة)

 91(36 رقم) تحـت  بأكادير   لتجارية 

بتاريخ)20/07/2019.
 القت اف و لبيان

 حمد زهور
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STE MP TRANS
SARL

حي آيت عبد  لرحمان  لقليعة 
 نزكان - آيت ملول

إعالن عن حل مبكر للرشكة
بموجب محضر  جتماع  لصادر)
شركة) في  مجموعة  ملساهمين  عن 
يونيو) (1( في) MP TRANS) لصادر 

2020)تقرر ما يلي):
 وحل  ملبكر للشركة وتعيين  لسيد)
جميع) التخاح  عبد  لكريم   بر هيم 
بتصفية  لشركة)  لترتيبات  ملتعلقة 

و لش ب من  لس ل  لتجاري.
وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
يوليو) (1( بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)899.
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 SOCIETE IHIHI POUR
 LA CONSTRUCTION DE
 » BATIMENTS » SIHICON

ش.ح.م.م.
رأسمالها : 3.186.000،00 درهم 
 ملقر  إلجتماعي : أكادير، تجزئة 

 لد خلةF /C رقم 4)2
 إلعالن عن وفاة أحد  لشركاء

هبة حصص إجتماعية
تعيين مسييرة جديدة للشركة

تقسيم جديد للرأسمال  إلجتماعي
تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
(،2019 نونبر) (27 بتاريخ)  إلستثنائي 
تم  إلعالن عن وفاة  ملرحوم  وحسن)
 12.744 يملك) كان  إحيحي  لذي 
حصة إجتماعية)،)وتوزيع  لتركة بين)

 لورثة كما تم  إلتفاق على ما يلي.)
1)-)وهب  لسيد  ملص فى إحيحي)
حصة) ((.664 أي) حصصه  مجموع 

للسيدة نعيمة إحيحي
تعيين  لسيدة نعيمة إحيحي) (- (2
غير) ملدة  للشركة  جديدة  مسييرة 

محددة.
لرأسمال) جديد  تقسيم  (- (3

 لشركة كالتالي):

-) لسيدة زهرة خاتم)93).1)حصة
 10.089 -) لسيدة نعيمة إحيحي)

حصة
 4.42( إحيحي) رشيدة  -) لسيدة 

حصة
 4.42( إحيحي) مينة  -) لسيدة 

حصة
 (.664 إحيحي) سعيد  -) لسيد 

حصة
 (.664 إحيحي) حمزة  -) لسيد 

حصة
 مل موع)31.860)حصة

تحيين  لقانون  ألسا�ضي) (- (4
للشركة

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
ألكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
يوليوز) (02 بتاريخ) (90687 تحت رقم)

2020
من أجل  إلستخالص و لبيان:) ملسيير
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 STE STYLE DENTAL SARL 
في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقتضـى 
 STE STYLE(«(10/03/2020)لشركة

DENTAL SARL)«)تقرر مايلي:
-1)بيع  وحصص  الجتماعي)

0)1)حصة كانت في ملكية ل في)
 لباز لصاوح علي أشمير

من) و7) (6 تغيير  لفقر ت) (2-
 لقانون  ألسا�ضي للشركة.

تعيين) تم  تسير  لشركة  (3-
 لسيدعلي أشمير كمسير للشركة)

تم  إليد ع  لقانوني باملحكمــة) (3-
 16/07/2020 في) بإنزكان   البتد ئية 

تحت رقم)916.
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

Imm Masrour av Hassan II Biougra 4

 STE MM LOGISTIC شركة
SARL ش. م. م

بيع حصص
بمقت�ضى محضر  و معية  لعامة)
 14/07/2020 بتاريخ:)  الستثنائية 

تقرر ما يلي):).



916( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

بيع  لسيد) على  -) ملصادقة  (1
من) ((0%  JB 204090 محمد م يع)
رأسمال) في  يملكها   وحصص  لتي 
 Société MM LOGISTIC شركة)
بقيمة) حصة  ((00 وهي) (.SARL
ما) أي  للحصة  لو حدة  درهم  (100
درهم للسيد عبد) ((0000 مجموعه)

.JB1142(هللا أسقاري
يتكون) رأسمال  لشركة:) (- (2
1000)حصة بقيمة) رأسمال  لشركة)
درهما لكل حصة مملوكة كما) (100

يلي):
 (00 (:JB 204090 -)محمد م يع)

حصة)
 (00(:JB 1142(عبد هللا أسقاري(-

حصة)
تم  يد ع  مللف  لقانوني) (- (3
لدى  ملحكمة  البتد ئية) للشركة 
بتاريخ) (947: رقم) تحت  النزكان 

. 20/07/2020
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L.B.Y TRANSPORT شركة
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

تفويت حصص
س.ت: 9)4) تارود نت

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
(،11/0(/2020 بتاريخ)  لغير  لعادي 

تقرر ما يلي):)
-)فوت  لسيد ن لع ايل  بر هيم)
حصة،) يوسف،1000) ولع ايل  (،
للسيد) في  لشركة،) يمتلكاها   لتي 

 ملوين بوشعيب.
 1000 وزع رأسمال  لشركة ل) (-
في  سم  لسيد) كلها  محررة  حصة 

 ملوين بوشعيب.
-)تعيين  لسيد زويتة هشام،)ب ت)
ورقم))JT7449،)مسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.
تحويل  لشركة إلى شركة ح ت) (-

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 17/07/2020 بتاريخ) بتارود نت 

تحت رقم)441.
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شركة«HNT TRANS ش.م.م. 
ICE : 002379593000006

-1بمقت�ضي محضر  و مع  لعام)
 2020 يوليوز) (10 بتاريخ)  الستثنائي 

وقد تقرر ما يلي):
_)نقل  وحصص):قام  لسيد حمزة)
 لنوري ببيع مجموع  وحصص  لتي في)

ملكيته إلى  لسيد  بر هيم  وخرو ع)
أصبح) (: للحصص) -توزيع جديد 
 (00 يملك)  لسيد  بر هيم  وخروع 

حصة)
و لسيد حفيظ  لنوري يملك)00) 

حصة)
-تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة.
مسيرة) أصبحت  لشركة  وعليه 

من طرف  لسيد):)حفيظ  لنوري)
-2تم  إليد ع  لقانوني لدى كتابة)
إنزكان) باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (16 بتاريخ)

908
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SOCIETE BIOTRANS 
إعالن عن بيع حصص /  ستقالة 

وتعيين مسيرين جدد
لل مع) ملحضر  لضبط  طبقا 
بتاريخ) للشركة   لعام  الستثنائي 
13/04/2020)تقرر وبإجماع  لشركاء)

ما يلي):
•) لقبول بالسيد عدنان نيبا)

كشريك جديد.
 1320 بيع) عن  •) إلعالن 
 DA SILVA طرف  لسيد) من  سهم 
سهم) و0)1) (PIRES José Antonio
لصاوح) مبارك  دزي  طرف  لسيد 

 لسيد عدنان نيبا.
•) ستقالة  لسيد  دزي)
وتعيين) مهام  لتسيير  من  مبارك 
 DA SILVAلسيد عدنان نيبا و لسيد 
كمسيرين) (PIRES José Antonio

جدد.
تم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
 91(29 رقم) تحت  الكادير   لتجارية 

بتاريخ)20/07/2020
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STE CAP MESSAGERIE
ICE : 002388325000049

تغيير  ملقر) حصص-) تفويت 

 الجتماعي للشركة و ستقالة  ملسير)

و لتوقيع  إلجتماعي

محضر  و مع) بمقت�ضى 

بتاريخ) ألشركاء)  لعام  إلستتنائي 

قرر  لشركاء) لشركة) (20/02/2020

شركة) (CAP MESSAGERIE  ملسماة)

(، ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها)100.000))درهم)،)ما يلي):

قرر) حصص:) تفويت  (•

بيع) خالد   لشريك  لسيد  لوكاري 

طه) بن  طريش  للسيد  حصة  ((00

ومحمد) بن  طريش  و لسيد  زكريا 

أمين بقيمة)100)درهم لكل منهما

-)تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة إلى)

 لعنو ن  و ديد):)إقامة  لنصر بلوك)

أ شقة)18))حي  لهدى  كادير)

 ستقالة  ملسير):

 ستقالة  ملسير  لوكاري خالد من)

منصبه كاملسير وإعفائه من مهامه،)

حتى) إد رته  من  (، تحفظ) أي  دون 

 ليوم.

وفقا) تعهد،) أن  تقرر  و معية 

من  لنظام  ألسا�ضي) (12 للمادة)

للشركة)،)لفترة غير محدودة من تاريخ)

هذ   لقر ر  الستثنائي)،)بإد رة شركة)

بن) إلى  لسيد  (CAP MESSAGERIE

 طريش محمد أمين.

 لتوقيع  إلجتماعي):

أع ى  و مع  لعام  إلستتنائي)

 لتوقيع  الجتماعي للسيد بن  طريش)

بإسم  لشركة) للعمل  أمين  محمد 

وإشر كه في كل  لتوقيعات  ملتعلقة)

بالشركة

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 

بتاريخ) باكادير  باملحكمة  لتجارية 

07/2020/)1تحت عدد)91414
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 SOCIETE CARRYING 

LOGISTIC. SARL

رأس مالها 100.000،00 درهم

 ملقر  إلجتماعي :  ل ابق 03، رقم 

4892،  لحي  ملحمدي أكادير

 إعالن عن تفويت  وحصص 

 الجتماعية للشركة.

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

 CARRYING لشركة)  الستثنائي 

 08 بتاريخ) (LOGISTIC SARL

يوليوز2020)م،)تم ما يلي).

طرف) من  حصة  ((00 تفويت)

لفائدة  لسيد) جميل  هشام   لسيد 

عزيز عاقيل).

من) (16،13،7،6 تعديل  لبند)

 لقانون  السا�ضي للشركة.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  قد 

بتاريخ) بأكادير   ملحكمة  لتجارية 

 91333 م تحت رقم) (14/07/2020

 لس ل  لتجاري:)41089.
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 STE CLB IMMONILIER

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

13/07/2020،)تم إقر ر ما يلي:

حصة من  لسيد) (1(0 تفويت) (-

 وحسين  لشرفاوي إلى  لسيد  حمد)

أخياط.

-)تغيير  لشكل  لقانوني للشركة.

مسير  لشركة  لسيد) -) ستقالة 

وتعيين  لسيد)  وحسين  لشرفاوي 

 حمد أخياط كمسير جديد للشركة)

للسيد  حمد) -) لتوقيع 

أخياط.)

باملحكمة) تم   إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

21/07/2020)تحت رقم)6)9.
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عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9166

شركة تأمينات أنير 
شركةح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

شريك وحيد
س.ت: 37021

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
قرر  لشركاء) (،13/07/2020 بتاريخ)

ما يلي:
-) ملصادقة على تفويت490)حصة)
حميد  د) لفائدة  لسيد   جتماعية 

 وحاج
-)تحويل  لشكل  لقانوني للشركة)
من شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
إلى شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ح ت شريك وحيد.
مع) تعديل  لقانون  ألسا�ضي 

تحيين  لبنود)6،)7)،2)و1.
ــ) لتسيير:) ستقالة  ملسيرة  لسيدة)
فتيحة  لقومي وتعيين  لسيد حميد)
للشركة مع)  د  وحاج مسير  وحيد  

صالحيات  لتوقيع.
في) ثم  إليد ع  لقانوني 
يوم:) بأكادير   ملحكمة  لتجارية 

21/07/2020تحت رقم)0)919
351 P

حســـابات  دمـــيم ش.م.م
336)شارع  ملقاومة  يت ملول

 لهاتف)0004 24 28)0) لفاك5)16 92 24 

0(28

 ATLAS GROW شـــركة
HEALTHY SARL

بيع حـــصص  جــتماعية
محضر  و مع) بمقت�ضى 
 ATLAS لشركة)  لعام  الستثنائي 
يوم) GROW HEALTHY ملنعقد 

2020/07/14)تقرر ما يلي:
بين) حصص  جتماعية  بيع  (-
خديجة،) ولكنيزي  محمد  جكالوي 
لرأس  ملال) و لتوزيع  و ديد 
 الجتماعي على  لنحو  لتالي جكالوي)

محمد)1000)حصة.
-) ستقالة  لسيدة لكنيزي خديجة)

من منصبها كمسيرة للشركة.
محمد) جكالوي  تعيين  لسيد  (-

كمسير وحيد للشركة.

-) لشركة ملزمة بالتوقيع  لوحيد)

للسيد جكالوي محمد

تحويل  لشركة من شركة ح ت) (-

 ملسؤولية  ملحدودة  لعادية  لى)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد)

تحديث  لقانون  ألسا�ضي) (-

بيع حصص) للشركة وفق  لتعديل:)

 جتماعية)

بكتابة) ثم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية النزكان)

يوم)2020-07-16)تحت رقم)914 
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 BARACH DE FORAGE ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

 ل ابق 3، رقم 06 بلوك 2 رقم 339، 
شارع  وحسن  لثاني،  يت ملول

ملحضر  و معية  لعمومية) تبعا 

 لغير عادية مؤرخ في)30)يونيو)2020 

 BARACH (« صادق شركاء) لشركة)

 DE FORAGE ET TRAVAUX

DIVERS)»)شركة محدودة  ملسؤولية)

على ما يلي:

هبة) بو س ة  تفويت  (•(

مجموع  وحصص  ململوكة من رأس)

مال  لشركة من طرف  لسيد  وحسن)

فاطمة  عز وهد ،) و لسيدة  برشيل 
متساوي) وبشكل  حصة،) (168  ي)

برشيل) معاد  لفائدة كل من  لسيد 

و لسيدة فرح برشيل.

مبارك) إستقالة  لسيد  (•

في  لشركة) مهامه  من  برشيل 

كمشارك في  لتسيير.

عائشة) تعيين  لسيدة  تم  (•

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  خرديد 

وتجديد صالحية  ملشارك) محدودة،)

مع) بايا  في  لتسيير  لسيد  وحسن 

في  ألمور  لعادية) مهامه  تحديد 

ماعد   لعمليات  ملتعلقة) للتسيير 
باملعامالت  لبنكية وتفويت  ألصول)

 لثابتة للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (1( بتاريخ) إلنزكان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)898.
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ABARAZ TRANS SARL
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستتنائي)
 Ste ABARAZ TRANS لشركة)
SARL)رأسمالها):)100.000.00)درهم)
07/07/2020)قرر ما)  ملنعقد بتاريخ)

يلي:
 (00 تفويت  لسيد رشيد  دكرو )
حصة من حصصه إلى  لسيد بجمع)

هبو
 وحصص  الجتماعية  ملمثلة)

لرأسمال  لشركة تقسم كما يلي:
 (00 رشيد  د كر وي:) -) لسيد 

حصة  جتماعية.
حصة) ((00 هبو) بجمع  -) لسيد 

 جتماعية.
تسيير  لشركة)  لتسيير:) سند 
 لى  لسيد رشيد  دكرو  كمسير  ول)

و لسيد بجمع هبوكمسير تاني).
تسيير  وحساب)  وحساب  لبنكي:)
بتوقيع  حد  لشركاء) لسيد)  لبنكي 
رشيد  د كر وي  و  لسيد بجمع هبو).
تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة.)
 إليد ع  لقانوني وضع في  ملحكمة)
 البتد ئية بإنزكان يوم20/07/2020 

تحت رقم)941.
 لس ل  لتجالي)19143.

354 P

شركة أكدال اينوك5 ش.م.م
STE AGDAL INOX SARL

 عالن بتعديل
 لس ل  لتجاري رقم 11)11

محضر  و مع  لعام  بمقت�ضى 
  الستثنائي  ملؤرخ بتاريخ)03/07/2020

بمقر  لشركة تم  لتعديل  التي:
فئة) من  حصة  (18000 تفويت)
درهم من طرف  لسيد  وكاف) (100
نادية) شوقي  لفائدة  لسيدة  عزيز 

و لسيدين  وكاف وليد وزياد.

نادية) شوقي  تعيين  لسيدة 

وبردصو حنان مسيرتان للشركة ملدة)

غير محدودة.

تعديل  لنظام  ألسا�ضي.

تم  إليد ع  لقانوني) وقد 

بتاريخ) بإنزكان  باملحكمة  البتد ئية 

07/2020/)1)تحت رقم))90.

355 P

شركـة العأري حأن ترانأبور 

ش.م.م
 ALASRI HASSAN TRANSPORT

SARL
دو ر يت مولود طريق بيوكرى

 لس ل  لتجاري رقم 13987 نزكان

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

يونيو) (24 بتاريخ)  الستثنائي  ملؤرخ 
لشركة  لعسري) قرر لشركاء) (،2020

حسن تر نسبور ش.م).م مايلي):

00)حصة في)  ملصادقة على بيع)

ملكية  لسيد  ن5  لبساط للسيدة)

 لباتول كمال.

شركة) من  شكل  لشركة  تغيير 

شركة) ح ت  ملسؤولية  ملحددة  لى 

للشريك) ح ت  ملسؤولية  ملحددة 

 لوحيد.

من) و7) (6 (،1 تعديل  لفصل رقم)

 لقانون  السا�ضي للشركة

تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تـم  اليد ع  لقانوني 

 906 عدد) تحت  بانزكان   لتجارية 

بتاريخ)07/2020/)1. 

356 P

  UP LOGISTICS  شركة
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي: حي  لزيتون بلوك ج 
رقم 1 تيكيوين  كادير

رقم  لس ل  لتجاري : 36379

UP LOGISTICS بيع حصص شركة
بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)17 

فبر ير)2020)بأكادير،)قد تقرر ما يلى:)
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عبد) أحمد  أسهم  لسيد  بيع 
 لل يف ماء) لعينين لصاوح  لسيد)
و لسيد  وحسن) فريد  ملنصوري 

بحفيظ.
عبد) أحمد   ستقالة  لسيد 
منصبه) من  ماء) لعينين   لل يف 

كمسير شريك للشركة.
فريد  ملنصوري) تعيين  لسيد 

كمسير جديد للشركة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 مارس) (16 بتاريخ)

 .899(4
مقت ف من أجل  إلشهار

357 P

ALKIADA PRIVE
 لشكل  لقانوني للشركة: شركة 

تضامنية
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

 ملقر  الجتماعي للشركة : حي  الد ري 
رقم ))  سا  سا ز ك:

رقم  لس ل  لتجاري 1737
تفويت حصص/تعيين مسير

بيع  وحصص) عقد  بمقت�ضى 
ومحضر  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)14فبر ير)2020)تقرر مايلي):

تفويت  وحصص):)تفويت مجموع)
حصص  لسيدة  غر س  حسان)

لفائدة  لسيدة خديجة بن  لشيخ
حصص  لسيد) مجموع  تفويت 
موزريك عبد  لغفور لسيدة خديجة)

بن  لشيخ
حصص  لسيد) مجموع  تفويت 
لفائدة  لسيدة) محمد   لعمري 

خديجة بن  لشيخ
تعين  لسيدة خديجة بن  لشيخ)
رقم)  وحاملة  لب اقة  لوطنية 
غير) ملدة  لشركة  مسيرة  (JA64366

محدودة
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بكلميم)
رقم) تحت  (03/07/2020 بتاريخ)

.2020/1(0
358 P

TORABOZ SARL
بشريك وحيد

س.ت : )416 طان ان
 لزيادة في رأسمال  لشركة

في) بمقت�ضى  ملحضر  ملؤرخ 
قرر) ب ان ان،) (08/07/2020

 لشركاء)ما يلي):)
رأسمال  لشركة) في   لزيادة 
بإصد ر)9000)حصة جديدة من فئة)
رأسمال) ليرتفع  نقد ،) درهـــم،) (100
إلى) درهم  (100.000 من)  لشركة 

1.000.000)درهم.
من  لقانون) و7) (6 تعديل  لبند)

 ألسا�ضي.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
ب ان ان بتاريخ)14/07/2020)تحت)

رقم)113/2020.
359 P

شركـة سوديفياس ش.م.م ش و
SODIVIAS SARL A.U

تجزئة 6) ، لحي  لصناعي،صندوق 
 لبريد 40  لدشيرة  و هادية  نزكان

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
14يوليوز) بتاريخ)  الستثنائي  ملؤرخ 
2020)،)قرر  لشريك  لوحيد لشركة)

سوديفياس ش.م).م ش.و مايلي):
رفع رأسمال  لشركة من)14.000.000 
ودلك) درهم  (24.000.000 درهم  لى)
بتحويل مبلغ)10.000.000)من  وحساب)
 و اري للشركاء)مقابل)100.000)حصة)

بمبلغ)100)درهم للحصة.)
من) و7) (6 تعديل في  ملو د  لتالية)

 لقانون  السا�ضي للشركة
باملحكمة) تـم  اليد ع  لقانوني 
 9(0 عدد) تحت  النزكان   البتد ئية 

بتاريخ)20/07/2020. 
360 P

STE INAGRITECH SARL
بموجب محضر  و مع  لعام غير)
تقرر) (2020/07/09 بتاريخ)  لعادي 

مايلي:

تعيين  لسيد  مبارك  لفاطمي)

كمدير عام ومسير جديد للشركة ملدة)

غير محدودة.

 José Vicente  ستقالة  لسيد)

مهامه) من  (REVERT MARTINEZ

كمسير للشركة.

 لتوقيع  لبنكي و الد ري):)ستكون)

بالتوقيع  لوحيد) ملتزمة   لشركة 

للسيد  مبارك  لفاطمي.

 200.000 من) رأس  ملال  زيادة 

وحلك) درهم  (1.000.000 درهم  لى)

عبر) درهم  (800.000 مبلغ) بدمج 

مع  وحساب  و اري)  ملقاصة 

للشركاء.

من  لقانون) (7-6 تغيير  لفقرة)

 ألسا�ضي للشركة.

تحديت  لقانون  ألسا�ضي للشركة

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  وقد 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بانزكان)

بتاريخ)07/17/ 0202)تحت رقم)874.

361 P

 TOP COMPTA

شركة اوستـــــــــــاك
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد 

رأسمالها 400.000 درهم 

مرحبا) عمارة  (:  ملقر  الجتماعي)

فبر ير وشارع محمد) (29 ز وية شارع)

 لشيخ  لسعدي تالبورجت  كادير)

بمقت�ضى عقد عرفي موقع بتاريخ)

06/12/2018) ملس ل باكادير بتاريخ)

و لذي ترتب عنه ما) (،24/12/2018

يلي):

 لزيادة في  لرأسمال  الجتماعي):

في  لرأسمال  الجتماعي)  لزيادة 

 1.000.000 درهم إلى) (400.000 من)

درهم بحساب جاري للشركاء.)

باملحكمة) (:  إليد ع  لقانوني)

 80(17 رقم) تحت  باكادير   لتجارية 

بتاريخ)16/01/2019.

362 P

C.A CONSEIL

 SOCIETE FKI

 INVESTISSEMENTS 

SARL AU

MODIFICATION
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

ثم) (2020 يونيو) (29 في)  ملؤرخ 

بشركة) تغيير ت  بموجبه  حد ت 

 FKI INVESTISSEMENTS SARL

رأسمالها)100.000)درهم)

حيت قرر مايالي):

رفع رأسمال  لشركة بمبلغ قدره)

 100.000 درهم أي من) (6.460.000

عن) درهم  (6.(60.000 إلى) درهم 

طريق  ملساهمة  لعينية من  لشريك)

 لوحيد).

تحين  لقانون  ألسا�ضي للشركة).)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1(/07/2020 في) باكادير   لتجارية 

تحت رقم)91417. 

363 P

SOCIETE ROCHDI TRANS II

 Société à responsabilité limitée

à associé unique

Au(capital(de 100 000.00 DHS

 Siège(social : DOUAR(TINE(ALI

 OUADDI BELFAA CHTOUKA

AIT BAHA

RC(N° : 16855 / INEZGANE

قرر  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملنعقد بتاريخ2020/07/14)ما يلي):

وتعيين) مسير  لشركة  إستبعاد 

كمسير) أعر ب  عبد  لغفور   لسيد 

للشركة.

 لتوقيع  الجتماعي.

 تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة

  إلبتد ئية بانزكان بتاريخ)20/07/2020

تحت رقم948.

364 P
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 STE MEGA TRANSMISSION
HYDRAULIQUE

بمقتضـى  و مع  لعام  لغير)
 2020 يونيو) (16 في)  لعادي  ملؤرخ 

تقرر مايلي):
عادل  وحضيكي) تعيين  لسيد  (-
غير) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدودة.
تعيين  لسيد يون5  وحضيكي) (-
غير) ملدة  للشركة  مساعد  كمسير 

محدودة
-)توقيع  لبنكي و الد ري):)ستكون)
 لشركة ملتزمة بتوقيع  لسيد عادل)
 وحضيكي أو  لسيد يون5  وحضيكي.
باملحكمــة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بانزكان،)في)07/14/ 2020 

تحت رقم)832/2020.
365 P

 GROUPE FOXTROTE
SECURITE SERVICE SARL

إعـــالن قانــوني
عرفي  ملؤرخ) عقد  بمقت�ضي 
قررت) 01/07/2020) نزكان  بتاريخ)

 و معية  لعامة  الستثنائية لشركة
 GROUPE FOXTROTE
SECURITE SERVICE SARL)ما يلي):

تعيين  ملسير):) لسيد  لسو�ضي) (
رشيد.

) لتوقيع  الجتماعي):) لسيد)
للب اقة) رشيد  وحامل   لسو�ضي 

JB331(4((لوطنية رقم 
تم  إليد ع  لقانوني لدي  ملحكمة)
 14/07/2020 في) بانزكان   البتد ئية 

تحت رقم)878.
366 P

 نفك ش.م.م)–)أكادير

شركة زماني
شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 2.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : رقم 38 شارع 
محمد  وخام5 تارود نت

إن  و مع  لعام  إلستثنائي)
قرر) (2020 يونيو) (10  ملنعقد بتاريخ)

ما يلي):)

مسيري  لشركة)  ستقالة  حد 
في) قضاها  للمدة  لتي  حمته  وإبر ء)

 لتسيير.
تعيين مسير ن للشركة.

صالحية  إلمضاء.
طبقا) قانون  لشركة  تعديل 

ملقتضيات قانون))/96.
باإلجر ء ت) صالحية  لقيام 

 لقانونية.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (08  البتد ئية لتارود نت يوم)

2020)تحت عدد)317.
مقت ف للنشر و لبيان

367 P

 UNIVERS HIGHTECH SARL
شركة أونـــيفر هــــــاي تيك ش.م.م

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
ش.م.م) تيك  هــــــاي  أونـــيفر  لشركة 
وبعد) (2020 يونيو) (20 بتاريخ)
تقرر وقر ءة  ملحضر،)   الستماع 

ما يلي):)
عبد) عبيد  -) ستقالة  لسيد  أ)
للشركة،) منصبه كمسير  من   لقادر 
وتعيين  لسيد  لبوزيدي حمزة مسير )

وحيد  للشركة.
جميع  لصالحيات) تفويض  (- ب)
بالشركة) و المضاء ت  ملتعلقة 

للسيد  لبوزيدي حمزة.
بكتابة) تم  اليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
تحت) (2020 يونيو) (17 باكادير بتاريخ)

رقم)10)91 .
 وخالصة و لتذكير

368 P

CABINET SAB CONSULTING

BENBAROU
شركة محدودة  ملسؤولية ح ت رأس 

مال 100.000 درهم
تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة

لل مع) ملحضر  لضبط  طبقا 
بتاريخ) للشركة   لعام  الستثنائي 
وبإجماع) تقرر  (13/04/2020

 لشركاء)ما يلي)

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة من)

خليج) عمارة   لعنو ن  لسالف  لى:)

 لنخيل رقم)G7)حي بنسركاو  كادير.

كاتب  لضبط) لدى  ثم  إليد ع 

بتاريخ) الكادير  للمحكمة  لتجارية 
17/07/2020)رقم)04)91.

369 P

 STE AGA PAR  شركة أكابارا 

 شركة ح ت  ملسؤولية  ملحد ود ة
رأسما لها 10.000 د رهم

  ملقر  إل جتما عي : رقم 1رمكرر زنقة 

عمر وخيا م أ مصرنا ت أ كا د ير

يك) قر ر  لشر  محضر  بموجب 

 لوحيد  ملنعقد بتاريخ)13/02/2020 

تمت  ملصا د قة على ما يلي):

تحويل  ملقر  الجتماعي إلى  لعنو ن)
 لتالي):)رقم)16)قسارية  لقباج  لباتو ر)

أكادير.

تحين  لقانون  ألسا�ضي للشركة

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

تحت) (0202  /07/20 بتاريخ) باكادير 
رقم))8)91.

370 P

شركة زيــــد مـــا
 لس ل  لتجاري:37323/آكادير

مقرها  الجتماعي : رقم 134 شارع 

 وحكونية  لوفاق بنسركاو  كادير.

 22 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)

زيـــد) »شركة  بين شركاء) يونيو2020)

مــــا ش.د.م.م«)تقرر ما يــــــلي):

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة  لى)
 لعنو ن):)عمارة رقم)01) ل ابق  ألول)
حي  لد خلة) (8(00 زنقة  وخنساء)

آكادير.

تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

باكادير بتاريخ)20)يوليوز)2020)تحت)
رقم)49)91.

371 P

SOCIETE CH.HA SERVICE
 Société à Responsabilité Limitée

A.U

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social : DR(AZOUARIQ

COMUNE LAQSABI GUELMIM

RC : 2125

ICE : 002109816000061 

IF : 26079551 

تعديالت قانونية
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2020،) ملس ل) يونيو) (22 بتاريخ)

 RE رقم) 01/07/2020تحت  بتاريخ)

3774،)قرر  لشريك  لوحيد مايلي:

وحلك) نشاط  لشركة  توسيع  (*

أشغال  لبناء) في  مقاول  بإضافة 
ومنعش عقاري)

شارع) من  مقر  لشركة  تغيير  (*

 و يش  مللكي زنقة أهل بركة إلى دو ر)

 زو  ريك قيادة لقصابي كلميم

بكـتابة) تـم  (:  إليـد ع  لـقانـونـي)

 لضـبط باملحكمة  البتـد ئية بكلميم)

بـتاريخ)20/07/2020)تحـت رقـم)169.

372 P

شركة سينيرجي أورتي 

كونأيلتين
شركة محدودة  ملسؤولية 

بمسؤول و حد

محضر  و مع  لعام) على  بناء)

مارس) (2 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

2020)بأكادير تم تقرير ما يلي):

تمديد نشاط  لشركة إلى):

مكافحة  وحشر ت.

بيع وشر ء) ألجهزة  اللكترونية.

شركة) من  تغيير  سم  لشركة 

سينيرجي أورتي كونسيلتين إلى شركة)

شركة) كونسيلتين  كو ليتي  سينيرجي 

محدودة  ملسؤولية بمسؤول و حد.

تغيير مقر  لشركة من  لعمارة رقم)

13) ل ابق)4)بلوك ج رقم)36) لهدى)

21)بو ركان) أكادير إلى زنقة سابو رقم)

أكادير.
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بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
يوليو) (13 بتاريخ) (1348 رقم) تحت 

.2020
 وخالصة و لبيان

373 P

LA SALLE DU SANITAIRE
محضر  و مع  لعام  الستثنائي 

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
قرر) (2020 يونيو) (22 في)  ملؤرخ 

مساهمو  لشركة ما يلي):)
1)-)إضافة نشاط لشركة:

 الستير د و لتصدير.
تعديل  لقانون  ألسا�ضي) (- (2

للشركة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (20/07/2020 بتاريخ) بانزكان 

رقم))94.
للخالصة و لتذكير

قبال حسن

374 P

 SOCIETE KARAM GREEN
AGRI SARL A.U

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 لشريك  لوحيد رأسمالها 

21.000.000 درهم
ضيعة يحيى دو ر فريان جماعة 
إنشادن عمالة  شتوكة  يت باها

س.ت ))171 إنزكان
بمقت�ضى قر ر غير عادي للشريك)
2020)لقد) 8)يوليو)  لوحيد مؤرخ في)

تقرر مايلي):
-إضافة نشاط جديد إلى  لنشاط)
تكون) بحيث  للشركة،)  لرئي�ضي 

 ألنش ة  و ديدة للشركة):
مقاول في  لتسيير لفالحي،

 الستير د و لتصدير،
-)تخويل صالحيات

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 يوم) إلنزكان   البتد ئية 

2020)تحت عدد)8)9.
بيان مختصر

375 P

 EASY FAST TRANS شـــــــركــــة

 .SARL à A.U
عادى) غير  عام  بمقت�ضى محضر 

قرر) (16/03/2020 بتاريخ)  ملنـعـقـد 

 EASY FAST TRANS(شركاء)للشركة
درهـم) (100.000 رأسمـالها) (،SARL

:) ل ابق  لسفلي رقم)  لكائـن مقـرها)

المين  يت) بحير ت  حي  (( بلوك) (33

ملول ما يلــي):

نشاط  لشركة) وتوسيع  تصحيح 

وحلك بإضافة نشاط):

نقل) (- ألجل  لغير) نقل  لبضائع 

نقل  ملنتجات) ألجل  لغير-)  المتعة 

 وحرفية ألجل  لغير)

ياسين،) شحوري  تعيين  لسيد 

ألعمال  لشركة،) قانوني  كمدير 

عن) مسئول  كشخص  وكذلك 

 إلد رة  لد ئمة و لفعالة لنشاط نقل)

 لشركة لفترة غير محدودة.

باملحكمة) ثـم  إليد ع  لقانـوني 

 البتد ئية  نزكان تحت رقم))89)يوم)

.1(/07/2020
 إلمضاء):

376 P

 CLINIQUE

INTERNATIONALE 

SARL A.U 
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

شريك و حد رأسمالها 1.000.000 

درهم

مقرها  إلجتماعي :  ملحل  لكائن 

برقم 467، حي إليغ، أكادير

تغيير  لنشاط  إلجتماعي للشركة
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

 الستثنائي للشركة  ملنعقد بتاريخ)18 

يونيو)2020)تقرر مايلي):

تغيير  لنشاط  إلجتماعي للشركة):)

تغيير  لنشاط  إلجتماعي) تم 

للشركة وحلك بتبنى  لنشاط  لتالي)

مصحة متعددة  إلختصاصات

:)مكان  لنشاط  آلتي)

مركز تصفية  لدم

تحديث  لقانون  ألسا�ضي للشركة)
تبعا ملا سبق قرر  لشريك  لوحيد)
للشركة،) تحديث  لقانون  ألسا�ضي 
لتلبية  ملت لبات  لقانونية) وحلك 

لدى  ملحكمة  لتجارية بأكادير.
ثم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
 لتجارية بأكادير بتاريخ)17/07/2020 

تحت رقم)20)91.
للخالصة  لبيان
 لـمـسـيـــر  لـوحـيـد

377 P

 CABINET(AGREE(PAR(L’ETAT(»JCE«

 STE NEGOCE
 PNEUMATIQUE AL

JAOUDA SARL
تغيير تسمية  لشركة

ملحضر  و مع  لعام) طبقا 
بايت) للشركاء) ملؤرخ   الستثنائي 
لشركة) (0202/4/6 بتاريخ) ملول 
 STE NEGOCE PNEUMATIQUE«
AL JAOUDA SARL«)ح ت  ملسؤولية)
 100.000 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 
مقرها  الجتماعي) وعنو ن  درهم 
تجزئة يا سمينة)1)رقم)38) يت ملول)

.تقرر ما يلي):)
تغيير تسمية  لشركة)

 لتسمية  و ديدة):
STE AL JAOUDA PARTS SARL 

-)تحيين  لقانون أالسا�ضي للشركة.
للمجموعة) تم  إليد ع  لقانوني 
 بالس ل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية
بتاريخ) (963 رقم) تحت   نزكان 

.21/07/2020
378 P

شركـة سوماترين ش.م.م
SOMATRIN SARL

تجزئة رقم 119،  ير كب 27، تاسيال 
2،  لحي  لصناعي  لدشيرة  و هادية
 لس ل  لتجاري رقم 3)74  كادير

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
يونيو) (2( بتاريخ)  الستثنائي  ملؤرخ 
شركة سوماترين) قررشركاء) (،2020

ش.م).م مايلي):

-فتح فرع للشركة بمدينة برشيد)

على) غرض  لشركة  نف5  ضمن 

 لعنو ن  لتالي:

سيدي) جماعة  أرض  لعمري،)

مكي،)دو ر والد عالل سودقا،)برشيد

-تعيين  لسيد  وتمرغت  وحسين)

مسير  للفرع.

بمكتب) تـم  اليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية لبرشيد)

بتاريخ) (2020/483 عدد) تحت 

 .1(/07/2020

379 P

S .A مؤسأة أفرا إخوان
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قرر  و مع  لعام) 14مارس2020)

 لعادي ملؤسسة أفر  إخو ن)S .Aح ت)

مقرها) درهم  (2.(00.000  لرأسمال)
زنقة مر كش  لحي  لصناعي  كادير.

حيت تقرر مايلي:

إد رة) مجل5  تكوين  تجديد 

عبد) أفر   يعين  لسيد  لشركة،)

مل ل5  إلد رةو لسادة) رئيسا  هللا 

كمديرين) أفر   لعربي-أفر محمد 

من) بدأ  سنو ت  ست  منتدبين،ملدة 

تاريخ هد   الجتماع.

 و مع  لعام مل ل5  إلد رة أع ى)

مجل5  إلد رة) لرئي5   لصالحية 

جميع) بتسير  هللا  عبد  أفر    لسيد 

و ملالية)  لشؤون  إلد رية،) لقانونية 

لشركة.

لل معية)  إلجماع  لسنوي 

 لعمومية مل ل5  إلد رة صادق على)

أفر ) من  لسادة   لتوقيع  ملشترك 

فردي) بتوقيع  أو   لعربي-أفر محمد 

لسيد أفر  عبد هللا،)ما عد  في حالة)

 ستبد ل كل أو جزء)من  لصالحيات)

 ملخولة لهم وكالء)و حد أو  كثر.

بمكتبة) تم  إليد ع  لقانوني 

باكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (21 بتاريخ)

.91(94

380 P
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 STE TRANSPORTS
MAROCAINS
شركة مساهمة

رأسمالها : 12.000.000 درهم
مقرها  الجتماعي : )، شارع عبد هللا 

بن ياسين،  لد ر  لبيضاء  ل ابق 3
 لس ل  لتجر ي : 31)27

تبعا ملحضر  و معية  لعامة  لغير)
يوليو) فاتح  بتاريخ   لعادية  ملنعقدة 

2020)قرر ما يلي):
من) رأسمال  لشركة  من   لرفع 
10.020.000)درهم إلى)12.000.000 
درهم أي بما قدره)1.980.000)درهم)
درهم) (1.980.000 عن طريق إدماج)

من  الحتياطي في رأس  ملال.
تحيين  لنظام  ألسا�ضي للشركة.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)16)يوليو)2020)تحت)

رقم)739862.
ملخص قصد  لنشر

381 P

FIDICIAIRE CHIHAB

N°28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

 STE ECOLE DE CONDUITE
RAOUI

إعالن عن تأسي5 شركة
رقم) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 29 بتاريخ) (202000021893034
تم تأسي5 شركة ح ت) (2020 يونيو)
فردية) شركة  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):
 STE ECOLE DE(:(السم  لتجاري 

.CONDUITE RAOUI
حي) (90 :) ل ابق  ألول رقم)  ملقر)

 زغار)-)سيدي قاسم.
 لهدف  لرئي�ضي):)تعليم  لسياقة.

يوم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5.

درهم) (100.000 (: رأس  ملال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
لفائدة  ملالك  لوحيد) درهم  (100

للشركة  لسيد  لسعيد  لر وي.

 لتسيير):) لسعيد  لر وي.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بسيدي)

قاسم يوم)14)يوليو)2020)تحت رقم)

206) لس ل  لتجاري رقم))4848.

382 P

شركة فادوز كول
61، محج اللة  لياقوت، ز وية 

مص فى  ملعاني  ل ابق  لثاني

رقم 62

تأسي5
 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (2020 فبر ير) و18) (2020 يناير)

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة مميز تها كالتالي):

كول) فادوز  شركة  (:  لتسمية)

ش.م.م.

 لهدف):) الستشار ت  إلد رية.

محج اللة  لياقوت،) (،61 (:  ملقر)

ز وية مص فى  ملعاني  ل ابق  لثاني)

رقم)62.

 ملدة):)99)سنة.

 لرأسمال):)100.000)درهم مقسم)

درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

ومحررة) مكتتبة  للحصة  لو حدة 

بالكامل وموزعة بين  لشركاء)حسب)

حصصهم كما يلي):

 (0 (: يون5) منتصيف   لسيد 

حصة.

 (0 (: ر مي) عبد  لكريم   لسيد 

حصة.

طرف  لسيدة) من  (:  لتسيير)

ب ريق) زينبة  لساكنة  منتصيف 

عمارة) نادية  إقامة  (4 درج)  و ديدة 

لب اقة) و وحاملة  أي  لد ر  لبيضاء)

.BK4(321(لتعريف  لوطنية رقم 

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( يوم) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليو)2020)تحت رقم)873)46.
مستخلص من أجل  لنشر

383 P

 STE CENTRE PRIVE
 STUDENT SUCCESS

ACADEMY
شركة ح ت مسؤولية محدودة

ح ت شريك وحيد
 ملقر  الجتماعي : إقامة  وخيزر ن 1، 
عمارة E شقة 1 شارع طارق بن زياد 

مرس  وخير - تمارة
فسخ مسبق

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1
قرر) (2020 يونيو) (12 في) بالرباط 
 CENTRE لشركة)  لشريك  لوحيد 
 PRIVE STUDENT SUCCESS
ACADEMY)ش.ح.م.م.ش.و رأسمالها)
إقامة) (: مقرها) درهم،) (10.000
شارع) (1 شقة) (E عمارة) (،1  وخيزر ن)
ما) تمارة  مرس  وخير  زياد  بن  طارق 

يلي):
للشركة  ملذكورة) مسبق  فسخ 

أعاله.
عثمان نسيم كمصفي للشركة.

إقامة) (: تصفية  لشركة) مقر 
شارع) (1 شقة) (E عمارة) (،1  وخيزر ن)

طارق بن زياد مرس  وخير تمارة.
2)-)تم  إليد ع  لقانوني لدى كتابة)
بتمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.3630
من أحل  الستخالص و لبيان

384 P

STE PARA AYS
SARL AU

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملصادق)
2020)تم إنشاء) 6)يوليو) عليه بتاريخ)
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت)
تحمل  وخصائص)  لشريك  لوحيد 

 لتالية):
 STE PARA AYS SARL(:(لتسمية 

.AU
 1 حي  لعامرية) (:  ملقر  الجتماعي)

زنقة)3)رقم)8)بني مالل.
بيع) (:  لغرض  الجتماعي)
مستلزمات و ملعد ت  لصيدلية وما)

شابه حلك.

رأس  ملال):)100.000)درهم.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)

تاريخ تس يلها في  لس ل  لتجاري.

ملبرك) محمد  :) لسيد   ملسير)

غير) ملدة  وحلك  (،CIN°I2(3887

محددة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بني) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

مالل رقم)373،) لس ل  لتجاري رقم)

10213)بتاريخ)16)يوليو)2020.

385 P

STE ZIBEK ARTICO
SARL

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملصادق)

عليه بتاريخ)14)يوليو)2020)تم إنشاء)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

تحمل  وخصائص  لتالية):

 STE ZIBEK ARTICO (:  لتسمية)

.SARL

نرج5) تجزئة  (:  ملقر  الجتماعي)

رقم)33)-)بني مالل.

:) ألشغال)  لغرض  الجتماعي)

وتزيين) فن  لديكور   ملختلفة،)

 لبنايات،)تم  لتجارة باو ملة.

رأس  ملال):)100.000)درهم.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)

تاريخ تس يلها في  لس ل  لتجاري.

صندي) نجوى  :) لسيدة   ملسيرة)

غير) ملدة  وحلك  (،CIN°I696697

محددة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بني) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

مالل رقم)293،) لس ل  لتجاري رقم)

10223)بتاريخ)17)يوليو)2020.

386 P
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STE ISLI NIWJAN
SARL AU

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملصادق)
عليه بتاريخ)19)أبريل)2019)تم إنشاء)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
تحمل  وخصائص) و حد  بشريك 

 لتالية):
 STE ISLI NIWJAN (:  لتسمية)

.SARL AU
 ملقر  الجتماعي):)تيزي نيسلي  ملركز)

 لقصيبة.
:) ألشغال)  لغرض  الجتماعي)
بيع  ملعد ت) و لبناء،)  ملختلفة 

و لتجهيز ت  لفالحية تم  لتسويق.
رأس  ملال):)100.000)درهم.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)
تاريخ تس يلها في  لس ل  لتجاري.

حسن) معد ني  :) لسيد   ملسير)
غير) ملدة  وحلك  (،CIN°IA142977

محددة.
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بقصبة)
تادلة تحت رقم)27)) لس ل  لتجاري)

رقم)1841)بتاريخ)8)يوليو)2020.
386P مكرر

STE RICHAGRI
SARL AU

بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملصادق)
عليه بتاريخ)7)فبر ير)2020)تم إنشاء)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
تحمل  وخصائص) و حد  بشريك 

 لتالية):
 STE RICHAGRI SARL(:(لتسمية 

.AU
 ملقر  الجتماعي):)حي بودر ع بلوك)
قصبة) (1134 11) لرقم) 03) لزنقة)

تادلة.
:) ألشغال)  لغرض  الجتماعي)
بيع  ملعد ت) و لبناء،)  ملختلفة 
ودر سة) و لتجهيز ت  لفالحية 

 ملشاريع  لفالحية.

رأس  ملال):)100.000)درهم.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)

تاريخ تس يلها في  لس ل  لتجاري.

محمد) غفاري  :) لسيد   ملسير)

غير) ملدة  وحلك  (،CIN°UB(2(48

محددة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بقصبة)
تادلة تحت رقم)27) لس ل  لتجاري)

رقم)1803)بتاريخ)24)فبر ير)2020.
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STE AOUJGAL
SARL AU

بمقت�ضى  ملحضر  ملصادق عليه)

طرف  و مع  لعام  الستثنائي) من 

لشركة)AOUJGAL SARL AU)بتاريخ)

21)يوليو)2020)تقرر ما يلي):

حصة  ملكونة) (1000 تفويت)

لرأسمال  لشركة بين كل من  لسيد)

و لسيد) حصة  ((00 وحسن) د نون 

كبائعين) حصة  ((00 سعيد) أوبيحى 

محمد) أوبيحى  و لسيد  جهة،) من 

1000)حصة كمشتري من جهة ثانية.

: للشركة)  تغيير  لشكل  لقانوني 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

ح ت  ملسؤولية) بشركة  (SARL

.SARL AU(ملحدودة بمساهم و حد 
تغيير ملسير  لشركة  لسيد د نون)

وحسن،) لسيد أوبيحى محمد.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بقصبة)

تادلة تحت رقم)6)،)بتاريخ)20)يوليو)

.2020

388 P

STE MABSOUT LISSAKAN
بمقت�ضى  ملحضر  ملصادق عليه)

طرف  و مع  لعام  الستثنائي) من 

 STE MABSOUT LISSAKAN(لشركة

بتاريخ فاتح يوليو)2020)تقرر ما يلي):

مجموع) بحكم  لنتيجة  لسلبية 
 لع ز  لتي بلغ مجموعها إلى حدود))1 
 1(34.863.(7 حو لي) (2019 فبر ير)
من) تبقى  ما  تغ ية  تقرر  درهم،)
 لع ز  ملذكور من  وحسابات  و ارية)
أعلن  لشركاء) نتهاء) وبهذ   للشركاء)
عملية حل  لشركة وبالتالي تبرئة حمة)
 لسيد مبسوط عبد  لرحمان  ملكلف)

بمهمة حل وتصفية  لشركة.
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بقصبة)
تادلة تحت رقم)7)،)بتاريخ)21)يوليو)

.2020
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 STE ATLAS POLYCULTURE
ET AVICULTURE

SARL
بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملصادق)
2020)تم إنشاء) 8)يونيو) عليه بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

تحمل  وخصائص  لتالية):
.SAPA SARL(:(لتسمية  ملختصرة 

 STE ATLAS POLYCULTURE ET
.AVICULTURE SARL

عبو) أيت  دو ر  (:  ملقر  الجتماعي)
أيت حرز هللا إقليم  وحاجب.

:) لفالحة)  لغرض  الجتماعي)
تربية) تم  و ألنو ع   ملتعددة  ألشكال 

 لدو جن و ألغنام.
رأس  ملال):)100.000)درهم.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)
تاريخ تس يلها في  لس ل  لتجاري.

بناصر) :) لسيد  ملهدي   ملسير)
غير) ملدة  وحلك  (،CINCB160878

محددة.
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس)
2079،) لس ل  لتجاري) رقم) تحت 

رقم)0209))بتاريخ)21)يوليو)2020.
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ديو ن  ألستاح هشام  لنهاري

موثق بت و ن

ETUDE MAITRE HICHAM NHARI

NOTAIRE A TETOUAN

 STE OYOUN TETOUAN

D’IMPORT ET EXPORT

SARL AU 

R.C 17775

تفويت حصص في  لشركة
تعيين مسير وحيد

إعادة صياغة
وتحيين  لنظام  ألسا�ضي للشركة

1)-)بمقت�ضى عقد توثيقي بمكتب)

 ألستاح هشام  لنهاري موثق بت و ن،)

تفويت) تم  (،2020 يوليو) (3 بتاريخ)

درهم) (1000 فئة) من  حصة  (1000

طرف  لسيد) من  للحصة  لو حدة 

عثمان  وحضري لفائدة  لسيد عزيز)

ح ت  ملسؤولية) في  لشركة  برهون 

ح ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 

 STE OYOUN TETOUAN  ملسماة)

D’IMPORT ET EXPORT،) لبالغ)

درهم و لكائن) (1.000.000 رأسمالها)

مقرها  الجتماعي بت و ن،)شارع علي)

أصبحت  وحصص) (2(4 رقم) يعتة،)

من  آلن فصاعد  في  سم):

 لسيد عزيز برهون):)1000)حصة.

عزيز) تعيين  لسيد  تقرر  وقد 

وتم) للشركة  وحيد  كمسير  برهون 

من) و17) (7 (،6 تعديل  لفصول)

 لقانون  ألسا�ضي للشركة.

وتحيين  لنظام) صياغة  إعادة 

 ألسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بت و ن)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (1( بتاريخ)

.1627
بمثابة مقت ف وبيان

 ألستاح هشام  لنهاري

موثق

391 P
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STE NGTT GARDIENNAGE
SARL

بيع حصص  جتماعية
تعديل  لنظام  ألسا�ضي

لل مع) بمقت�ضى  ملحضر 
يونيو) (2 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 
لشركة) قرر  و مع  لعام  (2020
مقرها) (NGTT GARDIENNAGE
شارع محمد) (3  الجتماعي في سالمة)
 07 شقة) فرحتين  بوزيان  إلقامة 
 ل ابق  لثاني،) لد ر  لبيضاء)ما يلي):

00)12)حصة  جتماعية من) بيع)
حصص  لسيد بوشعيب عريف إلى)

 لسيد وليد بوغدة.
بوشعيب) بالسيد   الحتفاظ 
غير) لفترة  للشركة  كمسير  عريف 

محدودة.
من) (17 (،8 (،7 (،6 تعديل  ملو د)

 لنظام  ألسا�ضي.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)24)يونيو)2020)تحت)

رقم)7)7370.
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 ألستاح أمين زنيبر
موثق بسال

)،)شارع لال أسماء،) ل ابق  لثاني،)تابريكت

STE CDG PIERRE SECURE
رشكة توظيف عقاري

ذات قواعد تسيري مختلفة

SPI-RFA
على شكل شركة مساهمة

ح ت رأس مال متغير
 ملقر  لرئي�ضي :  لرباط أكد ل بزن5 
سنتر، تقاطع شارع فال أولد عمير، 
زنقة و د بهت ب/32 عمارة أبرون 

 ل ابق  لثاني و لثالث  ملغرب
رأسمال  لشركة : 00.000).6)1.7 

درهم
رقم  العتماد للهيئة  ملغربية لسوق 

AG/SPI/002/2020 لرساميل 
 لس ل  لتجاري بالرباط رقم 

144417
 لتعريف  ملوحد للمقاولة : 

 002(3714000007(

تأسي5 شركة
محرر) رسمي  عقد  بمقت�ضى 
بمكتب  ألستاح أمين زنيبر موثق بسال،)
بتاريخ)29)يونيو)2020،) ملس ل بسال)
بتاريخ  لفاتح من يوليو)2020،)س ل)
(،2020-0011(88-2108  إليد ع)
(،2020/10704 (:  ألمر باالستخالص)
2020132412111،)فقد) وصل رقم)
تم إنشاء)شركة توظيف عقاري ح ت)
SPI-RFA،)على) قو عد تسيير مخففة)
شكل شركة مساهمة ح ت رأس مال)

متغير،)تتمتع باوخصائص  لتالية):
 STE CDG PIERRE (:  السم)

.SECURE
 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتس يل)

في  لس ل  لتجاري.
:) لرباط أكد ل) مقرها  الجتماعي)
تقاطع شارع فال أولد) بزن5 سنتر،)
عمارة) ب/32) بهت  و د  زنقة  عمير،)
أبرون  ل ابق  لثاني و لثالث  ملغرب.

:)يتمثل هدف  لشركة في)  لغرض)
في  ألصول  لعقارية  لتي)  الستثمار 
حصريا) تشيدها  أو  لتي  تستأجرها 
لتأجيرها،)و لتي تملكها بشكل مباشر)
بما فيها تلك  لتي هي) أو غير مباشر،)
وجميع  لعمليات) طور  إلنجاز،) في 
بيعها،) إعادة  أو  الستغاللها   لالزمة 
نوعه) كان  كيفما  عمل  أي  وإنجاز 
باألصول  لعقارية وال سيما  لعمليات)
وإعادة) وتجديدها  ببنائها،)  ملتعلقة 
إمكانية) مع  تأجيرها،) بهدف  تأهيلها 
إلى  الستد نة وفق  لشروط)  لل وء)
 ملنصوص عليها في  لقو نين  ملعمول)
ويمكنها) نظام تسيير  لهيئة،) وفي  بها 

كذلك إد رة  ألدو ت  ملالية.
يبلغ رأس  ملال) (: رأس  ملال  ألولي)
 ألولي للشركة مبلغ مليار وسبعمائة)
وخمسمائة) مليون  وخمسون  وستة 
درهم مقسم) (1.7(6.(00.000 ألف)
وخمسمائة) مليون  عشر  سبعة  إلى 
 17.(6(.000 ألف) وستين  وخمسة 
درهم لكل سهم) (100 سهم من فئة)
على) موزعة  بالكامل  مدفوعة 
مع) بالتناسب   لشركاء) ملؤسسين 

إجمالي مساهماتهم وهم):

صندوق  إليد ع و لتدبير.

 لقرض  لعقاري و لسياحي.

 لشركة  ملركزية إلعادة  لتأمين.

تأسي5  لشركة  ملسماة) تم 

بو س ة) (CDG PIERRE SECURE

 ملساهمات  لعينية و لنقدية  لتالية):

 ملساهمة  لعينية):

من) بمجموعة  تمت  ملساهمة 

بالرباط)  ألصول  لعقارية  ملتو جدة 

وسبعمائة) مليار  في  مبلغها  وقدر 

درهم) مليون  وخمسون  وستة 

6.000.000)1.7)درهم.

 ملساهمة  لنقدية):

إلى  ملساهمة  لعينية) باإلضافة 

من) كل  ساهم  أعاله،)  ملذكورة 

باملبالغ  لنقدية)  لشركاء) ملؤسسين 

 لتالية):

(: و لتبدير) صندوق  إليد ع 

ألف) وتسعون  وتسعة  أربعمائة 

وثمانمائة)499.800)درهم.

 لقرض  لعقاري و لسياحي):)100 

درهم.

(:  لشركة  ملركزية إلعادة  لتامين)

100)درهم.

مجل5) يدير  لشركة  (:  لتسيير)

إد رة مكون من أربعة أعضاء)وهم):

رئي5) خالد  وح اب،)  لسيد 

بالرباط،) موطنه  مجل5  إلد رة،)

و لتدبير،) صندوق  إليد ع  عمارة 

ساحة موالي  وحسن.

متصرف،) بكريم،) أن5   لسيد 

صندوق) عمارة  بالرباط،) موطنه 

موالي) ساحة  و لتدبير،)  إليد ع 

 وحسن.

متصرف،)  لسيد خليل حمدون،)

صندوق) عمارة  بالرباط،) موطنه 

موالي) ساحة  و لتدبير،)  إليد ع 

 وحسن.

 لسيد محمود بري�ضي،)متصرف،)

صندوق) عمارة  بالرباط،) موطنه 

موالي) ساحة  و لتدبير،)  إليد ع 

 وحسن.

تتولى مهمة  إلد رة  لعامة  لشركة)
شركة) وهي  (AJARINVEST  ملسماة)
شركة  لتوظيف  لعقاري) تدبير 
مديرها  لعام) شخص  في  و ملمثلة 

 لسيد نور  لدين طاهري.
مر قب  وحسابات) مهمة  يتولى 

.MAZARS AUDIT ET CONSEIL
توزيع  ألرباح):

بتوزيع) لاللتز م  تخضع  لشركة 
جزء)من أرباحها سنويا وفقا للشروط)
 ملنصوص عليها في  لقو نين و آلنظمة)
بهيئات  لتوظيف  و ماعي)  وخاصة 

 لعقاري.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بالرباط بتاريخ)13)يوليو)2020)تحت)
رقم  لس ل) وتحمل  (10(39( رقم)

 لتجاري رقم)144417.
ملخص قصد  لنشر
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STE SOGEFICOM

STE PARA LA GLOIRE
SARL AU

قر ر  و معية  لعامة) بمقت�ضى 
)1)يوليو)  لغير  لعادية  ملنعقدة يوم)
 PARA LA GLOIRE لشركة) (2020
رقم) ومقرها  الجتماعي  (SARL AU
98)ق عة)344)تجزئة  لوفاء)4)طريق)

سيدي حر زم طريق صفرو فاس.
 لزيادة في رأس  ملال ب)1.900.000 

درهم ليصبح)2.000.000)درهم.
لدى) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
رقم) تحت  بفاس   ملحكمة  لتجارية 
1)2020/17)بتاريخ)21)يوليو)2020.
394 P

STE HO AFRIQUE
SARL D’A.U

تعديالت قانونية
قر ر  ملساهم  لو حد) إثر  على 
شركة ح ت) (HO AFRIQUE لشركة)
ح ت  ملساهم)  ملسؤولية  ملحدودة 
 100.000 رأسمالها)  لو حد  لبالغ 
مقرها  الجتماعي) و لكائن  درهم 
(،707 تجزئة) حي  لقدس،) بالعيون،)
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17،) ل ابق) رقم) و د  لنصر،) زنقة 
 ألر�ضي تقرر ما يلي):

بإضافة) نشاط  لشركة  توسيع 
تقديم  ل عام،) (:  ألنش ة  لتالية)
وتوزيع  لوجبات  لباردة،) توصيل 
إنشاء)إد رة وتشغيل  ملقاهي و ملخابز)

و مل اعم  وخ.
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.2020/1498
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 STE ETHERSOFT
SOLUTIONS

SARL
تعديالت قانونية

إثر  و مع  لعام  الستثنائي) على 
 ETHERSOFT ملساهمي)
SOLUTIONS)شركة ح ت  ملسؤولية)
 100.000  ملحدودة،) لبالغ رأسمالها)
مقرها  الجتماعي) و لكائن  درهم 
(،01 رقم) بقعة  بشارع  لزرق وني،)
بن) خالد  حديقة  رشيد،) موالي  حي 

 لوليد، لعيون تقرر ما يلي):
حل مبكر للشركة.

مكان) وتحديد  تعيين  ملصفي 
 لتصفية.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.2020/1499
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STE AYOPRINT
تأسي5

في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
تأسي5 شركة) تم  (2020 يوليو) (10

.AYOPRINT SARL
أعمال) جميع  تنفيذ  (:  لهدف)
مكتبة،) إلشهار) و إلشهار،)  ل باعة 
بيع) تكنولوجيا  ملعلومات،) وت وير 

لو زم ومعد ت  ملكتب.
 1(26 :) لسالم)  لعنو ن  لتجاري)
 ل ابق  ألر�ضي حي عبد هللا كنون حي)

 لسالم أكادير.

رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم  كتتبت على  لشكل  آلتي):
 (00 (: فضمة  لعسري)  لسيدة 

حصة.
 لسيد أيوب على هللا):)00))حصة.
تم تعيين  لسيدة فضمة  لعسري)
كمسيري) هللا  على  أيوب  و لسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم  عتماد توقيع  لسيدة فضمة)
في) هللا  على  أيوب  و لسيد   لعسري 

جميع  لعقور و لوثائق  إلد رية.
99)سنة) :)مدة عمر  لشركة)  ملدة)

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
رقم)  لس ل  لتجاري  إليضاحي 

.43(7(
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (22 بتاريخ) بأكادير   لتجارية 

2020)تحت رقم)92099.
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STE FIDUCIAIRE AL MAJAZ
شركة فيدسييغ  مل از

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
ح ت شريك وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : ز وية شارع عمر 
 وخيام وشارع محمد بن  وحسين 

 لوز ني حي  وخيام أكادير
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
بتاريخ) بأكادير  غير  لعادي  ملنعقد 
 19 2020)و ملس ل بتاريخ) 17)مارس)
بأكادير تمت  ملصادقة) (2020 مارس)

على ما يلي):
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة):

تحويل  ملقر) على   ملصادقة 
 الجتماعي للشركة إلى  لعنو ن  لتالي)
:)تجزئة رقم)1162)رقم  لشقة))0)حي)

 لسالم أكادير.
 لزيادة في رأسمال  لشركة):

 ملصادقة على  لزيادة في رأسمال)
إلى) درهم  (10.000 من)  لشركة 
 900 إحد ث) مع  درهم  (100.000
درهم) (100 فئة) من  جديدة  حصة 
للو حدة  كتتبت كلها وحررت بكاملها)
عند) مجموعها  في  ودفعت  نقد  

 الكتتاب كالتالي):

 900 (: عالل  لصادق)  لسيد 

حصة.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)

ملدة) للشركة   لصادق عالل كمسير 

غير محدودة.

يتم  لتوقيع) (:  لتوقيع  الجتماعي)

في جميع  لعقود و ألور ق  لبنكية من)

طرف  لصادق عالل.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يونيو) (3 بتاريخ)

.90137
 ملسير
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شركة روميو أند جولييت ايفنت
ش.م.م.ش.و

 STE(ROMEO & JULIETTE

EVENTS

SARL AU

 لرأسمال  الجتماعي : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لبور و حة سيدي 

 بر هيم دو ر بلعكيد مر كش

1)-)بمقت�ضى  لعقد  لعرفي بتاريخ)

تمت) بمر كش  (2020 يونيو) (19

على  لقانون  ألسا�ضي)  ملصادقة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) للشركة 

لشريك وحيد  وخصائص  لتالية):

شركة روميو) (:  للقب  الجتماعي)

 STE(ROMEO(&(أند جولييت  يفنت

.JULIETTE EVENTS

 لصفة  لقانونية):)ش.م.م.ش.و.

و حة) :) لبور   ملقر  الجتماعي)

سيدي  بر هيم دو ر بلعكيد مر كش.

 لهدف  الجتماعي):)

منظم  ملهرجانات  لفنية.

منظم  وحفالت.

 ملدة):)99)سنة.

 10.000 (:  لرأسمال  الجتماعي)

حصة) (100 إلى) موزعة  درهم 

درهم) (100 فئة) من   جتماعية 

للشريك  لوحيد) مسندة  للو حدة 

على  لنحو  لتالي):

 لسيد بنا  لغالي مغربي  و نسية،)

 1993 نوفمبر) (( بتاريخ)  ملزد د 

لب اقة  لتعريف  لوطنية) و وحامل 
(:(EE(477(7(رقم

100)حصة  جتماعية.

:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

 لسيد بنا  لغالي ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش)

تحت) (2020 يوليو) (16 وحلك بتاريخ)
تقييدها) وتم  (1142(7 رقم  إليد ع)

رقم) تحت  بالس ل  لتجاري 

.10(007

399 P

شركة شتبا
ش.م.م.

STE SHTBA

SARL

 لرأسمال  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : عملية  لنخيل 

4 عمارة 138 مكرر شقة د 2 

تامنصورت مر كش

1)-)بمقت�ضى  لعقد  لعرفي بتاريخ)

تمت) بمر كش  (2020 يونيو) (23

على  لقانون  ألسا�ضي)  ملصادقة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) للشركة 

 وخصائص  لتالية):

شتبا) شركة  (:  للقب  الجتماعي)

.STE SHTBA

 لصفة  لقانونية):)ش.م.م.

عملية  لنخيل) (:  ملقر  الجتماعي)

 2 د) شقة  مكرر  (138 عمارة) (4

تامنصورت)-)مر كش.

 لهدف  الجتماعي):)

تصدير  لفو كه و وخضر.

.DES SEMENCES(ستير د  لبدور 

 ملدة):)99)سنة.

 100.000 (:  لرأسمال  الجتماعي)

حصة) (1000 إلى) موزعة  درهم 

درهم) (100 فئة) من   جتماعية 

على) للشريكين  مسندة  للو حدة 

 لنحو  لتالي):
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مغربية) نورة  لركر كي،)  لسيدة 

يونيو) (2 بتاريخ)  و نسية،) ملزد دة 

لب اقة  لتعريف) و وحاملة  (1980

(:(V19(326(لوطنية رقم 

900)حصة  جتماعية.

مسفيوي) نور  لدين   لسيد 

 1( بتاريخ) مغربي  و نسية،) ملزد د 

لب اقة) و وحامل  (19(3 أغس 5)

(:(I2(22(لتعريف  لوطنية رقم 

100)حصة  جتماعية.

:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

نور) و لسيد  نورة  لركر كي   لسيدة 

 لدين مسفيوي ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش)

تحت) (2020 يوليو) (16 وحلك بتاريخ)

تقييدها) وتم  (1142(( رقم  إليد ع)

رقم) تحت  بالس ل  لتجاري 

.10(00(

400 P

شركة فوه ديأتريبيأيون
ش.م.م.ش.و

STE FOH DISTRIBUTION

SARL AU

 لرأسمال  الجتماعي : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي):)طريق فاس دو ر)

 1  ملحمدية جماعة  لويد ن مر كش)

 26 بمقت�ضى  لعقد  لعرفي بتاريخ) (-

يونيو)2020)بمر كش تمت  ملصادقة)

على  لقانون  ألسا�ضي للشركة ح ت)

وحيد) لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 وخصائص  لتالية):

شركة) (:  للقب  الجتماعي)

 STE FOH ديستريبيسيون) فوه 

.DISTRIBUTION

 لصفة  لقانونية):)ش.م.م.ش.و.

 ملقر  الجتماعي):)طريق فاس دو ر)

 ملحمدية جماعة  لويد ن)-)مر كش.

 لهدف  الجتماعي):)

توزيع وتسليم  ملنتجات.

 ملدة):)99)سنة.

 10.000 (:  لرأسمال  الجتماعي)
حصة) (100 إلى) موزعة  درهم 
درهم) (100 فئة) من   جتماعية 
للشريك  لوحيد) مسندة  للو حدة 

على  لنحو  لتالي):
مغربي) حمزة  لغز لي،)  لسيد 
 18 بتاريخ)  و نسية،) ملزد د 
لب اقة) و وحامل  (199( أغس 5)
(:(EE713486(لتعريف  لوطنية رقم 

100)حصة  جتماعية.
من) تسير  لشركة  (:  لتسيير)
طرف  لسيد حمزة  لغز لي ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش)
تحت) (2020 يوليو) (16 وحلك بتاريخ)
تقييدها) وتم  (114246 رقم  إليد ع)
رقم) تحت  بالس ل  لتجاري 

.10(001
401 P

مكتب  لسيد حسن  وخلوفي
ز وية شارع  الستقالل وزنقة  بن رشد  ل ابق)3 

عمارة بنعدي)-)وجدة
 لهاتف):)36.71.01.71.)0
 لفاك5):))36.71.10.2.)0

STE NELVO TRADING
R.C : 35283

تأسي5
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1
تحديث  لقو نين) تم  (2020 ماي) (1(
 ألساسية للشركة خصائصها كالتالي):

 STE NELVO (:  لتسمية)
.TRADING SARL

 ملوضوع):)بائع معد ت.
 ستير د وتصدير جميع  ملنتجات)
وق ع) و ملعد ت  و ملو د  و وخدمات 

 لغيار.
وعموما جميع  لعمليات  لتجارية)
و ملنقولة) منها  و لعقارية  و ملالية 
باألهد ف  لسالفة  لذكر)  ملرتب ة 
و لتي من شأنها أن تساهم في تنمية)

 لشركة.
 ملدة):)99)سنة.

 ملقر  الجتماعي):)تجزئة  ل لحاوي)
يحيى) سيدي  (82 رقم) وفاء) شارع 

وجدة.

تم تحديد) (:  لرأسمال  الجتماعي)
 100.000 في)  لرأسمال  الجتماعي 
حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 
 جتماعية بقيمة)100)درهم للو حدة)

موزعة كالتالي):
 لسيد عالوي حسن):)00))حصة.
 لسيد ر بحي رشيد):)00))حصة.

 مل موع):)100)حصة.
 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
 إلد رة):)تم إسناد مهام  إلد رة إلى)
 لسيد عالوي حسن وعالوي حسن)
محددة) غير  ملدة  للشركة  كمسيرين 
إلد رة) يحق  ال  منفرد  إمضاء) مع 
 لشركة للم�ضي قدما في أي إجر ء)إال)
بعد  ملو فقة من قبل  ملساهمين في)

 لشركة.
يقسم  لرصيد بعد ليفي) (:  لربح)
بين  ملساهمين) و لنظامية   لقانونية 
بما يتناسب مع  ألسهم  لتي يملكها)

كل منهما.
تم  لتس يل  لقانوني بكتابة) (- (2
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
2020)تحت) يوليو) (21 بوجدة بتاريخ)

رقم)283)3.
للخالصة و إلشارة

 لسيد حسن  وخلوفي

402 P

مكتب  لسيد حسن  وخلوفي
ز وية شارع  الستقالل

وزنقة  بن رشد  ل ابق)3)عمارة بنعدي)-)وجدة
 لهاتف):)71.01.71
 لفاك5):)10.71.)2

STE CAFE KASPARO
SARL AU

RC(N° 18661
محضر  و مع  لعام) بموجب 
 CAFE(بتاريخ)17)يوليو)2020)لشركة
KASPARO)ش.ح.م.م.)لشريك وحيد،)
رأس مالها  الجتماعي)100.000)درهم)
عالل) شارع  (: ومقرها  الجتماعي)
 لفا�ضي رقم)1023)وجدة،)قرر ما يلي):

قفل  لتصفية وتش يب لشركة)
 STE CAFE KASPARO SARL AU
:)شارع عالل  لفا�ضي) بالعنو ن  لتالي)

رقم)1023)وجدة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
2020)تحت) يوليو) (21 بوجدة بتاريخ)

رقم)1493.
للخالصة و إلشارة

 لسيد حسن  وخلوفي

403 P

STE FRATELLI GEMELLI
SARL AU

 شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : )1 شارع  ألب ال 
رقم 04 أكد ل -  لرباط

حل مسبق للشركة
 30 بتاريخ) من  لشركاء) بقر ر 

ديسمبر)2019)قرر ما يلي):
 وحل  ملسبق للشركة.

عصام) تعيين  لسيد  لعمري 
كمصفي للشركة.

كمقر) تعيين  ملقر  الجتماعي 
لتصفية  لشرة.

بمكتب) تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالرباط)
رقم) تحت  (2020 يناير) (23 بتاريخ)

.10(64(
404 P

STE FLAGRANT DELICE
SARL AU

شركة ح ت مسوؤلية محددة
بشريك وحيد

رأسمالها : 66.000 درهم
مقرها  الجتماعي : )2 قسارية أحمد 
كريم ز وية زنقة عمر  لسالوي وعبد 
 لرحمان  لشنقي ي قبيبات  لعكاري 

 لرباط
 لس ل  لتجاري رقم 27)144

باو ريدة) وقع  خ أ   ستدر ك 
بتاريخ ((622 عدد) تحت    لرسمية 

29)يوليو)2020.
عوض):

 100.000 رأس  ملال  لشركة)
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة  لو حدة.
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درهم مقسمة) (66.000 في  ألصل)

درهم) (100 حصة من فئة) (660 إلى)

للحصة  لو حدة.

 لباقي بدون تغيير

405 P

STE SIEMENS
S.A

 ستمر ر  لشركة
بموجب  و معية  لعامة) (- (1

ماس) (2( في) غير  لعادية  ملنعقدة 

2020)فإن  لشركة  وحاملة لتسمية)

SIEMENS S.A)شركة مساهمة ح ت)

إد رة جماعية ومجل5 رقابة رسمالها)

مقرها) درهم  لكائن  (10.000.000

مارينا  لد ر  لبيضاء) بالد ر  لبيضاء)

3) ل ابق  لسابع،) عمارة ج  لعاج) (-

- لس ل) (6 رقم) طبقة  ملكاتب 

 لتجاري)-) لد ر  لبيضاء)رقم)3)19.2 

ت بيقا) قررت  ستمر ر  لشركة  قد 

 17.9( من  لقانون رقم) (3(7 للمادة)

 ملتعلق بشركات  ملساهمة.

باإليد ع  لقانوني) تم  لقيام  (- (2

لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 

 20 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليو)2020)تحت رقم)740.273.
 إلد رة  و ماعية

406 P

STE BIOBETTER MAROC
 ستقالة وتعيين مدبرين

تعديل نظامي تالزمي
إن  و معية  لعامة  لعادية) (- (1

مارس) (17 في) وغير  لعادية  ملنعقدة 

لتسمية) للشركة  وحاملة  (2020

شركة) (BIOBETTER MAROC

رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ح ت 

مقرها) درهم  لكائن  (1.000.000

(- معروف) سيدي  بالد ر  لبيضاء)

عمارة) (،1 زنقة رقم) تجزئة  لتوفيق،)

29) لس ل  لتجاري  لد ر  لبيضاء)

رقم)29).8)2)قد):

س لت  ستقالة  لسيد)

فان أوسيالير) كرستيان إرنست س.)

 CHRISTIAN ERNEST S.VAN

OSSEALER)من مهامه كمدير.

مدبر   لسيد) بصفته  عين 

د.فاندورن-) موري5  مارك  جون 

 JEAN MARC MAURICE فاي5)

من) (D.VANDOORNE-FEYS

و و ز) بل يكية  وحامل  جنسية 

و لساكن) (ER 1341(6 رقم)  لسفر 

 -  ANTWERPEN أنتويربن) ببل يكا 

 KATTENDIJKDOK(كاتينديجكدوك

بي5) (،WESTKAAI  71 ويستكاي)

.1(03

 1( لذلك  لفصل) نتيجة  عدلت 

من  لنظام  ألسا�ضي.

باإليد ع  لقانوني) تم  لقيام  (- (2

لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 

 20 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليو)2020)تحت رقم)740.271.
 ملدبرون

407 P

STE BATI CASH
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : عمارة 30 شقة 8 

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان - 

 لرباط

 9 -)بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ) (1

مارس)2020)تم تأسي5 شركة تحمل)

 سم بتي كاش ش.ح.م.م.ش.و تتوفر)

على  ملميز ت  لتالية):

شقة) (30 عمارة) (:  ملقر  الجتماعي)

8)زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان)-)

 لرباط

 لهدف  الجتماعي):

مقاول أشغال مختلفة أو  لبناء.

مدة  الستمر ر):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: رأس  ملال)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كما يلي):

 1000 (: سليمي) يوسف   لسيد 

حصة.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيد يوسف)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  سليمي 

محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

)%)لتكوين) :)بعد  قت اع)  الرباح)

يوزع) صندوق  الحتياط  لقانوني 

 لباقي على  لشركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت  لس ل) بالرباط   لتجارية 

 لتجاري رقم)144687.

408 P

CAFE SHOT
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 904، حي 

 ملنزه، ح.ي.م،  لرباط

حل  لشركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قرر شركاء) (2019 نوفمبر) (26 بتاريخ)

شركة)»كافي شوت«)ش.ح.م.م ما يلي):

حل لشركة)»كافي شوت«)ش.ح.م.م)

وتعيين  لسيد مر د حديود كمصفي)

رقم) هو  وعنو ن  لتصفية  للشركة 

904،)حي  ملنزه،)ي.م  لرباط.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم)673)10 

بتاريخ)22)يوليو)2020.

409 P

BROADVIEW REAL ESTATE
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : عمارة 30، شقة 8، 
زنقة موالي  حمد لوكيلي، حسان، 

 لرباط

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسي5 شركة) (،2020 مارس) (16

»برود فيو ريال  ستات«) تحمل  سم)

على  ملميز ت) تتوفر  ش.و  ش.ح.م.م 

 لتالية):

(،30 عمارة) (:  ملقر  الجتماعي)
زنقة موالي  حمد لوكيلي،) (،8 شقة)

حسان،) لرباط.
 لهدف  الجتماعي):)وكالة عقارية.

مدة  الستمر ر):)99)سنة.
رأس  ملال):)100.000)درهم مقسم)
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

موزع كما يلي):
 1000 سارة  لعرو�ضي)  لسيدة 

حصة.
تم تعيين  لسيدة سارة) (:  لتسيير)
 لعرو�ضي كمسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
لتكوين) (%( بعد  قت اع) (:  ألرباح)
يوزع) صندوق  الحتياط  لقانوني،)
 لباقي على  لشركاء)حسب حصصهم.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
تحت  لس ل) بالرباط   لتجارية 

 لتجاري رقم))14468.
410 P

LE MOULIN GOURMAND
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : مسيرة 2، عمارة د 9، 

تجزئة رقم 4، محل رقم 1، تمارة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسي5 شركة) (،2020 يونيو) (22
كوغمون«) »لوموالن  تحمل  سم)
على  ملميز ت) تتوفر  ش.و  ش.ح.م.م 

 لتالية):
(،2 مسيرة) (:   ملقر  الجتماعي)
محل) (،4 رقم) تجزئة  (،9 د)  عمارة 

رقم)1،)تمارة.
 لهدف  الجتماعي):)

مخبزة)؛
محل  وحلويات بالتقسيط.

مدة  الستمر ر):)99)سنة.
رأس  ملال):)100.000)درهم مقسم)
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

موزع كما يلي):
 1000  لسيد عبد  لسالم ظريف)

حصة.
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عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسيير)

ملدة) للشركة  كمسير   لسالم ظريف 

غير محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتكوين) (%( بعد  قت اع) (:  ألرباح)

يوزع) صندوق  الحتياط  لقانوني،)

 لباقي على  لشركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت  لس ل) بتمارة   البتد ئية 

 لتجاري رقم))13023.

411 P

STE SKY ARCHITECTS

SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

2020)فقد تم إنشاء)شركة) ))مارس)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تحمل)

 وخصائص  لتالية):

 SKY ARCHITECTS (:  لتسمية)

.SARL

 لهدف  الجتماعي):)أعمال  لهندسة.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم.

شارع) (،1( (:  ملقر  الجتماعي)

أكد ل،) (،4 رقم) شقة   ألب ال،)

 لرباط.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)

تاريخ  لتأسي5.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)

 لبو ردي ياسين كمسير للشركة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لقانوني 

تحت) (2020 يوليو) (9 بالرباط بتاريخ)

رقم)144383.

مقت ف وبيان

412 P

BROKLIN
شركة ح ت مسؤولية محدودة
برأسمال قدره : 100.000 درهم
  ملقر  الجتماعي : تجزئة عر ق، 
رقم 134،  ملتجر رقم 2 و3، 

 لصخير ت
تفويت  وحصص

تبعا ملا جاء)في محضر  و مع  لعام)
يوليو) (14 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

2020)تقرر ما يلي):
 100 بقيمة) حصة  (7(0 تفويت)
طرف) من  للحصة  لو حدة  درهم 
 لسيد  لياس ر ئد لصاوح  لسيد عبد)

 لرز ق  لريصافي.
 100 بقيمة) حصة  (2(0 تفويت)
طرف) من  للحصة  لو حدة  درهم 
لصاوح) ر ئد  عبد  لهادي   لسيد 

 لسيد عبد  لرز ق  لريصافي.
من) ر ئد  عزل  لسيد  لياس 

منصبه كمسير.
عبد  لرز ق) تعيين  لسيد 

 لريصافي كمسير للشركة.
عبد) للسيد   إلمضاء) لفردي 

 لرز ق  لريصافي.
للشركة) تغيير  لشكل  لقانوني 
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  إلى 

بشريك و حد.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بالرباط بتاريخ)21)يوليو)2020)تحت)

رقم)664)10.
وهذ  بمثابة مقت ف وبيان

413 P

MEDINA HOSPITALITY
مدينة هوسبيتالتي ش.م.م
رأس  ملال : 00.000) درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 24 زنقة سبو، 
أكد ل،  لرباط 
تأسي5 شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)
لشركة) وضع  لقانون  ألسا�ضي  تم 
محدودة  ملسؤولية ح ت  ملو صفات)

 لتالية):

هوسبيتالتي«) »مدينة  (:  لتسمية)
ش.م.م.

زنقة) (24 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)
سبو،)أكد ل،) لرباط.

في) حدد  لرأسمال  (:  لرأسمال)
 (000 من) مكون  درهم  ((00.000
حصة من فئة)100)درهم لكل حصة)

لفائدة):
 2(00 بوهوش) جمال   لسيد 

حصة)؛
 2(00 بوهوش) يوسف   لسيد 

حصة.
 لغرض):

وإد رة) وتشغيل  وتأجير  إنشاء)
و لفنادق) و مل اعم  جميع  لفنادق 

و مل معات  لسياحية)؛
مستشار،)مدقق فنادق.

 ملدة):)99)سنة.
من) كل  يسير  لشركة  (:  ملسير)
 لسيد جمال بوهوش و لسيد يوسف)

بوهوش ملدة غير محدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

 لس ل  لتجاري))14467.
414 P

ANOUAR LILAKAR
SARL

 نو ر ليلعقار
رأس  ملال : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 4) شارع 

مدكسكر،  لشقة )1،  لرباط
بمقت�ضى جمع عام حرر في  لرباط)
» نو ر ليلعقار«) لشركة) قرر  لشركاء)

ش.م.م ما يلي):
تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة من)
(،1( مدكسكر،) لشقة) شارع  (،(4
 2  لرباط إلى شارع  فغنيستان رقم)

عمارة رقم)8)لوسيون،) لرباط.
من  لقانون) (4 تعديل  ملادة)

 ألسا�ضي للشركة.
تم  إليد ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
بتاريخ) بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

14)يوليو)2020)تحت رقم)103823.
415 P

PARASLIM SALA ALJADIDA
SARL

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
فبر ير) (3 بتاريخ) في  لرباط  مس ل 

2020)قد تم تأسي5):
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف  الجتماعي):
بنصف) بائع  مستورد،) تاجر،)

 و ملة)؛
مؤسسة عالج وتجميل)؛

بائع مستحضر ت  لتجميل)؛
توزيع  ألجهزة  ل بية)
و ملكمالت) ومستحضر ت  لتجميل 

 لغذ ئية.
درهم) (10.000 (: رأسمال  لشركة)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.
 700 أبو  لعينين) فاطمة  لزهر ء)

حصة)؛
خالد برجالي)300)حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
(،6 مبنى) (،29 رقم) مخزن  (:  ملقر)
سكن  ملندر  و ميل)3،)سال  و ديدة.
 ملسيير):)فاطمة  لزهر ء)أبو  لعينين.

بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.31383

416 P

ZAGOURA LILIAMAR
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد) (2020 يونيو) (23 بتاريخ)  لرباط 
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة):
 ZAGOURA (:  لتسمية)

.LILIAMAR
 لهدف  الجتماعي):

مقاول  ألعمال  ملتنوعة و لبناء)؛
منعش عقار)؛

 ملتاجر.
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رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.
 لسيد محمد نكر)600)حصة)؛

 400 أحميد) بن  زهرة   لسيدة 
حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
تجزئة) (،28 رقم) :) لعمارة   ملقر)
و د  لذهب،) ل ابق) شارع   لوفاق،)

 لثاني،)شقة رقم)4،)تمارة.
 ملسير):)محمد نكر.

بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.1301((

417 P

GLOBAL AUTOMOTIVE
شارع عبد  لكريم  وخ ابي،  ملركز 
 لتجاري  ملحيط،  ملحل رقم 29، 

 ملحيط،  لرباط
تأسي5 شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقانون) تم  (2020 يناير) (28

 ألسا�ضي للشركة):
إصالح) (:  ملوضوع  الجتماعي)

هياكل  لسيار ت.
 GLOBAL (:  السم)
ح ت) شركة  (AUTOMOTIVE

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.
(،1 رقم) شقة  (:  ملقر  الجتماعي)
فارسوفي،) زنقة  (،18 رقم) عمارة 

 ملحيط،) لرباط.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
حصة  جتماعية) (1000 مقسمة إلى)
100)درهم للو حدة مس لة ومحررة.

 ملدة):)99)سنة.
 لتسيير):) لسيد محمد سير.

باملحكمة) وتم  إليد ع  لقانوني 
تس يل) تم  كما  بالرباط   لتجارية 
تحت) بالس ل  لتجاري    لشركة 

رقم)143829.
418 P

BELMEJDOUB EVENTS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

619، حي  ملنزه، رقم 1، يعقوب 

 ملنصور،  لرباط

إثر  و مع  لعام  الستثنائي) على 

بتاريخ))2)يونيو)2019)تقرر ما يلي):

تفويت)12.000)حصة وهي مجموع)

بلمجدوب) عدنان  حصص  لسيد 

لفائدة  لسيد محمد بلمجدوب.

مجموع) من  و حدة  حصة  هبة 

بلمجدوب) محمد  حصص  لسيد 

لفائدة زوجته  لسيدة مريم  لتازي مخا.

وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)

مارس) (10 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)104771.

419 P

FAITH INVEST
FI

89 شارع أم  لربيع، إقامة بيتهوفن، 

هرهورة، تمارة

تأسي5 شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقانون) تم  (2020 يناير) (28

 ألسا�ضي للشركة):

منعش) (:  ملوضوع  الجتماعي)

عقاري.

 السم):)FAITH INVEST FI)شركة)

بشريك) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.

أم) شارع  (89 (:  ملقر  الجتماعي)

هرهورة،) بيتهوفن،) إقامة   لربيع،)

تمارة.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

حصة  جتماعية) (1000 مقسمة إلى)

100)درهم للو حدة مس لة ومحررة.

 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):) لسيدة أميمة فتاح.

باملحكمة) وتم  إليد ع  لقانوني 

تس يل) تم  كما  بتمارة   لتجارية 

تحت) بالس ل  لتجاري    لشركة 
رقم)129601.

420 P

75
إقامة  ألصيل، عمارة 21، محل 70، 

تامسنا، تمارة
تأسي5 شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  لقانون) تم  (2020 يناير) (1(

 ألسا�ضي للشركة):
 ملوضوع  الجتماعي):)مقهى.

 السم):)70)شركة ح ت  ملسؤولية)
 ملحدودة.

: إقامة  ألصيل،   ملقر  الجتماعي)
عمارة 21، محل 70، تامسنا، تمارة.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
حصة  جتماعية) (1000 مقسمة إلى)
100)درهم للو حدة مس لة ومحررة.

 ملدة):)99)سنة.
 لتسيير):) لسيد عادل وحنين.

باملحكمة) وتم  إليد ع  لقانوني 
تس يل) تم  كما  بتمارة   لتجارية 
تحت) بالس ل  لتجاري    لشركة 

رقم)29)129.
421 P

TL2B
SARL

عنو ن  لشركة : 1 شارع محمد 
 لسادس، كم 11،  لسوي�ضي، 

 لرباط
 لس ل  لتجاري : 9)1290

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 2020 فبر ير) (19 في)  الستثنائي 
ح ت) مؤسسة  (TL2B بمؤسسة)

مسؤولية محدودة قررو  ما يلي):
1)-)بيع أسهم  لشركة.

-) ستقالة  لشريك  لقديم من) (2
 لشركة.

تقديم  لشريك  و ديد) (- (3
للشركة.

هشام) بناني  تسمية  لسيد  (- (4
مسير وحيد للشركة.

))-)إضافة نشاط جديد للشركة.
تغيير  لعقد  لتأسي�ضي) (- (6

للشركة.
في  ملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم)684)10 

وتحت  لرقم  لترتيبي)73)2.

422 P

IHSSAN FISH
ش.م.م

لعري، حي بويزرز رن،  لناضور

بمقت�ضى محضر  و معية  لعامة)
 2018 يونيو) (7 بتاريخ)  الستثنائية 
 IHSSAN FISH صادق شركاء)شركة)
00))حصة) ش.م.م على قر ر تفويت)
حصة) و00)) بوعنان  يوب  للسيد 
رأسمال) ليصبح  بالل  وحفا  للسيد 

 لشركة مقسما كما يلي):
بوعنان  يوب)00))حصة)؛

وحفا بالل)00))حصة.
كما صادق  لشريك  لوحيد على)
كمال) وحفا  قر ر  ستقالة  لسيد 
من تسيير  لشركة وتم تعيين  لسيد)

بوعنان  يوب كمسير وحيد للشركة.
كما قرر تحيين  لقانون  ألسا�ضي)

للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
18)يونيو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)74).
423 P

STE MORIDIS
ش.م.م

بني سيد ل، لوطا،  لناضور 

تأسي5 شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2020 يونيو) (19 بتاريخ)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية):
 STE MORIDIS(لتسمية):)شركة 

ش.م.م.
:) ستير د)  لغرض  الجتماعي)
و ملعد ت  لزر عية) وتصدير  ملو د 

ومو د  لبناء)؛
جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.
سيد ل) بني  (:  ملقر  الجتماعي)

لوطا،) لناضور.
 100.000 (: رأس  ملال  لشركة)
فئة) حصة من  (1000 درهم مقسم)

100)درهم.
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:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)
 لسيد  ملر بط  محمد.

 لشركاء):)
 ملر بط  محمد)1000)حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
10)يوليو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)924.
424 P

STE LIMI MINI MARKET
ش.م.م

دو ر  والد سالم فرخانة،  لناضور 
تأسي5 شركة

بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع) تم  (2020 يوليو) (3 بتاريخ)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية):
 STE LIMI MINI(لتسمية):)شركة 

MARKET)ش.م.م.
:) ستير د)  لغرض  الجتماعي)

وتصدير  ملو د  لغذ ئية و لتوزيع)؛
جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.
دو ر  والد سالم) (:  ملقر  الجتماعي)

فرخانة،) لناضور.
 100.000 (: رأس  ملال  لشركة)
فئة) حصة من  (1000 درهم مقسم)

100)درهم.
:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

 لسيد بنكعبو عبد  لعزيز.
 لشركاء):)

بنكعبو عبد  لعزيز)1000)حصة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
10)يوليو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم))92.
425 P

MEDITAV
ش.م.م

مركز بني  نصار،  لناضور
بمقت�ضى محضر  و معية  لعامة)
 2020 يوليو) (8 بتاريخ)  الستثنائية 
 MEDITAV شركة) شركاء) صادق 
0)7)حصة) ش.م.م على قر ر تفويت)
للسيد حبوشة سمير ليصبح رأسمال)

 لشركة مقسما كما يلي):

حبوشة سمير)1000)حصة.
قر ر) على  صادق  لشركاء) كما 

تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
13)يوليو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)936.
426 P

STE SERVICES FRM
ش.م.م

بني بويغمارن  لغربية  حد دن، 
 لناضور 

تأسي5 شركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع) تم  (2020 يونيو) (22 بتاريخ)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية):
 STE SERVICE شركة) (:  لتسمية)

FRM)ش.م.م.
مقاولة) (:  لغرض  الجتماعي)
تصدير و ستير د)  ألشغال  ملختلفة،)

و لتوزيع)؛
جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.
بويغمارن) بني  (:  ملقر  الجتماعي)

 لغربية  حد دن،) لناضور.
 100.000 (: رأس  ملال  لشركة)
فئة) حصة من  (1000 درهم مقسم)

100)درهم.
:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

 لسيد  لفر�ضي محمد.
 لفر�ضي محمد)1000)حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
فاتح) بتاريخ  بالناضور   البتد ئية 

يوليو)2020)تحت رقم)713.
427 P

STE ARWAS AGRICOL
ش.م.م

دو ر  هركاشن،  لناضور 
تأسي5 شركة

بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع) تم  (2020 يوليو) فاتح  بتاريخ 
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية):

 STE ARWAS شركة) (:  لتسمية)
AGRICOL)ش.م.م.

:) الستغالل)  لغرض  الجتماعي)
 لزر عي)؛

جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.
دو ر  هركاشن،) (:  ملقر  الجتماعي)

 لناضور.
 100.000 (: رأس  ملال  لشركة)
فئة) حصة من  (1000 درهم مقسم)

100)درهم.
:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

 لسيد  لعيدي عبد  لكريم.
 لعيدي عبد  لكريم)1000)حصة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (2 بتاريخ) بالناضور   البتد ئية 

2020)تحت رقم)7)7.
428 P

T.C DIVERSEAU
ش.م.م

حي  مل ار، عمارة رقم )،  لناضور
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 2020 يوليو) (3 بتاريخ)  الستثنائي 
 T.C DIVERSEAU قرر شركاء)شركة)
قر ر  إلقفال  لنهائي) على  ش.م.م 

للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
13)يوليو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم))93.
429 P

T.C DIVERSEAU
ش.م.م

حي  مل ار، عمارة رقم )،  لناضور
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 2020 يوليو) (3 بتاريخ)  الستثنائي 
 T.C DIVERSEAU قرر شركاء)شركة)
ش.م.م على قر ر حل  لشركة وتعيين)
كمصف) شنوف  سماعيل   لسيد 

للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
13)يوليو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)934.
430 P

NADORAB
ش.م.م

حي  والد بوطيب  لفوقاني،  لناضور

بمقت�ضى محضر  و معية  لعامة)
 2020 يوليو) (2 بتاريخ)  الستثنائية 
 NADORAB شركة) شركاء) صادق 
من) يصبح  لرفع  قر ر  على  ش.م.م 
إلى) (10.000 من) رأسمال  لشركة 
رأسمال) ليصبح  درهم  (2.000.000

 لشركة مقسما كما يلي):
 10.000 عبد  لرحمان)  ملردي 

حصة)؛
باليت  وحسين)10.000)حصة.

قر ر) على  صادق  لشركاء) كما 
تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
13)يوليو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)938.
431 P

STE BDM FROMAGE
ش.م.م

حي  مل ار،  لناضور

تأسي5  لشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2020 يوليو) (2 بتاريخ)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية):
 STE BDM شركة) (:  لتسمية)

FROMAGE)ش.م.م.
تصنيع) (:  لغرض  الجتماعي)
وتغليف  و بن من منتجات  أللبان)
بعملية) ومركز ت  لفاكهة  و لعصير 

ميكانيكية)؛
جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.
حي  مل ار،) (:  ملقر  الجتماعي)

 لناضور.
 (.000.000 (: رأس  ملال  لشركة)
0.000))حصة من) درهم مقسم إلى)

فئة)100)درهم.
:)تسير  لشركة من طرف)  لتسيير)

 لسيد بودر هم مص فى.
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 لشركاء):

بدم هولدنج)40.000)حصة)؛

بودر هم مص فى)00)2)حصة)؛

بودر هم سمير)00)2)حصة)؛

بودر هم محمد)00)2)حصة)؛

بوطاون فاطمة)00)2)حصة.

في  ملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

)1)يوليو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)937.

432 P

جنضيك

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 1.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 30 شارع عقبة، 

شقة رقم 11، أكد ل،  لرباط

بمقت�ضى  و مع  لعام  ملنعقد)

 بصفة غير عادية يوم)4)سبتمبر)2019 

قام مساهمو   لشركة بما يلي):

1)-)مو فقة  و ميع على بيع)4000 

جيليا) شركة  من  حصة  جتماعية 

هولدين إلى شركة أوغلي5 هولدينغ)

و لسيد محمد غنام.

مو فقة على  ستقالة  لسيد) (- (2

مهمة  لتسيير) من  بندحمان  جمال 

بنعمار) فهد  وتعيين  لسيد   لشركة 

و لسيد محمد غنام كمسيري جديد)

للشركة.

وبذلك يكون إمضاء) لسيد فهد)

بنعمار و لسيد محمد مر د غنام أو)

محمد) و لسيد  بنعمار  فهد   لسيد 

جميع) في  عليه  هو  ملعتمد  غنام 

 ملعامالت مع كل  إلد ر ت و ألبناك.

نقل  ملقر  الجتماعي للشركة) (- (3

(،11 شقة رقم) شارع عقبة،) (30 من)

حي) (،1 أكد ل،) لرباط إلى بقعة منة)

 لصناعي،)عين عتيق.

4)-)تعديل  لفصول)4،)6)و14)من)

وتحديثه) للشركة   لقانون  ألسا�ضي 

نتيجة لذلك.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم)103098)بتاريخ)21)نوفمبر)

.2019
من أجل  لنشر و إلخالص

مسير  لشركة

433 P

STE VXL LTD
SARL

RC : 32355

تأسي5 شركة
تم إنشاء) (2020 يوليو) (22 بتاريخ)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

باوخصائص  لتالية):

.VXL LTD(:(لتسمية 

وت وير) :) ستشارة   لنشاط)

 ملعلوميات.
 ملقر  الجتماعي):)تجزئة)00)1)رقم)

10) لشقة))،) لعيون.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

 لسيد حافظ عزيز)740)حصة)؛

 260 علوي) عزيز  علي   لسيد 

حصة.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)

حافظ عزيز كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بتاريخ بالعيون   باملحكمة  البتد ئية 

22)يوليو)2020)تحت رقم)26)2020/1.

434 P

PESCA VERDE
SARL AU

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة  لو حدة موزعة) (100

على  لشكل  لتالي):

 Mr BARHIM BOUKRI  لسيد)

1000)حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
تجزئة  ملسيرة،) (:  ملقر  الجتماعي)
 لش ر  لثالث،)زنقة  تيل،)رقم)772،)

شقة رقم)4،) ملر�ضى،) لعيون.
.Mr BARHIM BOUKRI(:(ملسير 

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.323(1

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بتاريخ) بالعيون   باملحكمة  البتد ئية 
22)يوليو)2020)تحت رقم)22/2020)1.
435 P

SOBOGHA TRANS
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
تم وضع) (2020 يوليو) (17 بتاريخ)
قانون منظم لشركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة وح ت  ملميز ت  لتالية):
 SOBOGHA TRANS (:  لتسمية)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة.
كر ء) نقل  لبضائع،) (:  لهدف)
نقل  لبضائع للحساب) آالت  لنقل،)
ودولي) وطني  نقل  وللغير،)  وخاص 
و لسلع،) لنقل) ملختلف  لبضائع 
نقل  ألشخاص،) لنقل)  لسياحي،)

 للوجيستيكي.
 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للو حدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي):
 لسيد  لغز لي سفيان)900)حصة)؛

 100 حنان) بوسالم   لسيدة 
حصة.

موالي) تجزئة  (:  ملقر  الجتماعي)
مجموعة) (،121 رقم) رشيد  ملمددة 

ج،) لعيون.
 إلد رة):)تم تعيين  لسيدة بوسالم)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  حنان 
تم  عتماد  إلمضاء) كما  محددة 

 لوحيد للسيد  لغز لي سفيان.

 إليد ع  لقانوني):)تم بكتابة  لضبط)

بتاريخ) بالعيون   باملحكمة  البتد ئية 

21)يوليو)2020)تحت رقم)32327.

436 P

STE FAYCAL BEN BRAHIM

SARL

س ل تجاري رقم : )1739

تغيير شركة

تم  لتغيير) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

باملميز ت  لتالية):

1)-)بيع)00))حصة من  لسيد بن)

بر هيم) بن  إلى  لسيد  معاد  بر هيم 

وبيع) للحصة  درهم  (100 ب) عدنان 

بر هيم) بن  من  لسيد  حصة  ((00

فيصل إلى  لسيد بن بر هيم عدنان)

درهم للحصة وتسمية هذ ) (100 ب)

 ألخير مسير  للشركة وملدة غير محددة)

بعد  ستقالة  لسيد بن بر هيم معاد.

2)-)تغيير  لشكل  لقانوني للشركة)

.SARL AU(إلى(SARL(من

3)-) إليد ع  لقانوني):)تم باملحكمة)

يوليو) (22 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2020)تحت رقم)23)2020/1.

437 P

NAJFA TRANS

SARL AU

تعديالت قانونية

قرر) (2020 يوليو) (7 بتاريخ) (- (1

 لشريك  لوحيد للشركة ما يلي):

 وحل  ملسبق للشركة.

تم بكتابة) (: -) إليد ع  لقانوني) (2

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (8 بتاريخ)

.2020/12(4

438 P
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SOFETRAV
SARL AU

إثر  لقر ر  لذي  تخذه أحد) على 
شركاء) لشركة أعاله تم ما يلي):

فالح) باع  لسيد  ملص فى  (- (1
في) يملكها  جميع  وحصص  لتي 
 لشركة أعاله وهي)700)حصة بقيمة)
سعيد) للسيد  للحصة،) درهم  (100
هذ   ألخير  لشريك) ليصبح  فالح 
جميع  وحصص) ويمتلك   لوحيد 
 1000  ملكونة لرأسمال  لشركة وهي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
بذلك يتغير  لشكل  لقانوني) (- (2
 SARL عادية إلى) (SARL للشركة من)

.AU
لدى) تم  إليد ع  لقانوني  (- (3
باملحكمة) مصلحة  لس ل  لتجاري 
رقم) تحت  بخنيفرة   البتد ئية 
 2020 يوليو) (21 بتاريخ) (2020/163

 لس ل  لتجاري رقم)3287.
بمثابة إعالن وبيان

439 P

GS CAMP MOROCCO
SARL

تغيير مقر  لشركة
في إطار  و مع  الستثنائي لشركة)
و ملنعقد) (GS CAMP MOROCCO

بتاريخ تقرر ما يلي):
تغيير مقر  لشركة من  ملقر  وحالي)
أكد ل،) (،4 رقم) زيز،) و د  زنقة  (13
(،( شقة) إلى  ل ابق  ألول،)  لرباط 

عمارة)94)نابولي،) ملحيط،) لرباط.
تعلم) (: نشاط  لشركة) تغيير 
في) قيادة  لدر جات  لنارية  إتقان 
مر فقة  لسفر) جميع  لتضاري5،)
تسويق) بو س ة  لدر جات  لنارية،)
 ملعد ت و مللحقات للدر جات  لنارية)

و ل يارين،) الستير د و لتصدير.
تم  إليد ع  لقانوني للشركة لدى)
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
تحت) (2020 يوليو) (20 يوم) بالرباط 

رقم)611)10.
مقت ف بمثابة إعالن

440 P

MACTP
SARL AU

حي  لفرح، رقم 48  حصين، سال 
 و ديدة
تعديل

بمقت�ضى عقد عرفي محرر في سال)
و ملس ل) (2020 مارس) (10 بتاريخ)
في) بالرباط   بمصلحة  لتس يل 
13)مارس)2020)تحت رقم)94)8)قرر)
 MACTP SARL(ملساهمون في شركة 

:(AU
(:  تحويل  وحصص  الجتماعية)
ببيع) قام  طر في  ملص فى   لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (10.000

للحصة للسيد لبريني مبارك.
(: وسل ة  إلمضاء) تسير  لشركة 
قرر  ملساهم  لوحيد تسمية  لسيد)
مع) للشركة  كمسير  مبارك  لبريني 
جميع) على  سل ة  إلمضاء) تخويله 
و إلمضاء) بالشركة   لوثائق  ملتعلقة 

على  لشيكات.
تغير  لصفة  لقانونية):)من شركة)
إلى شركة) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
 لسيد طر في  ملص فى قام بتقديم)

 ستقالته من منصب مسير  لشركة.
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط في  ملحكمة  البتد ئية ملدينة)

سال تحت رقم)34704.
441 P

 STE AMARICE TRAVAUX
PUBLICS
SARL AU

 لعنو ن : عمارة 32 شقة 8، إقامة 
رحاب سال  و ديدة، سال

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بسال)
و ملس ل) (2020 ماي) (14 بتاريخ)
بمصلحة  لتس يل بالرباط في فاتح)
قرر) (91(3 رقم) تحت  (2020 يونيو)
 STE شركة) في   ملساهم  لوحيد 
 AMARICE TRAVAUX PUBLICS

.SARL AU

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة):)إلى)

8،)إقامة رحاب سال) 32)شقة) عمارة)

 و ديدة،)سال.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط في  ملحكمة  البتد ئية ملدينة)

سال تحت رقم)34709.

442 P

HILLS IMMOBILIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

س ل تجاري  لرباط : )13193

تعديل
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

يونيو) (19 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

لشركة) قرر  و مع  لعام  (2020

ح ت) شركة  إيموبيليي«) »هيل5 

مسؤولية محدودة،)مقرها  الجتماعي)

(،2 378،)شارع  وحسن  لثاني،)شقة)

 لرباط،)ما يلي):

 100 100)حصة من فئة) تفويت)

طرف) من  للحصة  لو حدة  درهم 

لفائدة  آلنسة) بنعمار  نهيلة   آلنسة 
زينب بنعمار)؛

 100 0)2)حصة من فئة) تفويت)

طرف) من  للحصة  لو حدة  درهم 

لفائدة  آلنسة) بنعمار  دينا   آلنسة 
زينب بنعمار)؛

 100 0)1)حصة من فئة) تفويت)

طرف) من  للحصة  لو حدة  درهم 

لفائدة  آلنسة) بنعمار  يزيد   لسيد 
زينب بنعمار)؛

 100 فئة) من  حصة  ((0 تفويت)

طرف) من  للحصة  لو حدة  درهم 

لفائدة) بنعمار  عماد  محمد   لسيد 

 آلنسة زينب بنعمار)؛

 100 0)1)حصة من فئة) تفويت)

طرف) من  للحصة  لو حدة  درهم 

لفائدة  لسيد) بنعمار  نهيلة   آلنسة 

محمد نوفل بنعمار)؛

 100 0)1)حصة من فئة) تفويت)

طرف) من  للحصة  لو حدة  درهم 

لفائدة  لسيد) بنعمار  هبة   آلنسة 

محمد أمين بنعمار.

وتبعا لذلك فقد تم تغيير  لفصول)

6)و7)من  لقو نين  لتنظيمية للشركة.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.10(628
وهذ  بمثابة مقت ف وبيان

443 P

مكتب محمد بوزبع

تمارة

 EKO-TECHNOLOGIE

 DE L’AUTOMOBILE AU

MAROC

EKAUTO

س.ت  لرباط : 89281

زيادة رأسمال  لشركة
تحيين  لقو نين  ألساسية للشركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1

قرر) (،2020 يونيو) (29 في) بالرباط 

لشركة)  و مع  لعام  الستثنائي 

 EKO-TECHNOLOGIE DE

 L’AUTOMOBILE AU MAROC

رأسمالها) ش.ح.م.م،) (EKAUTO

بالرباط،) مقرها  درهم،) (3.(00.000

(،3 رقم)  ملن قة  لصناعية  لقامرة،)

شارع  لفضيلة،)زنقة  لهناء،)ما يلي):

في) درهم  (1.600.000 زيادة)

 (.100.000 رأسمال  لشركة ليصبح)

درهم عوض)00.000).3)درهم وحلك)

باملقاصة مع  ألرباح  ملرحلة.

تحيين  لقو نين  ألساسية)

للشركة.

و7  (6 تعديل  ملادتين) تم  وبذلك 

من  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

2)-)تم  إليد ع  لقانوني لدى كتابة)

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (20 بتاريخ)

.10(61(
من أجل  الستخالص و لبيان

444 P



9181 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

ديو ن  ألستاح وحسن منقوش

موثق بالرباط

شارع عمر  بن  وخ اب،)عمارة)10،)شقة رقم)

6،)أكد ل،) لرباط

 لهاتف):)73 27 77 37)0

 لفاك5):)74 27 77 37)0

 BENAMAR PROMOTEUR

ET TOURISME

ش.ح.م.م

رأسمالها : 23.200.000 درهم

 لكائن مقرها  الجتماعي : برقم 2، 

شارع مرنيسة،  لسوي�ضي،  لرباط

هبة  وحصص  الجتماعية
بموجب محضر لل مع  لعام) (- (1

أمين) محمد  من  لسيد  كل  رخص 

بنعمار) عماد  و لسيد محمد  بنعمار 

و لسيد محمد نوفل بنعمار و لسيدة)

بهبة جميع حصصهما) زينب بنعمار،)

صباح) لفائدة  لسيدة   الجتماعية 

 لقصري.

تلقاه  ألستاح) عقد  بموجب  (- (2

وحسن منقوش،)موثق بالرباط بتاريخ)

2020)وهب كل من  لسيد) 17)يوليو)

محمد) و لسيد  بنعمار  أمين  محمد 

نوفل) محمد  و لسيد  بنعمار  عماد 

بنعمار جميع) زينب  و لسيدة  بنعمار 

حصصهم  الجتماعية  لتي يمتلكونها)

 BENAMAR بالشركة  ملسماة)

 PROMOTEUR ET TOURISME

لفائدة  لسيدة صباح  لقصري.

تبعا لذلك تغير شكل شركة) (- (3

 BENAMAR PROMOTEUR

ح ت) شركة  من  (ET TOURISME

ح ت) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (22 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)722)10.
مقت ف وبيان

 ألستاح وحسن منقوش،)موثق بالرباط
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TASSOUMEETE
ش.ح.م.م

رأسمالها : 12.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : حي  مليسات، شارع 

محمد  وخام5، رقم 78 أوالد 
تايمة، تارود نت

حل  لشركة
محضر  و مع) بمقت�ضى 
 24 يوم)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 
شركة) لشركاء) (2019 ديسمبر)
TASSOUMEETE)ش.ح.م.م رأسمالها)
مقرها  الجتماعي) درهم،) (12.000
شارع) حي  مليسات،) بتارود نت،)
محمد  وخام5،)رقم)78)أوالد تايمة،)

قرر  لشركاء) لتالي):
حل  لشركة)؛

من) وإعفائه  حمة  ملصفي  إبر ء)
مهمته.

مكتب) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية لتارود نت)

يوم)18)يونيو)2020)تحت رقم)249.
من أجل  الستخالص و لبيان):) ملصفي
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مز ر أوديت و ستشار ت
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها):)00).6.441)درهم

مقرها  الجتماعي):)101،)شارع عبد  ملومن،)
 لد ر  لبيضاء

 RABAT MAHAJ RYAD
CENTRE

SARL
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

بمقت�ضى محضر  و مع  لعام) (- (I
(،2019 سبتمبر) (2 بتاريخ)  الستثنائي 
 RABAT MAHAJ شركة) شركاء) قرر 
RYAD CENTRE)شركة ح ت  ملسؤولية)
درهم،) (10.000 رأسمالها)  ملحدودة،)
مقرها  الجتماعي بالد ر  لبيضاء،)توين)
ز وية شارع  لزرق وني وشارع) سانتر،)
 ملسيرة،) ل ابق  لسادس عشر و لسابع)

عشر)20100،)ما يلي):
1)-)تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة)
إلى):)محج رياض سانتر مكاتب،) ل ابق)
رقم) (P(/01 رقم) مكاتب   وخام5،)
حي  لرياض،) (P(/02 ورقم) (P(/01a

 لرباط.

2)-) لتعديل  ملتالزم للفصل)))من)

 لنظام  ألسا�ضي.

-) ملصادقة على نظام أسا�ضي) (3

معدل للشركة.

إع اء) لصالحيات من أجل) (- (4

 لقيام باإلجر ء ت  لقانونية.

II)-)تم  إليد ع  لقانوني لدى كتابة)

ملدينة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لد ر  لبيضاء)بتاريخ)26)يونيو)2020 

س لت) حيث  (7373(4 رقم) تحت 

ملدينة) بالس ل  لتجاري   لشركة 

 لرباط تحت رقم)144679.
بمقت�ضى مقت ف وبيان

مز ر أوديت و ستشار ت
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 STE MYSTERY BUILDING

POWER
SARL AU

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية 
ح ت  لشريك  لوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2020 يونيو) فاتح  بتاريخ 

 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)

 ملسؤولية ح ت  لشريك  لوحيد ح ت)

 ملميز ت  لتالية):

 لهدف):

أعمال متنوعة أو أعمال  لبناء)؛

معد ت) جميع  وتصدير   ستير د 

 لبناء)؛

تجارة جميع معد ت  لبناء.

 ملقر):)عمارة رقم)30،)شقة رقم)8 

شارع موالي أحمد  لوكيلي،)حسان.

رأس  ملال) حدد  (:  رأس  ملال)

بما قدره)100.000)درهم.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسيير)

 لسيد سفيان  مجني ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  لس ل) (2020 يوليو) (14 بتاريخ)

 لتجاري)144463.

.D(:(105461
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STE AB4 CONSULTING
SARL

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
وضع) تم  (2020 مارس) (12 بتاريخ)
 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)

 ملسؤولية ح ت  ملميز ت  لتالية):
:) الستشار ت  إلد رية)  لهدف)
) الستشار ت،) لتدريب  ملنهي،)

 لتو صل).
30،)شقة رقم) عمارة رقم) (:  ملقر)
أحمد  لوكيلي،) موالي  شارع  (،8

حسان،) لرباط.
بما) رأس  ملال  حدد  (: رأس  ملال)

قدره)100.000)درهم.
تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسيير)
 لسيد علي فوسحي وأبو بكر فوسحي)

ملدة غير محدودة.
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ)14)يوليو)2020.
رقم  لس ل  لتجاري):)144461.

D(:(105460
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 606 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41

STE TIR ENNAHDI
 SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة 
تأسي5

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
باشتوكة  يت باها) (2020 يونيو) (29
حررت قو نين شركة ح ت مسؤولية)

محدودة خصائصها كالتالي):
 STE TIR شركة) (:  السم)

 ENNAHDI
نقل  لبضائع وحساب) (:  ألهد ف)

 لغير.
دو ر تين بر هيم) (:  ملقر  الجتماعي)

 يت عميرة  شتوكة  يت باها.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملــدة)

 لتأسي5  لنهائي.
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في) حدد  (:  لرأسمال  الجتماعي)
إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)
1000)حصة بثمن)100)درهم للو حد)

موزع كالتالي):
 لسيد مرزكان عبد  لل يف)00) 

حصة.
 (00 عبد  ملولى  لنه�ضي)  لسيد 

حصة.
 مل موع):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
بتسيير  لشركة) يقوم  (:  لتسيير)
مرزكان) محدودة  لسيد  غير  وملدة 
عبد  ملولى) و لسيد  عبد  لل يف 

 لنه�ضي.
تكون  إلمضاء ت) (:  إلمضاء ت)
 الجتماعية و لبنكية منفصلة للسيد)
مرزكان عبد  لل يف أو  لسيد عبد)

 ملولى  لنه�ضي.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 
يوليو) (21 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2020)تحت رقم))97.
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شركة سيديميك5 اريونطال
ش.م.م

رأس  ملال : 10.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : زنقة  )3 تجزئة 
بوترفاس شارع عالل  لفا�ضي وجدة

محضر  و مع  لعام) بموجب 
 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)9)أغس 5)

2019)قرر ما يلي):
بيع)0))حصة  جتماعية في ملك):

ورقم) ت  بربحان   لسيد  ل يب 
.FH22390
لفائدة):

.F30386((محمد بوجنان ر.ب.و
للشركة) تغيير  لشكل  لقانوني 
من شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
إلى شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

بالشريك  لوحيد.
بوجنان،) محمد  تعيين  لسيد 

كمسير للشركة.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
يناير) (20 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)279.
451 P

DNS GROUP
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 4)، زنقة تانسيفت 

شقة رقم 1، أكد ل،  لرباط
قر ر ت  و مع) محضر  بمقت�ضى 
بتاريخ   لعام  الستثنائي  ملؤرخ 

27)فبر ير)2020،)تقرر ما يلي):
بيع جميع  وحصص  لتي يملكها)
فرحاتي  وحامل) إدري5   لسيد 
رقم) لب اقة  لتعريف  لوطنية 
حصة بقيمة) ((00 أي) (،AB600220
درهم للحصة  لو حدة لصاوح) (100
لب اقة) نهى  لضو  وحاملة   لسيدة 

.AE77441(لتعريف  لوطنية رقم 
تغيير  لشكل  لقانوني للشركة من)
 SARL(شركة ح ت مسؤولية محدودة
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  إلى 

.SARL AU(بشريك وحيد
تعديل  لفصول رقم)1،)3)و7)من)

 لقانون  ألسا�ضي للشركة.
(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.142783
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (16 بتاريخ)

.2446
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CABINET AL JARROUDI SARL
24AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR 

TEL:(05.36.60.40.34
FAX:(05.36..33.32.42

E-MAIL(:(Cabinetaljarroudi2@gmail.com

MANSURI.COM
 SARL
فسخ

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
 MANSURI.COM SARL لشركة)
تقرر) (2020 يوليو) (10  ملنعقد بتاريخ)

ما يلي):

 لفسخ  ملسبق للشركة.

 تعيين  لسيد  ملنصوري

عبد  لو حد،)مصفيا للشركة.

مقر  لتصفية)137)شارع)3)مارس)

 لناضور.

على  وحساب) و ملو فقة   ملعاينة 

 لنهائي للشركة.

تمام  لتصفية) على   ملصادقة 

 لنهائية للشركة.

كتابة  لضبط) لدى  تم  إليد ع 

باملحكمة  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

 1093 أرقام) تحت  (2020 يوليو) (17

و1094.
ألجل  لنشر و لتبليغ
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CABINET AL JARROUDI SARL

24AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR 

TEL:(05.36.60.40.34

FAX:(05.36..33.32.42

E-MAIL(:(Cabinetaljarroudi2@gmail.com

STE ELMANADOR
شركة  ملندور ش.م.م

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ) (: أوال)

شركة) تأسي5  تم  (،2020 يوليو) (8

محدودة  ملسؤولية ح ت  وخصائص)

 لتالية):

 STE شركة) (:  لتسمية)

محدودة) شركة  (ELMANADOR

 ملسؤولية.

 لهدف):)تصدير  ملو د  لغذ ئية.

شارع (137 (:   ملقر  الجتماعي)

3)مارس  لناضور.

 ملدة):)مدة  لشركة محددة في)99 

سنة.

في) محدد  (:  لرأسمال  الجتماعي)

 1000 إلى) قسمت  درهم  (100.000

 100 فئة) من  حصة  جتماعية 

 درهم للو حدة كلها مكتتبة ومحررة

كما يلي):

 (0 سكينة)  لسيدة  ملنصوري 

حصة  جتماعية.

 9(0  لسيدة  ملنصوري  مال)

حصة  جتماعية.

 مل موع):)1000)حصة  جتماعية.

:) لسنة)  لسنة  الجتماعية)

 الجتماعية تبتدئ في  لفاتح من يناير)

لتنتهي في)31)ديسمبر.

لتسيير  لشركة) عين  (:  لتسيير)

وملدة غير محدودة):

سكينة،)  لسيدة  ملنصوري 

 1990 أغس 5) (30 بتاريخ) مزد دة 

ب اقة  لتعريف  لوطنية) رقم 

شارع (137 (:  S-63(913) لساكنة)

3)مارس  لناضور.

تم  إليد ع  لقانوني) (: ثانيا)

باملحكمة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 

 2020 يوليو) (17 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)1092.
ألجل  لنشر و لتبليغ
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 SANLAM PAN AFRICA

HOLDINGS MAROC

شركة مساهمة

رأسمالها : 330.998.100 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء

216، شارع  لزرق وني

 ل ابق  لسادس

 لس ل  لتجاري رقم 86033

 لد ر  لبيضاء

مجل5  إلد رة) محضر  بمقت�ضى 

تقرر (،2020 مارس) (11 في)   ملنعقد 

ما يلي):

 Bruce  ستقالة  لسيد)

 Margaret CAMPBELL،) لسيدة)

Hendrik NEL)من) DAWES)و لسيد)

مهامهم كمتصرفين.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)18)يوليو)2020)تحت)

رقم)739302.
قصد  لنشر و إلعالن

455 P
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SANLAM PAN AFRICA
شركة مساهمة

رأسمالها : 1.019.069.800 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء

216، شارع  لزرق وني

 ل ابق  لسادس

 لس ل  لتجاري رقم 137199

 لد ر  لبيضاء

مجل5  إلد رة) محضر  بمقت�ضى 

تقرر (،2020 فبر ير) (27 في)   ملنعقد 

ما يلي):

(،Ian KIRK  ستقالة  لسيد)

مجل5  إلد رة) كرئي5  مهامه  من 

وكمتصرف.

أسمائهم)  ستقالة  لسادة  آلتية 

من مهامهم كمتصرفين):

Junior NGULUBE

Nicholas CHRISTODOULOU

Brain MUSHONGA

Jacobus MOLLER

Raymond FARHAT

John de VILLIERS MELVILLE

.Heinie WERTH

Emmanuel Yves-  ختيار  لسيد)

كمتصرف) (Marie Jérôme BRULE

.Ian KIRK(بدل  لسيد

 Hajar  ختيار  لسيدة)

كمتصرفة بدل  لسيد) (BENAMAR

.Junior NGULUBE

مهام  إلد رة) مز ولة  طريق  تغيير 

يتولى  إلد رة  لعامة  آلن) (:  لعامة)

رئيسا) بصفته  رئي5 مجل5  إلد رة 

مدير  عاما.

Emmanuel Yves- تعيين  لسيد)

Marie Jérôme BRULE)كرئي5 مدير)

عام.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ))1)يوليو)2020)تحت)

رقم)739742.
قصد  لنشر و إلعالن
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SANLAM PAN AFRICA
شركة مساهمة

رأسمالها : 1.019.069.800 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء

216، شارع  لزرق وني

 ل ابق  لسادس

 لس ل  لتجاري رقم 137199

 لد ر  لبيضاء

مجل5  إلد رة) محضر  بمقت�ضى 

تقرر (،2020 مارس) (11 في)   ملنعقد 

ما يلي):

 Bruce  ستقالة  لسيد)

 Margaret CAMPBELL،) لسيدة)

Hendrik NEL)من) DAWES)و لسيد)

مهامهم كمتصرفين.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ))1)يوليو)2020)تحت)

رقم)739743.
قصد  لنشر و إلعالن
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 FONDATION OCP

HOLDING
شركة مساهمة

رأسمالها : 300.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء

2 - 4، زنقة  ألب ال، حي  لر حة

 لس ل  لتجاري رقم 398033

 لد ر  لبيضاء

مجل5  إلد رة) محضر  بمقت�ضى 

تقرر (،2020 مارس) (26 في)   ملنعقد 

ما يلي):

تغيير طريقة مز ولة مهام  إلد رة)

مهام) بين  :) عتماد  لفصل   لعامة)

ومهام  ملدير) مجل5  إلدر ة  رئي5 

 لعام.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)17)يوليو)2020)تحت)

رقم)740042.
قصد  لنشر و إلعالن
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GEM FINANCE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء

ملتقى زنقة موز ر وشارع أنفا

إقامة لوبوتي بار دي،  ل ابق  لسابع

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسي5 شركة) (،2020 يونيو) (2(

بشريك) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد بامليز ت  لتالية):

 GEM (:  لتسمية  الجتماعية)

FINANCE

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

:) لد ر  لبيضاء)  ملقر  الجتماعي)

ملتقى زنقة موز ر وشارع أنفا إقامة)

لوبوتي بار دي،) ل ابق  لسابع.

خدمات) (:  لغرض  الجتماعي)

 ستشارية.

99)سنة  بتد ء)من قيدها) (:  ملدة)

بالس ل  لتجاري.

درهم،) (10.000 رأسمال  لشركة:)

حصة  جتماعية) (100 إلى) مقسم 

درهم للقيمة  السمية) (100 من فئة)

ومحررة) بالكامل  مكتتبة   لو حدة،)

نقد .

كريم) :) لسيد   لشريك  لوحيد)

حي) بالد ر  لبيضاء،) حجي،) لساكن 

 لهنا،)13،)زنقة  ليرموك لونكشو.

 لتسيير):) لسيد كريم حجي.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

بالد ر  لبيضاء،)  ملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (22 بتاريخ)

.740614

 GEM FINANCE تم قيد شركة)

بالد ر  لبيضاء،) بالس ل  لتجاري 

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (22 بتاريخ)

.740614
قصد  لنشر و إلعالن

459 P

 SAHAM FINANCES 

PARTICIPATIONS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء

216، شارع  لزرق وني

 لس ل  لتجاري رقم 413719

 لد ر  لبيضاء

 ستمر رية  لشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

11)ماي)2020،)قرر  لشريك  لوحيد)

للشركة ما يلي):

و ستمر ريتها) حل  لشركة  عدم 

في وضعيتها  لصافية  أن   رغم 

ربع) عن  تقل  (2019 ديسمبر) (31

رأسمالها  الجتماعي.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ))1)يوليو)2020)تحت)

رقم)739737.
قصد  لنشر و إلعالن

460 P

 SANLAM PAN AFRICA

HOLDINGS MAROC
شركة مساهمة

رأسمالها : 330.998.100 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء

216، شارع  لزرق وني

 ل ابق  لسادس

 لس ل  لتجاري رقم 86033

 لد ر  لبيضاء

مجل5  إلد رة) محضر  بمقت�ضى 

تقرر (،2020 فبر ير) (27 في)   ملنعقد 

ما يلي):

(،Ian KIRK  ستقالة  لسيد)

مجل5  إلد رة) كرئي5  مهامه  من 

وكمتصرف.

أسمائهم)  ستقالة  لسادة  آلتية 

من مهامهم كمتصرفين):
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Junior NGULUBE

Nicholas CHRISTODOULOU

Brain MUSHONGA

Jacobus MOLLER

Raymond FARHAT

John de VILLIERS MELVILLE

.Heinie WERTH

Emmanuel Yves-  ختيار  لسيد)

كمتصرف) (Marie Jérôme BRULE

.Ian KIRK(بدل  لسيد

 Hajar  ختيار  لسيدة)

كمتصرفة بدل  لسيد) (BENAMAR

.Junior NGULUBE

مهام  إلد رة) مز ولة  طريق  تغيير 

يتولى  إلد رة  لعامة  آلن) (:  لعامة)
رئيسا) بصفته  رئي5 مجل5  إلد رة 

مدير  عاما.

Emmanuel Yves- تعيين  لسيد)

Marie Jérôme BRULE)كرئي5 مدير)

عام.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)13)يوليو)2020)تحت)
رقم)739300.

قصد  لنشر و إلعالن

461 P

FREE BOULE
SARL AU

 لرأسمال  الجتماعي : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لرباط حي  لرياض 

سكتور 10 زنقة  لتوت عمارة 1 

متجر 2

بتاريخ) توثيقي،) عقد  بمقت�ضى 

إنجاز  لنظام) تم  (2020 مارس) (17

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

وحيد) شريك  ح ت   ملحدودة 

باوخصائص  لتالية):

 FREE BOULE (:  لتسمية)

ش.ح.م.م،)ح.ش.و.

 لهدف):)تهدف  لشركة):

قاعة  أللعاب)-)مقهى.

تنظيم  لب والت.

تنفيذ  ألنش ة  لترفيهية.

ألعاب ترفيهية أو ثقافية وخالصة)

»مساحة  للعب«) في  ألماكن)

لألشخاص و ملحترفين.

سنة) (99 في) :) ملدة محددة   ملدة)

بالس ل) يوم  لتس يل  من   بتد ء)

 لتجاري.

في) محدد  (:  لرأسمال  الجتماعي)

 1000 إلى) مجزأة  درهم،) (10.000

حصة  جتماعية من قيمة)100)درهم)

للو حدة.

 10.000 دينية) ياسين   لسيد 

درهم.

 مل موع):)10.000)درهم.

:)تم تعيين  لسيد ياسين)  لتسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  دينية 

محدودة.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني 

وتم) بالرباط،)  ملحكمة  لتجارية 

تس يل  لشركة في  لس ل  لتحليلي)

.144711
قصد  لنشر و لبيان

 ألستاحة محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

462 P

MAMICHE
SARL AU

 لرأسمال  الجتماعي : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لرباط حي  لرياض 

سكتور 10 زنقة  لتوت عمارة 1 

متجر 1

بتاريخ) توثيقي،) عقد  بمقت�ضى 

إنجاز  لنظام) تم  (2020 مارس) (17

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

وحيد) شريك  ح ت   ملحدودة 

باوخصائص  لتالية):

 لتسمية):)MAMICHE)ش.ح.م.م،)

ح.ش.و.

 لهدف):)تهدف  لشركة):

مخبزة حلويات قاعة  لشاي.

جميع) و ستغالل  شر ء) كر ء)

و لتر خيص) و لبر ء ت  عمليات 

 ملتعلقة بهذ   لنشاط.

معامالت) أي  عامة،) وبصورة 

عقارية أو مالية أو تجارية أو صناعية)

قد تكون مرتب ة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بأهد ف  لشركة.

سنة) (99 في) :) ملدة محددة   ملدة)

بالس ل) يوم  لتس يل  من   بتد ء)

 لتجاري.

في) محدد  (:  لرأسمال  الجتماعي)

 1000 إلى) مجزأة  درهم،) (10.000

حصة  جتماعية من قيمة)100)درهم)

للو حدة.

 آلنسة نائلة دينية)10.000)درهم.

 مل موع):)10.000)درهم.

تم تعيين  آلنسة نائلة) (:  لتسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  دينية 

محدودة.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني 

وتم) بالرباط،)  ملحكمة  لتجارية 

تس يل  لشركة في  لس ل  لتحليلي)

.1446(3
قصد  لنشر و لبيان

 ألستاحة محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

463 P

 ألستاحة محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

26)زنقة موالي رشيد،)شقة رقم)9

 لهاتف):)37.70.78.11.)37.70.78.00/0.)0

ABD MEDICAL CARE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لرباط، حسان
رقم 40، شارع عبد  ملومن

بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه مكتب)

موثقة) محاسن  لعاقل،)  ألستاحة 
بالرباط،)بتاريخ)27)ماي)2020،)تقرر)

ما يلي):

جميع  وحصص) تفويت 

حصة) (1000 بنسبة)  الجتماعية 

 جتماعية  لتي يملكها كل من  لسيد)

ياسر بنبريك و لسيدة أسماء) وحليمي)

 ABD في  لشركة  ملسماة)  لعلمي 

لفائدة) (،MEDICAL CARE SARL

شركة):

 La société SHASU SARL 400

PARTS

 La société DDM HELTHCARE

SARL 400 PARTS

 La société BADIA OUDGHIRI

IDRISSI 200 PARTS
تعديل  لفصول)6)و7)من  لقانون)

 ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (16 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)2)))10.
نسخة قصد  لبيان و لنشر

 ألستاحة محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

464 P

شركة مانجمنت كون سيلتين أند أكاونت

ش.م.م

شركة كوكون دوييي
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم

 لعنو ن : دو ر والد سالمة طريق 

تامسنا عين عتيك تمارة

يوم خاص  عقد  تفاق   بموجب 

3)يوليو)2020)تم تأسي5 شركة ح ت)

مسؤولية محدودة تحمل  وخصائص)

 لتالية):

دويي) كوكون  شركة  (:  لتسمية)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت ممثل)

وحيد.

أعمال) (:  لنشاط  الجتماعي)

 لتنجيد و لتأثيث بيع وشر ء) لنسيج)

و ألثاث.

دو ر والد سالمة طريق) (:  لعنو ن)

تامسنا عين عتيك تمارة.

 لرأسمال):)100.000)درهم.

بر دة) تعيين  لسيدة  (:  لتسيير)

عبلة مسيرة للشركة.

من  ألرباح) (%( تم  قت اع)

لتأسي5 صندوق  الحتياطات.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 806((  لتجارية بالرباط تحت رقم)

من)21)يوليو)2020.

465 P
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شركة مانجمنت كون سيلتين أند أكاونت

ش.م.م

شركة تيروار دو سيد
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم
 لعنو ن : 44 زنقة  كلمان سيدي 
علي رقم 7  ل ابق  ألول أكد ل 

 لرباط
يوم خاص  عقد  تفاق   بموجب 
تأسي5 شركة) تم  (2020 يوليو) (20
تحمل) محدودة  مسؤولية  ح ت 

 وخصائص  لتالية):
شركة تيرو ر دو سيد) (:  لتسمية)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت ممثل)

وحيد.
في) :) لتجارة   لنشاط  الجتماعي)
) ملو د  لغذ ئية)  ملنتجات  ملحلية)

ومنتوجات  لعناية و و مال).
44)زنقة  كلمان سيدي) (:  لعنو ن)
أكد ل) 7) ل ابق  ألول  رقم) علي 

 لرباط.
 لرأسمال):)100.000)درهم.

مز لي) تعيين  لسيدة  (:  لتسيير)
هدى مسيرة للشركة.

من  ألرباح) (%( تم  قت اع)
لتأسي5 صندوق  الحتياطات.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم)8)3)14 

من)23)يوليو)2020.
466 P

شركة مانجمنت كونسيلتين أند أكاونت

ش.م.م

شركة ايطابليأمون بريفي 
سنرايل
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم
يوم خاص  عقد  تفاق   بموجب 
تس يل  لعقد) تم  (2020 يونيو) (1(
محدودة  ملسؤولية) لشركة   لعرفي 

تحمل  وخصائص  لتالية):
شركة  ي ابليسمون) (:  لتسمية)

بريفي سنر يل ش.م.م.
شارع) (،1( (:  ملقر  الجتماعي)

 ألب ال،)رقم)4،)أكد ل،) لرباط.

مؤسسة) (:  لنشاط  الجتماعي)
تحت  السم  لتجاري) تعليمية 

» لريسون«.
 لرأسمال):)100.000)درهم.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيدة سكينة)
 لريسوني مسيرة للشركة.

من  لصافي) (%( وقد تم  قت اع)
 إلجمالي قصد  الحتياط  لقانوني.

باملحكمة) تم   إليد ع  لقانوني 
 2020 8)يوليو)  لتجارية بالرباط يوم)

تحت رقم  لتس يل)038)14.
467 P

 CENTRE شركة
 PROFESSIONNEL DES

GENIES
C.P.G

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  ل ابق  ألول
رقم 66 شارع  لسالوي  ملدينة 

 و ديدة فاس
قفل فسخ لشركة

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
 2020 يناير) (29 بتاريخ)  الستثنائي 
فبر ير) (27 و لذي تم تس يله بتاريخ)
حل  لشركة) قفل  تقرر  (2020
و لتش يب عليها من  لس ل  لتجاري)
وتعيين  لسيد  حمد ش يع لتصفية)

 لشركة  ملفسوخة.
تم  إليد ع  لقانوني لدى مصلحة)
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
بفاس تحت رقم)1004/2020)بتاريخ)

11)مارس)2020.
468 P

 WORD MECANICIEN شركة
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : رقم ب 22
زنقة 1  لنماء بنسودة فاس

قفل فسخ لشركة
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 
ديسمبر) (23 بتاريخ)  الستثنائي 

بتاريخ تس يله  تم  و لذي  (2019 
حل) قفل  تقرر  (2020 يناير) (14
 لشركة و لتش يب عليها من  لس ل)
وتعيين  لسيد عبد  لعزيز)  لتجاري 

ورد ني لتصفية  لشركة  ملفسوخة.
تم  إليد ع  لقانوني لدى مصلحة)
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
بفاس تحت رقم)2020/)100)بتاريخ)

11)مارس)2020.
469 P

STE ADM STORE
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة
شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : حي  ملسيرة

قرية با محمد تونانت
تفويت حصص

تغيير  ملسير و لشكل  لقانوني 
للشركة

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
تقرر تفويت) (2020 فبر ير) (24 بتاريخ)
بوطاهر) للسيد   وحصص  ململوكة 
أمين  ملقدرة)1000)حصة إلى  لسيدة)
هي  ملسير) لتصبح  مل يمر  ماجدة 

 لقانوني للشركة.
تم  إليد ع  لقانوني لدى مصلحة)
باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 
بتاونانت تحت رقم))2020/1)بتاريخ)

10)مارس)2020.
470 P

 STE EVOLUTION
EQUIPEMENT

SARL
شركة ح ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : رقم 26 درب 

 ملترو  لزنجفور 1 فاس
تفويت حصص

تغيير  ملسير و لشكل  لقانوني  
للشركة

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
تفويت) تقرر  (2020 فبر ير) (6 بتاريخ)
للسيد) نصف  وحصص  ململوكة 

00))حصة إلى) أمين بوطاهر  ملقدرة)
 لسيد محمد زين  لعابدين  ليدري.)

لتصبح  ألسهم على  لشكل  لتالي):
 لسيد أمين بوطاهر)00))حصة.

زين  لعابدين) محمد  و لسيد 
 ليدري)00))حصة.

بوطاهر) أمين  وأصبح  لسيد 
و لسيد محمد زين  لعابدين  ليدري)
شكلها) أصبح  للشركة  لتي  مسيرين 
مسؤولية) ح ت  شركة   لقانوني 

محدودة.
تم  إليد ع  لقانوني لدى مصلحة)
باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 
بفاس تحت رقم)1037/2020)بتاريخ)

12)مارس)2020.
471 P

 ألمانة  مللكية للمغرب
29)شارع  لعلويين رقم)1) لرباط

شركة إلكترو إنرجي
ش.ح.م.م

شارع) حي  لرحمة  سال  (: مقرها)
و131،) (130 رقم) عفان  بن  عثمان 
رأسمالها):)200.000)درهم و ملس لة)
رقم) تحت  بسال  بالس ل  لتجاري 

09)19،)قر قرر ما يلي):
من  لقو نين) (4 تصحيح  ملادة)
 2012 ديسمبر) (13  ألساسية بتاريخ)
وهي تخص عنو ن  لشركة،)كما يلي):

هو  لحي  لصناعي) مقر  لشركة 
عوض  لحي  لصناعي) و131،) (130

.131
إن  و مع  لعام  الستثنائي)
 2019 أكتوبر) (28 بتاريخ)  ملنعقد 
رأسمال  لشركة) في  قرر  لزيادة  قد 
 1.000.000 درهم إلى) (200.000 من)

درهم.
 و مع  لعام  الستثنائي  ملؤرخ ب)

29)أكتوبر)2019)قد قرر ما يلي):
تغيير  لشكل  لقانوني من شركة)
ح ت) شركة  إلى  جماعية  تضامن 

مسؤولية محدودة.
ح و) عبد  لقادر  تعيين  لسيد 
و آلنسة سارة ح و كمسيرين جدد)

بالشركة ملدة غير محددة.



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9186

أساسية) قو نين  أنشأت  كما 

جديدة بتاريخ)31)أكتوبر)2019.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت  ألرقام) (،2019 مارس) (( بتاريخ)

 لتالية)2)343)و3)343.
بمثابة مقت ف وبيان

فيرماك

472 P

PRES DU SERVICE
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بالد ر  لبيضاء،) (2020 فبر ير) (21

تقرر ما يلي):

قرر  و مع  لعام إضافة فرع يقع)

في أنفا بالد ر  لبيضاء.

 Ange Boulevard du Phare

 (devenu( Sijilmassi(( et( Rue

 Ricard،( Résidence( AL( JARRAH

.II،(Quartier(Bourgogne

باملحكمة) نفذ  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء.

472P مكرر

STE BAB PRESTIGE
SARL

حل شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يوليو) (2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

تم  إلعالن عن حل  لشركة) (2020

 STE BAB (: ح ت  ملو صفات  لتالية)

PRESTIGE SARL

إقامة) (28 (:  ملقر  الجتماعي)

 GH2(A أم  لربيع) شارع   لفردوس 

 لشقة)6) أللفة  لد ر  لبيضاء.

:) إلنعاش)  لهدف  الجتماعي)

 لعقاري.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.

أقرآب) زهير  :) لسيد   لتسيير)

رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 

بر دة) زينب  و لسيدة  (W196183

رقم) للب اقة  لوطنية   وحاملة 

BK204970)عينا محالن للشركة.

باملحكمة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
 740889 رقم) تحت  (2020 يوليو)

تعديل رقم)126)1.
473 P

BTM AUDIT
 174ZERKTOUNI 20600

CASABLANCA
بموجب شروط عقدين خاصين)
2020)وتحويل أسهم) يونيو) (9 بتاريخ)
 BTM(بتاريخ)16)مارس)2018،)شركة
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة،) (،AUDIT
درهم،) (264.300 قدره) برأسمال 

شركاء) لشركة قرر ما يلي):
تدوينات  ملوقع) على   ملصادقة 
لهذ ) وعقد الجتماع  وحالي   ملشترك 
 ليوم و لزمان و ملكان من قبل  ملدير،)
عقده) تم  بأنه  يقر  من  لشركاء) كل 
بشكل شخ�ضي،)وقد تم تمكينه من)
ممارسة حقه في  لتو صل و لتفكير،)
في تمارس بشكل فعال ولديهم معرفة)

كاملة بجدول  ألعمال.
ي لب  الجتماع  لعام من  لسيد)
عبد  لو حد كنور،) لشريك  إلد ري)
للشركة،) تخاح جميع  لتد بير  لالزمة)
في) مصاوح  لشركة  عن  للدفاع 
وحمايتها إز ء) (BTM AUDIT مر جعة)

 لشكاوى  لو ردة.
ي لب  الجتماع  لعام من  لسيد)
كنور،) ملسير  ملساعد) عبد  لو حد 
لتسوية) عمل  خ ة  وضع  للشركة 
 لديون وحل مشكلة  إليجار وديا مع)

 لنق ة  ملركزية للشركة.
الحظ) أن  بعد   الجتماع  لعام 
 LOUTFI(فشل  ملدير  ملشارك  لسيد
في وظائفه كمسير مشارك،) (GAOU
مما تسبب في تحيز كبير للشركة على)
حتى) (2020 أد ئها  لعادي منذ يناير)
وعلى  لتد بير  ملحددة  تخاح)  آلن،)
نتيجة لألزمة  لصحية  لناجمة عن)
يقرر أن  ملدير  ملشارك) (،COVID19
يتمتع) كنور  عبد  لو حد   لسيد 
بأوسع  لسل ات للتصرف نيابة عن)

 لشركة.

و
حفيان) شكيب  ينقل  لسيد 
خالل  اللتز م) من  هذ ،) بموجب 
بكافة  لضمانات  ملعتادة) بنفسه 
للو قع و لقانون،) ألكثر شموال بنف5)
في) يمتلكها  حصة،) (264  ل ريقة،)
إلى) (BAKER TILLY MAROC شركة)

 لسيد عبد  لو حد كنور.
باملحكمة) نفذ  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
)1)يوليو)2020)تحت رقم)1)7397.
474 P

ACTION PRODUCTION
نقل  ملقر  لرئي�ضي
زيادة في رأس  ملال

تمديد غرض  لشركة
نقل  ملقر) قرر  و مع  لعام 
شارع  وحرية) (10 للشركة)  لرئي�ضي 
إلى  لعنو ن  لتالي حي  وحسني تجزئة)
مركز) إشر ق   و وهرة  وخضر ء)
24) لد ر) رقم) (3 29) ل ابق)  لعمارة)

 لبيضاء
وفقا) مد ولة  بعد   الجتماع 

للقانون و ألحكام  لقانونية):
بمقد ر) رأس  ملال  زيادة  يقرر 
من  ملبلغ  وحالي) درهم  (290.000
 لبالغ)10.000)درهم ليصل بذلك إلى)
300.000)درهم وحلك بزيادة  لقيمة)
 السمية من)100)درهم إلى درهم لكل)

منهما.
وفقا) مد ولة  بعد   الجتماع 

للقانون و ألحكام  لقانونية):
يقرر تمديد هدف  لشركة بتوزيع)

 ألفالم.
سيتم  إليد ع  لقانوني في  ملحكمة)

 لتجارية بوالية  لد ر  لبيضاء.
475 P

STE OMNIUM PARTNERS
SARL AU 

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)12)ديسمبر)2019)تم)
(: تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية)
 STE OMNIUM PARTNERS SARL

.AU

 ملقر  الجتماعي):)10)شارع  وحرية)
 ل ابق)3)شقة))) لد ر  لبيضاء.

 لهدف  الجتماعي):)شر ء)بيع إد رة)
تأجير  لعقار ت في  ملغرب و وخارج.

دعم) وتجديد  إنشاء) عملية 
عن)  لوساطة  لعقارية  لبحث 

 لعقار ت في  ملغرب و وخارج.
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لرأسمال):)10.000)درهم.

 STEPHANE :) لسيد)  وحصص)
OLIVIER SADAT 100)حصة.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)
 STEPHANE OLIVIER SADAT

مسير  للشركة ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء)بتاريخ)22)يوليو)2020)تحت)
740626)و لس ل  لتجاري رقم) رقم)

.4(8081
476 P

STE SDIR SERVICE
SARL AU 

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2020 يوليو) (10 بتاريخ)  لبيضاء)
(: تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية)

STE SDIR SERVICE SARL AU
 11 شارع) (7( (:  ملقر  الجتماعي)
يناير  ل ابق  ألول  لشقة)169) لد ر)

 لبيضاء.
وإصالح) بيع  (:  لهدف  الجتماعي)
 ملعد ت  لصناعية و لتجارية وجميع)

 ملعامالت  ملختلفة.
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لرأسمال):)100.000)درهم.

:) لسيد يون5  سدير)  وحصص)
1000)حصة.
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تم تعيين  لسيد يون5) (:  لتسيير)

 سدير  وحامل للب اقة  لوطنية رقم)

BH((4080)مسير  للشركة ملدة غير)

محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

 لبيضاء)بتاريخ)21)يوليو)2020)تحت)

740426)و لس ل  لتجاري رقم) رقم)

.466627

477 P

STE ABRAJ RAZAN
SARL AU

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (2020 يوليو) (13 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):

 STE ABRAJ RAZAN (:  لتسمية)

.SARL AU

 11 شارع) (7( (:  ملقر  الجتماعي)

يناير  ل ابق  ألول  لشقة)169) لد ر)

 لبيضاء.

:) إلنعاش)  لهدف  الجتماعي)

وجميع  ملعامالت  ملختلفة)  لعقاري 

للبناء.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

 لرأسمال):)100.000)درهم.

محمد) :) لسيد   وحصص)

لعرو�ضي):)1000)حصة.

تم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسيير)

للب اقة  لوطنية) لعرو�ضي  وحامل 

مسير  للشركة ملدة) (W2638(4 رقم)

غير محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

 لبيضاء)بتاريخ)22)يوليو)2020)تحت)

740626)و لس ل  لتجاري رقم) رقم)

.466831

478 P

STE SNFOOR EXPRESS
SARL

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (2020 يوليو) (13 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):

 STE SNFOOR (:  لتسمية)

.EXPRESS SARL

 11 شارع) (7( (:  ملقر  الجتماعي)

يناير  ل ابق  ألول  لشقة)169) لد ر)

 لبيضاء.

ملوقع) مسير  (:  لهدف  الجتماعي)

وجميع) للتو صل  الجتماعي  تجاري 

 ملعامالت  ملختلفة.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لرأسمال):)100.000)درهم.

 وحصص):

 (00 (: ليلة  لغنضور)  لسيدة 

حصة.

 (00 (:  لسيدة  بتسام  قليش)

حصة.

تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسيير)

للب اقة)  بتسام  قليش  وحاملة 

 لوطنية رقم)BW204)مسيرة للشركة)

ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

 لبيضاء)بتاريخ)22)يوليو)2020)تحت)

740627)و لس ل  لتجاري رقم) رقم)

.466833

479 P

STE ONTHERPAY INSTITUT
SARL AU

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2020 يوليو) (8 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):
 STE ONTHERPAY (:  لتسمية)

.INSTITUT SARL AU
 ملقر  الجتماعي):)9)تجزئة  لبركة)1 
شارع طاح عين  لشق)-) لد ر  لبيضاء.
:) لعالج)  لهدف  الجتماعي)

 ل بيعي و لترويض.
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لرأسمال):)100.000)درهم.

 وحصص):
 1000 (: فوزي) صابرين   لسيدة 

حصة.
تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسيير)
للب اقة) فوزي  وحاملة  صابرين 
مسيرة) (BK286303 رقم)  لوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء)بتاريخ)22)يوليو)2020)تحت)
740624)و لس ل  لتجاري رقم) رقم)

.466827
480 P

STE MAR & EGY
تأسي5 شركة

 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسي5 شركة ح ت) (2020 مارس)
مسؤولية محدوة خصائصها كالتالي):

 STE( MAR( & (: تسمية  لشركة)
EGY)شركة ح ت مسؤولية محدوة.

 لغرض  لرئي�ضي):
 ستير د وتصدير منتجات  لتبغ.

تصدير،) بيع،) ستير د،) شر ء،)
تمثيل،)توزيع،) متياز ألي مادة تتعلق)
باملوضة بشكل عام،)وخاصة  ملالب5)

 و اهزة وملحقاتها و ألحذية.

جميع  ملكاتب) وتشغيل  إنشاء)

و لوكاالت و لشركات  لتابعة و لفروع.

بر ء ت) جميع  على   وحصول 

و لعالمات  لتجارية)  الختر ع 

ن اق) في  تدخل  و لتر خيص  لتي 

ومنحها) أعاله   ألشياء) ملذكورة 

و ستغاللها وبيعها.

شارع عبد) (202 (:  ملقر  الجتماعي)

 ملومن رقم))) ل ابق  ألر�ضي)-) لد ر)

 لبيضاء.

تاريخ) من  تبدأ  سنة  (99 (:  ملدة)

تس يلها بالس ل  لتجاري.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 لشركة في)10.000)درهم مقسمة إلى)

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 لو حدة.

يسير  لشركة  لسيد) (:  لتسيير)

للب اقة) ر شيدي  وحامل  ياسين 

.BH 138(30(لوطنية رقم 

 لشركة مس لة بالس ل  لتجاري)

باملحكمة) (46(243 رقم) تحت 

 10 بتاريخ)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

تم  إليد ع  لقانوني) (2020 يوليو)

بمركز  الستثمار بالد ر  لبيضاء.

481 P

 STE PROTIMED
SARL AU

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (2020 يوليو) (9 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):

 STE PROTIMED (:  لتسمية)

.SARL AU

تجزئة زكية) (49 (:  ملقر  الجتماعي)

سيدي معروف)-) لد ر  لبيضاء.

:) إلير د)  لهدف  الجتماعي)

و الستير د ومعامالت مختلفة.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

 لرأسمال):)100.000)درهم.
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 وحصص):
 لسيد عمر فاروق):)1000)حصة.

تعيين  لسيد عمر) تم  (:  لتسيير)
فاروق  وحامل للب اقة  لوطنية رقم)
غير) ملدة  للشركة  مسير   (H12674

محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء)بتاريخ)20)يوليو)2020)تحت)
740196)و لس ل  لتجاري رقم) رقم)

.466341
482 P

 STE HARTIK BUILDING
SARL

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2020 يوليو) (10 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):
 STE HARTIK (:  لتسمية)

.BUILDING SARL
 11 شارع) (7( (:  ملقر  الجتماعي)
يناير  ل ابق  ألول  لشقة)169)-) لد ر)

 لبيضاء.
جميع) (:  لهدف  الجتماعي)
و إلنعاش) معامالت  لبناء) ملختلفة 

 لعقاري.
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 لرأسمال):)100.000)درهم.

 وحصص):
 (00 (: معاد)  لسيد  وحريري 

حصة.
 لسيد حمزة تيكيتار):)00)حصة.
 لتسيير):)تم تعيين  لسيد  وحريري)
معاد  وحامل للب اقة  لوطنية رقم)
تيكيتار) حمزة  و لسيد  (BK(18461
رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 
ملدة) للشركة  مسير ن  (BK(21093

غير محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء)بتاريخ)23)يوليو)2020)تحت)
740806)و لس ل  لتجاري رقم) رقم)

.4669((
483 P

 STE PROMOVIS
SARL

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2020 يوليو) (8 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):
 STE PROMOVIS (:  لتسمية)

.SARL
 11 شارع) (7( (:  ملقر  الجتماعي)
يناير  ل ابق  ألول  لشقة)169)-) لد ر)

 لبيضاء.
:) إلنعاش)  لهدف  الجتماعي)
معامالت  لبناء) وجميع   لعقاري 

 ملختلفة.
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 لرأسمال):)100.000)درهم.

 وحصص):
 (00 (:  لسيد  وحريري مص فى)

حصة.
(: خديجة) أشرف   لسيدة 

00)حصة.
 لتسيير):)تم تعيين  لسيد  وحريري)
للب اقة  لوطنية) مص فى  وحامل 
أشرف) و لسيدة  (BH382(4 رقم)
للب اقة  لوطنية) خديجة  وحاملة 
رقم))BJ10617)مسير ن للشركة ملدة)

غير محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء)بتاريخ)23)يوليو)2020)تحت)
)74080)و لس ل  لتجاري رقم) رقم)

.4669(3
484 P

STE TRAVLAK

رشكة ذات  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : جنان )، رقم 306، 

بئر  لر مي -  لقنيطرة

تأسي5 شركة

بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مس ل بالقني رة تم وضع  لقانون)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):

.STE TRAVLAK SARL(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

رقم) (،( جنان) (:  ملقر  الجتماعي)

30،)بئر  لر مي)-) لقني رة.

:)بيع مو د  لبناء) موضوع  لشركة)

بالتقسيط.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

محررة) للو حدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):

 1000 (: لكحل) إدري5   لسيد 

حصة.

 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):)أسند إلى  لسيد إدري5)

مغربية،) وحامل) لكحل،) و نسية 

.G644204(للب اقة  لوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)

رقم)229)))بتاريخ))1)يوليو)2020.

485 P

STE TRAVGARRA
رشكة ذات  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لوفاء )0 رقم ))7 
-  لقنيطرة

تأسي5 شركة
بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مس ل بالقني رة تم وضع  لقانون)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):
 STE TRAVGARRA (:  لتسمية)

.SARL AU
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
رقم) (0( :) لوفاء)  ملقر  الجتماعي)

))7)-) لقنيطرة.
موضوع  لشركة):)منعش عقاري.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 
حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 
محررة) للو حدة  درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):
 لسيد سعيد كر ع):)1000)حصة.

 ملدة):)99)سنة.
أسند إلى  لسيد سعيد) (:  لتسيير)
مغربية،) وحامل) كر ع،) و نسية 

.H337769(للب اقة  لوطنية رقم
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)
رقم)003)))بتاريخ فاتح يوليو)2020.
486 P

STE ONE-TRANS
رشكة ذات  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : تجزئة كورسيكا 
رقم 114 -  لقني رة

تأسي5 شركة
بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مس ل بالقني رة تم وضع  لقانون)



9189 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):
 STE ONE-TRANS (:  لتسمية)

.SARL AU
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
:)تجزئة كورسيكا)  ملقر  الجتماعي)

رقم)114)-) لقني رة.
موضوع  لشركة):) لنقل.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 
حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 
محررة) للو حدة  درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):
 1000 (: ياسين)  لسيد  لشاوي 

حصة.
 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):)أسند إلى  لسيد  لشاوي)
مغربية،) وحامل) ياسين،) و نسية 

.G396661(للب اقة  لوطنية رقم
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)

رقم)303)))بتاريخ)21)يوليو)2020.
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 STE EXPLOITATION
AGRICOLE NIJAD

رشكة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسي5 شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقني رة بتاريخ))2)يونيو)2020)تم)
إنشاء)شركة ح ت مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد  وخاصيات  لتالية):
 STE EXPLOITATION(:(لتسمية 

.AGRICOLE NIJAD
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
 ملوضوع  الجتماعي):

تسيير  ملمتلكات) في  مقاول 
 لزر عية.

تاجر) أو ش ير ت  أش ار  نباتات 

بالتقسيط.
) ملدة):)99)سنة.

 ملقر):)68)تجزئة  وحرية محل رقم)
3)-) لقني رة.
 وحصص):

 لزعيمي شادية):)1000)حصة.
 لتسيير):) لسيدة  لزعيمي شادية)

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
 لس ل  لتجاري رقم)189)).

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية بالقني رة بتاريخ)

13)يوليو)2020)تحت رقم)189)).
488 P

STE ESPACE KM 8 KENITRA
رشكة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسي5 شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقني رة بتاريخ))2)يونيو)2020)تم)
إنشاء)شركة ح ت مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد  وخاصيات  لتالية):
 STE ESPACE KM 8 (:  لتسمية)

.KENITRA
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
 ملوضوع  الجتماعي):

تاجر  لوقود.
متجر للتغذية  لعامة.

تاجر ع الت بالتقسيط.
) ملدة):)99)سنة.

 ملقر):)23)رقم)4)شارع أنو ل عمارة)
 لزهور)11)مكتب ميموزة)-) لقني رة.
درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.
(: :) لتوري عبد  لرحيم)  وحصص)

1000)حصة.
عبد  لرحيم) :) لتوري   لتسيير)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

 لس ل  لتجاري رقم))16)).
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية بالقني رة بتاريخ)

9)يوليو)2020)تحت رقم))16)).
489 P

STE GRENN LOGE
شركة ح ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : LC 162 أليان5 
د رنا مهدية 2 -  لقني رة

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2020 يونيو) (1( بتاريخ) بالقني رة 
وضع  لقانون  ألسا�ضي لشركة ح ت)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

لتكون خاصياتها كالتالي):
لوج) كرين  شركة  (:  لتسمية)

ش.م.م.
 لهدف):)منعش عقاري.

 ملقر  الجتماعي):)LC 162)أليان5)
د رنا مهدية)2)-) لقني رة.

تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتس يل  لنهائي بالس ل  لتجاري.

عبد) بودكيك  :) لسيد   لشركاء)
 الاله.

 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

لكر ر) عينت  لسيدة  (:  لتسيير)
فاطمة كمسرة للشركة.

قد تم تس يل  لشركة بالس ل)
ضبط  ملحكمة) كتابة  لدة   لتجاري 
رقم) تحت  بالقني رة   البتد ئية 

.((263
490 P

 STE BOUKHSYMY
BUILDING

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 23، شارع أنو ل، 
عمارة فلوري 11،  ملكتب رقم 4، 

ميموز  -  لقني رة
تأسي5 شركة

بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مس ل بالقني رة تم وضع  لقانون)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):

 STE BOUKHSYMY (:  لتسمية)

.BUILDING SARL AU

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر  الجتماعي):)23،)شارع أنو ل،)

(،4 رقم) 11،) ملكتب  فلوري) عمارة 

ميموز )-) لقني رة.

:) إلنعاش) موضوع  لشركة)

 لعقاري.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

محررة) للو حدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):

(:  لسيد عبد  ملالك  لبوخصيمي)

1000)حصة.

 ملدة):)99)سنة.

عبد) إلى  لسيد  أسند  (:  لتسيير)

 ملالك  لبوخصيمي،) و نسية)

للب اقة  لوطنية) مغربية،) وحامل 
.GB2(421(رقم

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)
رقم)193)))بتاريخ)13)يوليو)2020.

491 P

STE 2S KENI INFO
شركة ح ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

 ملقر  الجتماعي : بقعة رقم 83، لو 

فالون -  لقني رة

 لس ل  لتجاري 49407  لقني رة

تحويل  ملقر  الجتماعي
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

 2020 مارس) (4 بتاريخ)  لغير  لعادي 

 2S لشركة) قرر  لشريك  لوحيد 

KENI INFO SARL AU)ما يلي):



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9195

تحويل  ملقر) على   ملصادقة 

من) للشركة  ملذكورة   الجتماعي 

(،83 رقم) بقعة  (:  لعنو ن  لقديم)

 لشقة)1،)لو فالون)-) لقني رة.
زنقة) (،1( (: إلى  لعنو ن  و ديد)

 4 سبو،) ل ابق  لسابع،)مكتب رقم)

-) لقني رة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالقني رة   البتد ئية 

982)7)بتاريخ)21)يوليو)2020.

492 P

FIDCONET SARL

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSTITUSION DE SEOCIETE

CONSEILS JURIDIQUES

STE KENIT ART - CHIC
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2020 أبريل) فاتح  بتاريخ  بالقني رة 

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

تحمل  وخصائص) و لتي   ملحدودة 

 لتالية):

 STE KENIT شركة) (:  لتسمية)

ART - CHIC)ش.ح.م.م.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

رقم) أ  بلوك  (:  ملقر  الجتماعي)

مهدية) طريق  تجزئة  لنشي ة  (84

 لقني رة.

 لهدف  الجتماعي):)أعمال مختلفة)

و ل باعة.

كل  لعمليات) عامة  وبصفة 

لها) و ملالية  لتي  و لعقارية   لتجارية 

من) و لتي  بنشاط  لشركة،) عالقة 

شأنها  ملساهمة في تنمية  لشركة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.

عبد) إلى  لسيد  أسند  (:  لتسيير)

 لكريم دالل وجو د بر همي.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبر من كل سنة ما) (31 يناير إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتس يل.

رأس  ملال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000حصة بقيمة)

سدد  كتتابها) للو حدة  درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

 (00 (: دالل) عبد  لكريم   لسيد 

حصة.

 (00 (: بر همي) جو د   لسيدة 

حصة.

:)قيدت  لشركة)  إليد ع  لقانوني)

بالس ل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

تاريخ) (((243 رقم) تحت  بالقني رة 

16)يوليو)2020.
من أجل  ملستخرج و إلشارة

فيدكونيط

493 P

 STE EL AICHAOUI

CONSULTING

ش.م.م.

بشريك وحيد

 لرأسمال  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي :  الن الق 3 عمارة 

س، شقة رقم 7 -  لرباط

بتاريخ) بمقت�ضى  لقر ر  ملؤرخ 

قرر  لشريك) (2020 فبر ير) ((

 EL AICHAOUI لشركة)  لوحيد 

CONSULTING)ش.م بشريك وحيد)

ما يلي):

 EL شركة) تصفية  نهاية 

AICHAOUI CONSULTING)ش.م.م)

للمس رة) وحيد  تباعا  بشريك 

 لقانونية  و اري بها  لعمل.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

مارس) (12 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)104793.

494 P

STE SOZERCO
ش.م.م.

بشريك وحيد

 لرأسمال  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : 1، زنقة جبل أحد 

شقة رقم 7، أكد ل -  لرباط

بتاريخ  بمقت�ضى  لقر ر  ملؤرخ 

16)مارس)2020)قرر  لشريك  لوحيد)

ش.م.م بشريك) (SOZERCO لشركة)

وحيد ما يلي):

 SOZERCO شركة) تصفية 

وحيد  تباعا) بشريك  ش.م.م 

للمس رة  لقانونية  و اري بها  لعمل)

خالد  لبشو�ضي) وتسمية  لسيد 

كمصفي للشركة.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

يوليو) (13 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)407)10.

495 P

 STE INITIATIVE OF HUMAN

CAPITAL CENTER

IHCC
SARL AU

ش.م.م.

بشريك وحيد

تأسي5 شركة
بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

بتاريخ)6)مارس)2020)قد تم تأسي5)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)  لشركة 

بشريك وحيد و لتي تحمل  وخصائص)

 لتالية):

 STE INITIATIVE (:  لتسمية)

 OF HUMAN CAPITAL CENTER

.IHCC SARL AU

 لصفة  لقانونية):)شركة محدودة)

 ملسؤولية بشريك وحيد.

:) لدر سة)  لهدف  الجتماعي)

رأس  ملال) إد رة  في  و الستشارة 

 لبشري،) ملشورة و لتأطير.
 100.000 (: رأسمال  لشركة)

درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

 ملقر  الجتماعي):)4،)زنقة و د زيز،)

 ل ابق  لثالث،)شقة رقم)7،) لرباط.

 لتسيير):) لسيدة مريم عنون.

قد تم  إليد ع  لقانوني بالس ل)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

بالرباط بتاريخ)23)يوليو)2020)تحت)

رقم))144.73.

496 P

 STE WIJDANE TRADE
SARL AU

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد تم) (2020 يوليو) (7  لرباط بتاريخ)

ح ت  ملسؤولية) تأسي5  لشركة 

 ملحدودة بشريك وحيد.

 لهدف  الجتماعي):)

و لتقسيط) باو ملة   لتسويق 

للتو بل و وحبوب و ملنتجات  لغذ ئية)

عن طريق  لتصدير و الستير د.

نقل  لبضائع.

تاجر.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.

محمد) وخليفي  حصة  (1000

 ملص فى.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.

 ملقر):)حي  ملغرب  لعربي رقم)7)9 

تمارة.

 ملسير):)وخليفي محمد  ملص فى.

في  ملحكمة  لتجارية) تم  إليد ع 

 22 بتاريخ) (3644 بالرباط تحت رقم)
رقم  لس ل  لتجاري) (2020 يوليو)

.1302((
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STE HAMANI AGENCE
SARL

تصفية شركة
وبموجب) (2020 يوليو) (2 بتاريخ)
عقد  و مع  لعام  الستثنائي  ملس ل)
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)10)يوليو)2020 

قرر  لشركاء)ما يلي):
أمر) إسناد  وتم  تصفية  لشركة 

 لتصفية للسيدة أمينة و اج.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ))1)يوليو)2020)تحت)

رقم)739644.
498 P

STE INJAD ESSALAM
SARL AU

TRANSPORT DE DEPANNAGE
 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

سبتمبر)2019)تم تأسي5 شركة):
 STE للشركة)  السم  لقانوني 

.INJAD ESSALAM
رأسمالها):)0.000))درهم.

نقل) (: للشركة)  لهدف  الجتاعي 
 آلالت  لثابتة و ملتحركة.

درهم) ((0.000 (: رأسمال  لشركة)
مقسمة إلى)00))حصة من فئة)100 

درهم للحصة  لو حدة.
مص فى)  لشريك  لوحيد 

 لعشيري):)00))حصة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)
 10  ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسيجل)

يونيو)2019.
زنقة) (08 رقم) شقة  (30 (:  ملقر)

موالي أحمد لوكيلي حسان  لرباط.
 ملسير):) ملص فى عشري.

رقم  لتقييد بالس ل  لتجاري):)تم)
باملحكمة  لتجارية)  إليد ع  لقانوني 

بالرباط رقم)138421.
499 P

شركة النقل جأور

STE JOSSOR TRANSPORT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : زنقة 07  لرقم 164 

حي  ملعمورة  لقني رة

تأسي5 شركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (2020 مارس) (19 في) بالقني رة 

لشركة) وضع  لقانون  ألسا�ضي 

 لنقل جسور شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة وفيما يلي خصائصها):

جسور) شركة  لنقل  (:  لتسمية)

.STE JOSSOR TRANSPORT

 لهدف  الجتماعي):)مقاول في نقل)

 ألشخاص.

07) لرقم) زنقة) (:  ملقر  الجتماعي)

164)حي  ملعمورة  لقني رة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (:  ملدة)

تقييد  لشركة بالس ل  لتجاري.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)10.000 

درهما مقسم إلى)100)حصة من فئة)

درهم للحصة  لو حدة موزعة) (100

كما يلي):

إلهام وناس):)2)حصص.

وزكرياء)حسني):)49)حصة.

أوسامة بر ني):)49)حصة.

بشكل) تسيير  لشركة  (:  لتسيير)

كامل من طرف إلهام وناس.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

 31 فاتح يناير من كل سنة وتنتهي في)

ديسمبر.

:)قيدت  لشركة)  إليد ع  لقانوني)

بالس ل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

بتاريخ) (((287 بالقني رة تحت رقم)

21)يوليو)2020.
للمخالصة و لبيان

500 P

STE COCINA FOOD
SARL

تفويت 70 حصة
مسيرين  ستقالة

تعيين  ملسير  لوحيد
 ملصادقة على  لقو نين  و ديدة

حصة) تفويت  عقد  بمقت�ضى 

فوت) (2020 يونيو) (23 في) مؤرخ 

عمر  لعلي،) بنثية،) سهيم   لسادة 

70)جصة من) وحمد رمو ساحسيف)

رأسمالها) (COCINA FOOD شركة)

لفائدة  لسيد حمزة) درهم  (10.000

باو مع  الستثنائي) تقرر  بوخدة 

بتاريخ)23)يونيو)2020)ما يلي):

 ملصادقة على تفويت)70)حصة.

بنثية،) سهيم   ستقالة  لسادة 

عمر  لعلي،)وحمد رموساحسيف.

تعيين  ملسير  لوحيد  لسيد حمزة)

بوخدة.

ح ت  ملسؤولية) تحويل  لشركة 

مسؤولية) ح ت  شركة  إلى   ملحدودة 

محدودة بشريك وحيد.

على  لقو نين  و ديدة) مصادقة 

لشركة ح ت مسؤولية محدودة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء)في)17)يوليو)2020)تحت رقم)

.740146
بيان مختصر

 إلد رة
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STE NUTRAHEALTH
SARL

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (2020 يونيو) (3 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي5 شركة باملو صفات  لتالية):

 STE NUTRAHEALTH(:(لتسمية 

.SARL

 ZONE (:  ملقر  الجتماعي)

 ACTIVITE INDUSTRIELLE

.BENSLIMANE N°A1/16

شر ء) (:  لهدف  الجتماعي)
وتعبئة) وتصنيع  وت وير  وبيع 
أنو ع  ملكمالت) جميع  وتوزيع 
ومستحضر ت  لتجميل)  لغذ ئية 
و ألجهزة  ل بية) ونظافة  و سم 
و ملستحضر ت  لصيدالنية)

ومنتجات  لصحة  ل بيعية.
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لرأسمال):)100.000)درهم.

 وحصص):
 (00 (: (AREF QOTBI  لسيد)

حصة.
 HICHAM OUATMANE  لسيد)

00))حصة.
تعيين  لسيد ن) تم  (:  لتسيير)
للب اقة) AREF QOTBI) وحامل 
و لسيد) (HA117 رقم)  لوطنية 
HICHAM OUATMANE) وحامل)
 I44769( رقم) للب اقة  لوطنية 

مسير ن للشركة ملدة غير محدودة.
صحيح) بشكل  ستلتزم  لشركة 
بالتوقيع  ملشترك للسيد عارف ق بي)

و لسيد هشام عثمان.
من) :تبتدئ   لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
 ملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

نفذ  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
باملحكمة  البتد ئية)  لقانوني 
 2020 يوليو) (17 بتاريخ) بنسليمان 

تحت رقم))18.
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STE GEOTEC GLOBAL
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 10.000 درهم

 لكائن مقرها : 332 شارع  بر هيم 
 لرود ني  ل ابق  وخام5 شقة 21 

إقامة  لريحان حي  ملعاريف
 لد ر  لبيضاء

تأسي5
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم وضع نظام أسا�ضي) (2020 يونيو)

لشركة ح ت مسؤولية محدودة تتوفر)

فيها  وخصائص  لتالية):
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 STE GEOTEC (:  لتسمية)

.GLOBAL SARL

 لغرض  الجتماعي):)

أنظمة) وبيع  إصالح  تركيب،)

تحديد  ملو قع للسيار ت.

بيع  ملنتجات  اللكترونية.

تركيب كامير   ملر قبة.

جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 

و لصناعية) و ملالية   لتجارية 

مباشرة) صفة  لها  و لعقارية  لتي 

بالهدف  الجتماعي للشركة.

شارع) (332 (:  ملقر  الجتماعي)

 بر هيم  لرود ني  ل ابق  وخام5)

شقة)21)غقامة  لريحان حي  ملعاريف)

-) لد ر  لبيضاء.

تاريخ) من  سنة  بتد ء) (99:  ملدة)

حالة  وحل  ملسبق) عد   ما  إنشائها 

و المتد د  ملنصوص عليه في  لتشريع)

أو  لقانون  لتأسي�ضي.

في) محدد  رأسمال  (:  لرأسمال)

 100 على) مقسمة  درهم  (10.000

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

 لو حدة موزع على):

 لسيد شرفي محمد):)000))درهم.

 (000 (: عثمان)  لسيد  لصبير 

درهم.

 مل موع):)10.000)درهم.

 لسنة  الجتماعية):)تبتدئ بتاريخ)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

تسيير وإد رة  لشركة):

غير) ملدة  ويدير  لشركة  يسير 

محدودة كل من  لسيد شرفي محمد)

و لسيد  لصبير عثمان.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

 لبيضاء.

تس يل) تم  (:  لس ل  لتجاري)

بالد ر) في  لس ل  لتجاري   لشركة 

 لبيضاء)تحت رقم))466.21.
للنشر و لتوزيع

 ملسيرون
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 STE DE RECHERCHES

 ET D’EXPLOITATIONS

NDUSTRIELLES SOREXI

STE A ANONYME

 AU(CAPITAL(DE 10.324.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 105، RUE(EMIR

ABDELKADER - CASABLANCA

RC : 33621

قر ر  و مع  لعام) على  بناء)

يونيو) (23 في) للشركة   الستثنائي 

2020)قرر  ملساهمون في  لشركة ما)

يلي):

من) مال  لشركة  رأس  زيادة 

10.324.600)درهم إلى)0)12.741.1 

درهم.

تملكها) حصة  ((266 تحويل)

شركة)MAJDALINE HOLDING)إلى)

حصص ح ت أولية.

بجميع) مجل5  إلد رة  تفويض 

 لصالحيات من أجل مالحظة  النتهاء)

 لنهائي من زيادة رأس  ملال وتحويل)

تعديل  لنظام  ألسا�ضي)  وحصص،)

و عتماد  لنظام  ألسا�ضي) للشركة 

 و ديد.

مجل5  إلد رة) محضر  على  بناء)

بتاريخ)24)يونيو)2020)فإن  مل ل5):

رأس) في  الحظ  ستكمال  لزيادة 

مال  لشركة ليصل من)10.324.600 

درهم إلى)0)12.741.1)درهم.

لوحظ تحويل)266))حصة تملكها)

 MAJDALINE HOLDING شركة)

.SA

على) نفاح  لتعديالت  بدء) الحظ 

و عتماد) للشركة   لنظام  ألسا�ضي 

 لنظام  ألسا�ضي  و ديد.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

21)يوليو) في)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

2020)تحت رقم)740376.
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STE BITULIFE
STE A ANONYME

 AU(CAPITAL(DE 14.131.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : ZI(AH

 LOGHLAM، RC 109، AIN

 HARROUDA، TIT(MELLIL،

 SIDI(BERNOUSSI(ZENETA،

CASABLANCA

RC : 146 283

قر ر  و مع  لعام) على  بناء)

يونيو) (23 في) للشركة   الستثنائي 

2020)قرر  ملساهمون في  لشركة ما)

يلي):

من) مال  لشركة  رأس  زيادة 

14.131.000)درهم إلى)17.439.600 

درهم.

تملكها) حصة  (104.632 تحويل)

شركة)MAJDALINE HOLDING)إلى)

حصص ح ت أولية.

جميع  لصالحيات) تفويض 

مالحظة) أجل  من  مل ل5  إلد رة 

رأس  ملال) زيادة  من   النتهاء) لنهائي 

تعديل  لنظام) وتحويل  وحصص،)

و عتماد  لنظام) للشركة   ألسا�ضي 

 ألسا�ضي  و ديد.

مجل5  إلد رة) محضر  على  بناء)

بتاريخ)24)يونيو)2020)فإن  مل ل5):

رأس) في  الحظ  ستكمال  لزيادة 

مال  لشركة ليصل من)14.131.000 

درهم إلى)17.439.600)درهم.

حصة) (104.632 تحويل) لوحظ 

 MAJDALINE شركة) تملكها 

.HOLDING SA

على) نفاح  لتعديالت  بدء) الحظ 

و عتماد) للشركة   لنظام  ألسا�ضي 

 لنظام  ألسا�ضي  و ديد.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

21)يوليو) في)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

2020)تحت رقم)740373.
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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 GROSAL TRADING
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ح ت) شركة  تكونت  (2020 مارس) (4
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميز تها كالتالي):
 STE GROSAL (:  لتسمية)

.TRADING SARL AU
 لصفة  لقانونية):)ش.م.م.ش.و.

 لهدف):)مكتب  لصرف.
 2.000.000 في) حدد  (:  لرأسمال)
درهم مقسم إلى)20.000)سهم بقيمة)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):
20.000)سهم):)سالمي محمد.

 لتسيير):) لسيد سالمي محمد.
 إلمضاء):) لسيد سالمي محمد.

 ملدة):)99)سنة.
 ملقر  الجتماعي):))4،)إقامة أوبر ح)

شارع لفايت محل رقم)))-طنجة.
تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
يوليو) (20 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)69)232.
506 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 BAGHDADI
ABDELKHADER

SARL AU
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تكونت شركة ح ت) (2020 يونيو) (26
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميز تها كالتالي):
 STE BAGHDADI (:  لتسمية)

.ABDELKHADER SARL AU
 لصفة  لقانونية):)ش.م.م.ش.و.

(- نجارة  أللومنيوم) (:  لهدف)
 لزجاج و ملر يا.
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 100.000 في) حدد  (:  لرأسمال)

سهم بقيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):

1000)سهم):)عبد  لقادر بغد دي.

 لتسيير):)عبد  لقادر بغد دي.

عبد  لقادر) :) لسيد   إلمضاء)

بغد دي.

 ملدة):)99)سنة.

(- حي بويز رز ر) (:  ملقر  الجتماعي)

 لناظور.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

يوليو) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))101.

507 P

بيت العزيز

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 1.000.000 درهم

دو ر لوللدة، شارع طارق  بن زياد، 

جنان تمارة، تمارة

تعديل  لنظام  ألسا�ضي
1)-)على إثر وفاة  لسيد بدر  لدين)

بن عزوز بتاريخ فاتح يونيو)2020):

قرر  و مع  لعام  لغير  لعادي)

تقديم عقد) (،2020 يونيو) (23 بتاريخ)

 إلر ثة،)تعيين مؤسسين جدد للشركة):

 لسيدة نزهة كلزيم)؛

 لسيد محمد فهد بن عزوز)؛

 لسيد كريم بن عزوز.

2)-)تغيير  لبند)6،)7،)13)و16)من)

قانون  لشركة.

إثر هذه  لتغيير ت قرر) على  (- (3

 و مع  لعام تحديث قانون  لشركة)

بها  لعمل) للقو نين  و اري  م ابقة 

باملغرب.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  (- (4

بتاريخ) بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

22)يوليو)2020)تحت رقم))70)10.
للبيان و لنشر

508 P

NG GLOBAL TRADING
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 00.000) درهم

9، زنقة  لعر ئش، حسان،  لرباط
تعديل  لنظام  ألسا�ضي

1)-)على إثر وفاة  لسيد بدر  لدين)
بن عزوز بتاريخ فاتح يونيو)2020):

قرر  و مع  لعام  لغير  لعادي)
تقديم عقد) (،2020 يونيو) (23 بتاريخ)
 إلر ثة،)تعيين مؤسسين جدد للشركة):

 لسيد محمد فهد بن عزوز)؛
 لسيد عادل بن عزوز)؛
 لسيد كريم بن عزوز.

2)-)تغيير  لبند)6،)7،)13)و16)من)
قانون  لشركة.

إثر هذه  لتغيير ت قرر) على  (- (3
 و مع  لعام تحديث قانون  لشركة)
بها  لعمل) للقو نين  و اري  م ابقة 

باملغرب.
لدى) تم  إليد ع  لقانوني  (- (4
بتاريخ) بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

21)يوليو)2020)تحت رقم)708)10.
للبيان و لنشر
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STE MOYA DE TRANSPORT
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : عمارة 86، رقم ) 
مشروع  لكورة، يعقوب  ملنصور، 

 لرباط
 لس ل  لتجاري رقم : 86061 

 لرباط
 لهاتف : 29.32.)06.28.3

حل  لشركة  ملسبق
لل مع  لعام  الستثنائي) تبعا 
قرر) (2020 يونيو) (24  ملنعقد بتاريخ)

 لشركاء)ما يلي):
حل مسبق للشركة مع  لشروع في)

 لتصفية  بتد ء)من  لتاريخ  ملذكور.
عمارة) (: في) مقر  لتصفية  حدد 
يعقوب) مشروع  لكورة،) (( رقم) (86

 ملنصور،) لرباط.
محمد  بورض) تولية  لسيد 

كمصفي للشركة.

وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
 لتجارية بالرباط تحت رقم))63)10 

في)21)يوليو)2020.
510 P

PNEUMATIC DIR
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  ملحل رقم 1، 
تجزئة  ملنار، رقم 20، تمارة

تأسي5
بتاريخ) عرفي  عقد   بموجب 
تمت  ملصادقة) (2020 يونيو) (16
ح ت) لشركة  على  لقانون  ألسا�ضي 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ح ت  وخصائص  آلتية):
 PNEUMATIC(:(لتسمية  لتجارية 

.DIR
ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 لهدف):

بيع  لع الت بنصف  و ملة)؛
جميع  لعمليات) عامة  بصفة 
مباشرة) بصفة    لتجارية  ملرتب ة 

أو غير مباشرة بنشاط  لشركة.
(،1 رقم) :) ملحل   ملقر  الجتماعي)

تجزئة  ملنار،)رقم)20،)تمارة.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.
 ملدة):)99)سنة بعد  لتأسي5.

:) لسيد  لدير عبد  إلله)  لتسيير)
ملدة غير محدودة.

وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
يوليو) فاتح  بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم س.ت)130007.
511 P

 ALSTORAY MAROC
AFRIQUE
SARL AU

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) يوليو  لد ر  لبيضاء) (16 بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة بشريك و حد.

 ALSTORAY MAROC(:(لتسمية 

.AFRIQUE

 لهدف):)مقاول في  لبناء)و ألشغال)

 ملختلفة.

شارع) (13 (:  لعنو ن  لتجاري)
(،10 رقم) (،(  لقصر،) ل ابق)

 ملعاريف،) لد ر  لبيضاء.

رأسمال  لشركة)  لرأسمال حدد 

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيدة سعاد)

 لزعر وي كمسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
في  لس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

 466683 رقم) تحت   لد ر  لبيضاء)

بتاريخ)21)يوليو)2020.

512 P

BNS CAR
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

 مقرها  الجتماعي : شارع طارق 

 بن زياد، إقامة  ألسرة،  لعمارة 
رقم 3  لشقة 19، تمارة

تأسي5 شركة
بتاريخ)  بمقت�ضى  لعقد  لعرفي 

قو نين) وضع  تم  (2020 مارس) (10

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):

.BNS CAR SARL(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لغرض  الجتماعي بإيجاز):

كر ء) لسيار ت بدون سائق.

 ملدة):)حددت في)99)سنة.
طارق) شارع  (:  ملقر  الجتماعي)

إقامة  ألسرة،) لعمارة) زياد،)  بن 
رقم)3) لشقة)19،)تمارة.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

كل و حدة)100)درهم مقسمة على):
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 لسيد بنسالم سعد)490)حصة)؛

 لسيد بنسالم نجيب)10))حصة.

طرف  لسيد) من  تسير  لشركة 

بنسالم نجيب.

تم لدى كتابة) (:  إليد ع  لقانوني)

تمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.130233

513 P

KAYAD MEDICAL

SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : إقامة 33 شقة 7 

شارع و د سبو، أكد ل،  لرباط

تأسي5 شركة

بتاريخ)  بمقت�ضى  لعقد  لعرفي 

قو نين) وضع  تم  (2020 يوليو) (9

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):

 KAYAD MEDICAL (:  لتسمية)

.SARL

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لغرض  الجتماعي بإيجاز):

 ملناقصة)؛

بيع وإصالح  ملعد ت  ل بية)؛

بيع مو د شبه صيدلية.

 ملدة):)حددت في)99)سنة.

 ملقر  الجتماعي):)إقامة)33)شقة)7 

شارع و د سبو،)أكد ل،) لرباط.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

كل و حدة)100)درهم مقسمة على):

 لسيدة بندري5 دنيا)10))حصة)؛

 لسيد رباع نجيب)490)حصة.

من طرف  لسيدة) تسير  لشركة 

بندري5 دنيا.

تم لدى كتابة) (:  إليد ع  لقانوني)

باملحكمة  لتجارية  لرباط)  لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (22 بتاريخ)

.14472(

514 P

ART BESK DECOUP LAZER
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية 

ح ت شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : دو ر  والد عكبان، 

عين عتيق، تمارة

تأسي5 شركة
بتاريخ)  بمقت�ضى  لعقد  لعرفي 

قو نين) وضع  تم  (2020 يونيو) (17

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):

 ART BESK DECOUP(:(لتسمية 

.LAZER SARL AU

 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)

 ملسؤولية ح ت شريك وحيد.

 لغرض  الجتماعي بإيجاز):

 لنجارة)؛

 لق ع و لنقش بالليزر على جميع)

 ملعادن):) وخشب و ألملنيوم و وحديد)

و لنحاس)؛

 لتجارة.

 ملدة):)حددت في)99)سنة.

  ملقر  الجتماعي):)دو ر  والد عكبان،)

عين عتيق،)تمارة.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

درهم مقسمة على) (100 كل و حدة)

 لشريك  لوحيد  ل البي  بر هيم.

تسير  لشركة من طرف) (:  إلد رة)

 لسيد  ل البي  بر هيم.

تم لدى كتابة) (:  إليد ع  لقانوني)

تمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.130179

515 P

ديو ن  ألستاح عبد  لعزيز ز هدي

موثق بالد ر  لبيضاء

 شارع)2)مارس،)زنقة  مسترد م،)عمارة)6،)

 لرقم)6،) ل ابق)2

FOSHANBAT
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : بالد ر  لبيضاء، 

 ملعاريف 13 زنقة أحمد  مل اطي، 

إقامة جبال  أللب،  ل ابق  ألول، 

 لرقم 8

تأسي5 شركة
حرر) توثيقي  عقد  بموجب  (- (1

بديو ن  ألستاح عبد  لعزيز ز هدي،)

تم تأسي5) (،2020 يوليو) (17 بتاريخ)

محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

بشريك وحيد لها  وخصائص  لتالية):

شركة) (FOSHANBAT (:  لتسمية)

محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد.

 لهدف):) إلنعاش  لعقاري.

بالد ر  لبيضاء،) (:  ملقر  الجتماعي)

أحمد  مل اطي،) زنقة  (13  ملعاريف)

جبال  أللب،) ل ابق  ألول،) إقامة 

 لرقم)8.

 لرأسمال):)محدد في)100.000)درهم)

مقسم إلى)1000)حصة  جتماعية من)

فئة)100)درهم للو حدة تكتتب وتحرر)

للشريك  لوحيد) وتخصص  بأكملها 

 لسيد عبد  لكبير  لصافي.

تسير  لشركة ملدة غير) (:  لتسيير)

محدودة من طرف  لسيد نور  لدين)

و صلي.

 لسنة  ملالية):)تبتدئ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بمدينة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لد ر  لبيضاء)بتاريخ)21)يوليو)2020 

تحت رقم)740410.

بالس ل) تس يل  لشركة  تم 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجاري 

21)يوليو)2020)تحت رقم)97)466.
لالستخالص و لنشر

516 P

ديو ن  ألستاح عبد  لعزيز ز هدي
موثق بالد ر  لبيضاء

شارع)2)مارس،)زنقة  مسترد م،)عمارة)6،)
 لرقم)6،) ل ابق)2،) لد ر  لبيضاء

WELL-BEING CENTER
SARL AU

مقرها  الجتماعي : بالد ر  لبيضاء، 
حي بوسيجور 22 زنقة  لروي�ضي، 
ز وية طريق  و ديدة،  ل ابق 

 وخام5، مكتب رقم 13
بموجب مد ولة  و مع  لعام) (- (1
فبر ير) (24  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)
قررت  لشركة  ملسماة) (،2020
WELL-BEING CENTER)شركة ح ت)
وحيد،) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ما يلي):
تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة من):
410)شارع محمد)  لد ر  لبيصاء،)
شقة) حماد،) إقامة    لزرق وني،)

رقم)1.
إلى):

 22 حي بوسيجور)  لد ر  لبيضاء،)
زنقة  لروي�ضي،)ز وية طريق  و ديدة،)

 ل ابق  وخام5،)مكتب رقم)13.
تعديل وصياغة  لقانون) تم  (- (2
عقد) بمقت�ضى  للشركة،)  ألسا�ضي 
توثيقي مؤرخ بتاريخ)24)فبر ير)2020.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بمدينة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لد ر  لبيضاء)بتاريخ)29)يونيو)2020 

تحت رقم)14)737.
لالستخالص و لنشر

517 P

SMILA
SARL AU

بتاريخ) للعقود  ملمضية   طبقا 
تحرير  لقانون) تم  (2020 يناير) (16
ح ت  وخصائص) لشركة   ألسا�ضي 
 لتالية و ملس لة بتاريخ)17)يناير)2020.
ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
عقاقير) بائع  (:  لهدف  الجتماعي)

بالتقسيط.
 لرأسمال):)100.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (1000 إلى)

للحصة.



919( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

شقة  لكائنة) (:  ملقر  الجتماعي)

زنقة) تاشفين،) بن  يوسف  بشارع 

م ماطة،)رقم)40،)سال.

:) لسيد  سماعيل)  لتسيير)

وخصاص مسير وحيد للشركة.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  لتقييد بالس ل  لتجاري)31349.

518 P

FARES FRIENDS
SARL AU

بتاريخ) للعقود  ملمضية   طبقا 

تحرير  لقانون) تم  (2020 فبر ير) (29

ح ت  وخصائص) لشركة   ألسا�ضي 

 لتالية و ملس لة بتاريخ)11)مارس)2020.

ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

أشغال  لبناء) (:  لهدف  الجتماعي)

وأشغال مختلفة.

 لرأسمال):)100.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 حصة من فئة) (1000 إلى)

للحصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

 ملقر  الجتماعي):)شقة  لكائنة بحي)

 3 1،)عمارة)  لرحمة ق اع و و نسيم)

رقم)8،)سال.

 لتسيير):) لسيد أمين فارس مسير)

وحيد للشركة.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  لتقييد بالس ل  لتجاري)31479.

519 P

STE SADIK SOLAIRE
SARL AU

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة في شريك وحيد

 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ومس ل بمدينة تزنيت) (2020 يوليو)
تم تأسي5) (2020 يوليو) (20 بالتاريخ)
في) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
كما) محددة  لعناصر  وحيد  شريك 

يلي):
 STE SADIK SOLAIRE(:(لتسمية 

.SARL AU
بابية) دو ر  د  (:  ملقر  الجتماعي)

جماعة بونعمان،)تيزنيت.
:) ألشغال  ملختلفة)  لغرض)

و لبناء.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها.
 ملسير):)علي صديق.

رأس  ملال):)10.000)درهم مقسم)
درهم) (10 1000)حصة بما قدره) إلى)

لكل حصة موزعة كما يلي):
1000)ل  لسيد علي صديق.

من) (:  لسنة  الجتماعية أو  ملالية)
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

رقم  لس ل  لتجاري):)4367.
تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
 البتد ئية لتزنيت تحت رقم)262/2020 

بتاريخ)23)يوليو)2020.
520 P

STE ORTHOPEDIE DU SUD
SARL AU

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة في شريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بمدينة) ومس ل  (2020 يونيو) (17
 2020 يونيو) (22 بالتاريخ) تزنيت 
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 
محددة) وحيد  شريك  في   ملحدودة 

 لعناصر كما يلي):
 STE ORTHOPEDIE (:  لتسمية)

.DU SUD SARL AU
زنقة) (727 (:  ملقر  الجتماعي)
مستشفى  وحسن)  لكويت  مام 

 ألول،)تيزنيت.

طب  لعظام،) أجهزة  (:  لغرض)

ضماد ت،)أحزمة))بائع بالتقسيط).

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها.

 ملسير):)محمد عروض.
رأس  ملال):)100.000)درهم مقسم)

إلى)1000)حصة بما قدره)100)درهم)

لكل حصة موزعة كما يلي):

1000)ل  لسيد محمد عروض.

من) (:  لسنة  الجتماعية أو  ملالية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
رقم  لس ل  لتجاري):)4369.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

 البتد ئية لتزنيت تحت رقم)263/2020 

بتاريخ)23)يوليو)2020.

521 P

HEMFAT
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمساهم و حد
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ)29)يونيو)

2020،)تم وضع قو نين  لشركة ح ت)

 ملميز ت  لتالية):

.HEMFAT(:(لتسمية 

ح ت  ملسؤولية) شركة  (:  لهدف)

 ملحدودة بمساهم و حد.

 ملوضوع):

 لنظافة  لعامة،)وتنظيف وصيانة)

وجميع) و وخاصة،)  ملباني  لعامة 

 ملؤسسات و إلد ر ت  لعامة و وخاصة)؛

تنظيف وتجديد  ألس ح،) ألرضيات)

عن طريق  لتبلور،) لتجريد،) لتشميع،)

و لتلميع)؛

صيانة  ملساحات بجميع أنو عها):)

 لتنظيف،) لترتيب،) لزخرفة،)إوخ...)؛

 لتن يف  لصناعي):)جميع أنش ة)

 لتنظيف  ملتعلقة بالق اع  لصناعي)؛

تحقيق وت وير وصيانة  ملنشآت)

و للو زم) و ملساحات  وخضر ء)

وأعمال) و لبذور  و لزهور  و لنباتات 

 لبستنة وأدو تها،)وما إلى حلك.
 ملقر  لرئي�ضي):)زنقة ز وية  لشيخ،)
رقم)269)حي خط  لرملة)1،) لعيون.

 لرأسمال حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  درهم  (100 فئة)

فاطمة حمد ني.

طرف  لسيد) من  تسير  (:  إلد رة)

فاطمة حمد ني.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (2 بتاريخ)

بالس ل) تس يلها  وتم  (20/1183

 لتجاري تحت  لرقم  لتحليلي)32021.
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 LOCATION DE VOITURE

BOULAWTAD

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بمساهم و حد

بتاريخ) للعقد  لعرفي   تبعا 

قو نين) وضع  تم  (2020 يوليو) (17

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية):

 LOCATION DE (:  لتسمية)

.VOITURE BOULAWTAD

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.

بدون) كر ء) لسيار ت  (:  ملوضوع)

سائق.

 ملقر  لرئي�ضي):)شارع مليلية،)زنقة)

بادي5،)رقم)10،) لعيون.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  درهم  (100 فئة)

 لسيد  لبشير رزوق.

طرف  لسيد) من  تسير  (:  إلد رة)

شماد رزوق.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

وتم تس يلها بالس ل) (2020/1(00

 لتجاري تحت  لرقم  لتحليلي)32329.

523 P



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9196

ABRIGO
ش.م.م ش.و

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 مقرها  الجتماعي :  لعمارة 4، 

 لشقة )2، زنقة  لد ر  لبيضاء، 

حسان،  لرباط

تأسي5 شركة
محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

 2020 فبر ير) (17 بتاريخ) في  لرباط 

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

ح ت) وحيد،) وشريك   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية):

 ABRIGO شركة) (:  لتسمية)

ش.م.م ش.و.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة وشريك وحيد.

 لهدف):)

تجارة في  ألجهزة  إللكترونية)؛

و ألجهزة) في  ألدو ت  تجارة 

 ملعلوماتية)؛

 الستير د و لتصدير.

(،4 :) لعمارة)  ملقر  الجتماعي)
زنقة  لد ر  لبيضاء،) (،2(  لشقة)

حسان،) لرباط.
 100.000 (: رأس  ملال  الجتماعي)

1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة  لو حدة مدفوعة)

للشريك) و ملخصصة  بالكامل،)

 لوحيد):

 لسيد باركو أمين)1000)حصة.

تم تعيين  لسيد باركو) (:  لتسيير)

أمين كمسير وحيد للشركة لفترة غير)

محدودة.

تبدئ  لسنة) (:  لسنة  الجتماعية)

 الجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذ ) وتم  إليد ع  لقانوني  (- (2

هيئة) لدى  بكتابة  لضبط   ملحضر 

بتاريخ) بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

21)يوليو)2020)تحت رقم)0)6)10.

524 P

MAIN ROOD SERVICES

ش.م.م

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 46، شارع عقبة، 

 ل ابق  لثاني، شقة رقم 2، أكد ل، 

 لرباط

تأسي5 شركة
محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

 2020 فبر ير) (7 بتاريخ) في  لرباط 

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

 ملحدودة،)ح ت  ملميز ت  لتالية):

 MAIN ROOD :)شركة)  لتسمية)

SERVICES)ش.م.م.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف):)مقاول أشغال  لبناء.

 ملقر  الجتماعي):)46، شارع عقبة، 

 ل ابق  لثاني، شقة رقم 2، أكد ل، 

 لرباط.

 100.000 (: رأس  ملال  الجتماعي)

1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة  لو حدة مدفوعة)

كما يلي):

فاطمة  لزهر ء)  لسيدة  لشحمي 

00))حصة)؛

 لسيدة  وخلفي ملياء)00))حصة.

تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسيير)

و لسيدة) فاطمة  لزهر ء)  لشحمي 

 وخلفي ملياء)كمسيرتين للشركة لفترة)

غير محدودة.

تبدئ  لسنة) (:  لسنة  الجتماعية)

 الجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذ ) وتم  إليد ع  لقانوني  (- (2

هيئة) لدى  بكتابة  لضبط   ملحضر 

بتاريخ) بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

21)يوليو)2020)تحت رقم)37)2.
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 WEBHELP CONTACT
CENTER

س.ت رقم 22491
إقفال فرع للشركة

I)-)بموجب محضر قر ر ت مجل5)
(،2019 ديسمبر) (31 بتاريخ) إد رة 
فرع  لشركة  ملتو جد) إقفال  تقرر 
شارع  وحسن  ألول،) (1887 أكادير،)
 4 ط) إقامة أمال أنزي،) حي  ملسيرة،)

 لشقة رقم)13.
إنجاز  إليد ع  لقانوني) تم  (- (II
باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 
تحت) (2020 فبر ير) (27 أكادير بتاريخ)

رقم)89732.
 إلد رة  ملسيرة
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WEBHELP GRC
س.ت  لقني رة رقم 34829

تغيير في  إلد رة
I)-)بموجب محاضر مجل5  إلد رة)
ماي) (19 و و مع  لعام  ملنعقدين ب)
 WEBHELP بشركة  ملساهمة) (2020
درهم) (300.000 رأسمالها) (GRC
 ( إليز بيت) زنقة  ومقرها  الجتماعي 

 لقني رة،)تقر ما يلي):
مهام  لسيد) معاينة  نتهاء)
عام) كمدير  (Philippe Broutin

منتدب للشركة.
مبشور) رضو ن  تعيين  لسيد 
مو طن) جديد،) منتدب  عام  كمدير 
بالد ر  لبيضاء) مغربي،) لقاطن 

20000،)9)كولف بوسكورة،)تر)40.
معاينة  ستقالة  لسيد)

Alexandre Fretti)كمتصرف.
 Mohamed معاينة تعيين  لسيد)
جديد،) كمتصرف  (Bouchouirab
كاليفورنيا،) رياض  ب   لقاطن 
4،) لشقة) تاد رت، ل ابق) ياسمينا،)
 1979 مارس) (29 8)،) ملزد د) رقم)

بالد ر  لبيضاء.
إنجاز  إليد ع  لقانوني) تم  (- (II
باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 
تحت) (2020 يوليو) (21 بالقني رة)

 لرقم)993)7.
 إلد رة  ملسيرة
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 ئثمانية فد د ش.ح.م.م

)) ملركز  لتجاري  بن سينا،)أكد ل،) لرباط

 لهاتف):)72 9) 77 37)0

 PYRAMIDE

DEVELOPPEMENT
SARL

توسيع  لنشاط  الجتماعي للشركة
وتجديد  لقانون  ألسا�ضي

لل مع  لعام) حسب  ملحضر 

يوليو) (3 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

»بير ميد) شركة) شركاء) قرر  (2020

برأسمال) ش.ح.م.م  ديفلوبمون«)

9.000.000)درهم و لتي يوجد مقرها)

ب):)فيال رقم)12،)زنقة محمد  لروند ،)

 لسوي�ضي،) لرباط قررو  ما يلي):

توسيع  لنشاط  الجتماعي)

للشركة في  ألنش ة  لتالية):

في  لق اع  لفالحي،)  الستثمار 

جميع  ملنتوجات) وتجهيز   ملعاو ة 

 لفالحية)؛

جميع  مل االت) في   لت وير 

 لفالحية)؛

 تجديد  لقانون  ألسا�ضي كما ينص)

عليه  لقانون رقم)96/).

تم  إليد ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

بتاريخ) بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

23)يوليو)2020)تحت رقم)92201.
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 ئثمانية فد د ش.ح.م.م

)) ملركز  لتجاري  بن سينا،)أكد ل،) لرباط

 لهاتف):)72 9) 77 37)0/ 81 9) 77 37)0

SAM&MAY ATELIER
SARL

تحويل  ملقر  الجتماعي
تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة

محضر  و مع  لعام) حسب 

يوليو) (3 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

»سام ومي) شركة) قرر شركاء) (2020

ح ت  لرأسمال) ش.ح.م.م   توليي«)

مقرها) يوجد  و لتي  درهم  (10.000

 3 زنقة جبل توبقال،) ل ابق) (7 (: ب)

 لشقة رقم)8)أكد ل،) لرباط ما يلي):
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رأسمال  لشركة) في  -) لزيادة  (1
من وحلك الستهالك رأسمال  لشركة)
عن طريق خسائر  لسنو ت  ملنصرمة)
دمج  لديون  لسائلة) تم  وبهذ  

 ملستحقة في حوزة  لشركاء.
وبهذ  فإن رأسمال  لشركة قد رفع)
درهم وحلك ليرفع) ((00.000 بمقد ر)
 600.000 إلى) درهم  (100.000 من)
000))حصة  جتماعية) درهم بخلق)

جديدة بقيمة)100)درهم للو حدة.
حدد)  لرأسمال  و ديد  لذي 
إلى) درهم  ملقسم  (600.000 بمقد ر)
 100 حصة  جتماعية بقيمة) (6000
درهم للو حدة ستوزع على  لشريك)

على  لنحو  لتالي):
800))حصة)  لسيد سعيد  لو لي)

 جتماعية)؛
 200 سومية  ملزكلدي)  لسيدة 

حصة  جتماعية)؛
مجموع  وحصص  الجتماعية)

6000)حصة  جتماعية.
من) تحويل  ملقر  الجتماعي  (- (2
 لعنو ن):)7)زنقة جبل توبقال،) ل ابق)
أكد ل،) لرباط إلى) (8 3،) لشقة رقم)
عين) :) ملن قة  لصناعية   لعنو ن)
عتيق،) لرقم)31)لو بوفروي)II،)تمارة.
تعديل  لقانون  ألسا�ضي) (- (3
في) عليه  منصوص  هو  كما  للشركة 

 ملادة)96.))من  لقانون.
تم  إليد ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
بتاريخ) بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

23)يوليو)2020)تحت رقم)136149.
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SNACK BRIK
ش.م.م ش.و

 ملقر  الجتماعي : حي  لسالم ق اع 11 
إضافي رقم ))3، سال

تعديل
بمقت�ضى  و مع  لعام  لغير  لعادي)
قرر) (2020 يونيو) (1( بتاريخ)  ملنعقد 

شركاء)شركة)SNACK BRIK)ما يلي):
:) و مع) حل  لشركة مسبقا) (- (1
 لعام  لغير  لعادي قرر حل  لشركة)
مسبقا)SNACK BRIK)ش.م.م ش.و.

:) و مع) -) ملكلف بحل  لشركة) (2
 لعام  لغير  لعادي قرر تكليف  لسيد)
 بريك  ملر ب ي بحل  لشركة مسبقا.

3)-)مقر حل  لشركة):) و مع  لعام)
 لغير  لعادي قرر حل  لشركة مسبقا)
 11 ق اع) حي  لسالم  (: بالعنو ن)

إضافي،)رقم)))3،)سال.
للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بسال   باملحكمة  البتد ئية 

)1)يوليو)2020)تحت رقم)34703.
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 LABORATOIRE PHOTO
STUDIO BOUREGREG

ش.م.م ش.و
 لرأسمال  الجتماعي : 10.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : حي  لرحمة، ق اع 

د ل، رقم 444، سال
تعديل

 LABORATOIRE(قرر  شركاء)شركة
 PHOTO STUDIO BOUREGREG
تحت  لعنو ن  لتالي):)حي  لرحمة،)ق اع)

د ل،)رقم)444،)سال ما يلي):
يقرر) (: تحويل  ملقر  الجتماعي)
:)من  ملقر)  و مع  لعام تحويل  ملقر)
شارع موالي علي  لشريف،)  لقديم،)
عمارة  وحاجة كريمة،) لرقم)6،)سال)
ق اع) إلى  ملقر  و ديد حي  لرحمة،)

د ل،)رقم)444،)سال.
للشركة) تم  لوضع  لقانوني 

حسب  لفصل)96.).
للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 
تاريخ) في  بسال   باملحكمة  البتد ئية 
23)يوليو)2020)تحت  لرقم)34711.
531 P

YASSINE START
ش.م.م ش.و

 لرأسمال  الجتماعي : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي :  لرقم 68 دو ر 
 وحنشة زرد ل، بوقنادل، سال
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمساهم و حد
بمقت�ضى  و مع  لعام  لتأسي�ضي)
(،2020 مارس) (12 بتاريخ) مؤرخ 
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5  تم 

محدودة باملميز ت  لتالية):

 YASSINE شركة) (:  لتسمية)

START)ش.م.م ش.و.

ح ت) شركة  (:  لوضع  لقانوني)

مسؤولية محدودة ح ت شريك وحيد.

:) ألشغال  ملختلفة)  لهدف)

و لبناء،) لتجارة.

دو ر) (68 :) لرقم)  ملقر  الجتماعي)

 وحنشة،)زرد ل،)بوقنادل،)سال.

 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

 لرأسمال  الجتماعي):)حدد  لرأسمال)

درهم مقسمة) (100.000  الجتماعي في)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 على)

للو حدة موزعة على  لشكل  لتالي):

 1000 بنعموش) ياسين   لسيد 

حصة)؛

 مل موع)1000)حصة.

أسندت مهمة  لتسيير) (:  لتسيير)

كمسير) بنعموش  ياسين  إلى  لسيد 

 YASSINE ملدة غير محدودة لشركة)

.START

تم  لوضع  لقانوني  ألسا�ضي)

للشركة حسب  لفصل)96.).

للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 

باملركز  و هوي لالستثمار بالرباط في)

)1)يوليو)2020)تحت  لرقم)34698.
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 CRECHE BABY LAND

PRIVEE
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : سال، تابريكت، 
إقامة مرجانة، بالد قد ري

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

تم) (2020 يونيو) (12 يوم) بالرباط 

تفويت)00))حصة مملوكة من طرف)

حصة) و200) بولكوط  رحال   لسيد 

مملوكة من طرف  لسيد محمد بن)
زيان و300)حصة مملوكة من طرف)

لفائدة) أسماء) مورطيبا   لسيدة 

 لسيدة زينب بوحو.

آخر،) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (II
(،2020 12)يونيو) مؤرخ بالرباط يوم)
قرر  و مع  لعام  الستثنائي  ملو فقة)

على ما يلي):
وتحويل) أعاله   لتفويت  ملذكور 
شركة) إلى  للشركة   لشكل  لقانوني 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ح ت 

وحيد)؛
زيان) بن  محمد   ستقالة  لسيد 
وتعيين) للشركة  كمسير  مهامه  من 

 لسيد جمال رزقي مسير للشركة)؛
بنود  لقانون  ألسا�ضي) إصالح 

بموجب  لتعديالت  ملذكورة)؛
على  لقانون  ألسا�ضي)  ملصادقة 

 ملعدل.
III)-)تم  إليد ع  لقانوني لدى كتابة)
باملحكمة) بالس ل  لتجاري   لضبط 
 البتد ئية بسال يومه)13)يونيو)2020 

تحت رقم)246.
للخالصة و لبيان
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STE GOLDEN RULE
SARL

 لرأسمال : 00.000) درهم
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط بتاريخ)
وضع  لقانون) تم  (2020 فبر ير) (26
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة وح ت  وخصائص  لتالية):
 STE (:  لتسمية  الجتماعية)

.GOLDEN RULE SARL
 لهدف  الجتماعي):)

بيع  لسلع  ملكتباتية)؛
وتتبية  ألجهزة) وشر ء) بيع 

 لسمعية  لبصرية)؛
 ستشارة في  لتسيير.

 8 3)شقة) إقامة) (:  ملقر  الجتماعي)
حسان،) زنقة موالي  حمد  لوكيلي،)

 لرباط.
 ملدة  الجتماعية):)99)سنة.

 لرأسمال  الجتماعي):)حدد رأسمال)
درهم) ((00.000 مبلغ) في   لشركة 
موزعة على)000))حصة من فئة)100 

درهم للحصة وزعت كما يلي):
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 لسيد رشيد فاوح)1680)حصة)؛

 1660 سناء) لودغيري)  لسيدة 

حصة)؛

 1660 جليلة  لدرويش)  لسيدة 

حصة.

من) تبدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تم تعيين  لسيد رشيد) (:  لتسيير)

فاوح كمسيرة وشريك وموقع للشركة)

ملدة غير محدودة.

تم إيد ع  لس ل  لتجاري بمكتب)

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يونيو) (29 بتاريخ)

.14413(

534 P

مكتب  ملحاسبة إيهاب  ستشارة ش.ح.م.م

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم

مقرها  الجتماعي):)شارع  وحسن  لثاني،)عمارة)

  لبنك  ملغربي للتجارة  وخارجية،)مكتب)

رقم)9،) لناضور

س.ت):))41)

RIF COMPTOIR
SARL

رأسمال  لشركة : 1.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : حي  مل ار، 

 عمار 1 ص.ب 180)  والد ميمون، 

 لناضور

س.ت : )1236

بمقت�ضى محضر  و مع  لعام غير)

 لعادي  ملنعقد في)17)يوليو)2020)قرر)

 RIF COMPTOIR شركة) مساهمو  

SARL)ما يلي):

توقيع  ملسيرين):)من  آلن فصاعد )

 RIF COMPTOIR SARL شركة)

ستلتزم بتوقيع أحد  ملسيرين شوحو)

بشكل) رضو ن  أو  ملقريني  محمد 

منفصل.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 2020 يوليو) (17 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)1099.

535 P

مكتب  ملحاسبة إيهاب  ستشارة ش.ح.م.م

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم

مقرها  الجتماعي):)شارع  وحسن  لثاني،)عمارة)

  لبنك  ملغربي للتجارة  وخارجية،)مكتب)

رقم)9،) لناضور

س.ت):))41)

YAKOTEX
SARL

رأسمال  لشركة : 3.000.000 درهم
مقرها  الجتماعي :  ملن قة 
 لصناعية بسلو ن،  لناضور

س.ت : ))0)1
بمقت�ضى محضر  و مع  لعام غير)
 2020 يوليو) (21 في)  لعادي  ملنعقد 
 YAKOTEX شركة) مساهمو   قرر 

SARL)ما يلي):
 لزيادة في رأسمال  لشركة حسب)
نسبة كل مساهم بمقد ر)3.400.000 
درهم برفعه من)3.000.000)درهم إلى)
6.400.000)درهم عن طريق  ملقاصة)
ملساهمي) من  وحساب  و اري 
حصة) (340.000 بخلق)  لشركة 

جديدة قيمة كل منها)10)در هم.
حسب) رأسمال  لشركة  خفض 
نسبة كل مساهم بمقد ر)3.400.000 
 6.400.000 من) لينخفض  درهم 
عن) درهم  (3.000.000 إلى) درهم 
طريق  بتالع  وخسائر  ملتر كمة وحلك)
كل) قيمة  حصة  (340.000 بحذف)

منها)10)در هم.
نتيجة لهذه  لتعديالت لم ي رأ أي)

تغيير في  لقانون  ألسا�ضي للشركة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 2020 يوليو) (21 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم))124.
536 P

STE MOUBAJ
SARL AU

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(EL

 MADARISSE(KAF(N’SOUR،
KHENIFRA

RC(N° 3165 à(KHENIFRA
نقل  ملقر  الجتماعي

س ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
في) (،2020 يونيو) (10 بخنيفرة بتاريخ)
 MOUBAJ(جمع عام غير عادي لشركة
ح ت  ملسؤولية) شركة  (SARL AU

 ملحدودة تم ما يلي):

نقل  ملقر  الجتماعي للشركة) (- (1

كاف  لنسور) حي  ملد رس  من  أعاله 

خنيفرة إلى رقم)7)زنقة زكورة،)خنيفرة.

2)-)تم  إليد ع  لقانوني لدى كتابة)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بخنيفرة)

بتاريخ)17)يونيو)2020)تحت رقم)107.

537 P

KD PALACE

SARL

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

بمقر) (2019 فبر ير) (6 يوم)  ملنعقد 

 »KD PALACE SARL«  لشركة)

 لكائن بإقامة إيمان شارع طارق بن 

زياد عمارة F دكان رقم 18 تمارة قرر 

 لشركاء ما يلي :

تحويل  ملقر  لتجاري للشركة إلى 

 لعنو ن  لتالي : »إقامة إيمان شارع 

طارق بن زياد عمارة F دكان رقم 18 

تمارة«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقانوني 

ماي   16 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2019 تحت رقم 100714.

538 P

NOVA PROTECTION

ش.م.م

مقرها  الجتماعي : بلوك   رقم 08) 

حي  لنهضة در ركة أكادير

في) ممثل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

لشركة)  و مع  لعام  الستثنائي 

ش.م.م   NOVA PROTECTION

مؤرخ في 3 يونيو 2020 قرر ما يلي :

 ملو فقة على نقل ملكية أسهم.

على  لنظام  ألسا�ضي   لتصديق 

 ملعدل توزيع  ملهام.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقانوني 

 2020 20 يوليو   لتجارية بأكادير في 

تحت رقم )3)91.

539 P

STE SUD INVEST IMMO
SARL

RC : 32381

تأسي5 شركة 
قر ر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

 2020 يوليو) (20 بتاريخ)  ملنعقد 

ح ت  ملسؤولية) شركة  إنشاء) تم 

 ملحدودة باوخصائص  لتالية):

.SUD INVEST IMMO(:(لتسمية 

(- :) إلنعاش  لعقاري)  لنشاط)

وكر ء) ألر �ضي،) لبنايات،) بيع،)شر ء)

 لشقق و ألصل  لتجاري.

مدينة  لوفاق) (:  ملقر  الجتماعي)
رقم)A734،) لعيون.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
درهم) (100.000 (: رأس  ملال)

مقسمة) حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

كالتالي):

 (00 (: بوتز رت) جمال   لسيد 

حصة.

 لسيد عبد  لعالي  وخوالني حسني)

:)00))حصة.

عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسيير)

كمسير) حسني   لعالي  وخوالني 

للشركة ملدة غير محدودة مع  عتماد)

 إلمضاء) ملشترك للمسير  لسيد عبد)

 لعالي  وخوالني حسني و لسيد جمال)

بوتز رت و ميع  لوثائق  لبنكية.)

تم  إليد ع)  إليد ع  لقانوني 
بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (23 بتاريخ)

.2020/1(73

540 P

STE RELUX
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : شارع مكة رقم 6)  لعيون

تعديالت قانونية
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

بتاريخ)21)يوليو)2020)تمت  ملصادقة)

على ما يلي):
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أنش ة  لشركة) جميع  حذف 
وإضافة  ألنش ة  آلتية):)تجارة عامة)
-)تصدير و ستير د)-)تصميم،)تصنيع)
وأثاث) و لفر ش  وتسويق  ألثاث 

 ملكاتب)-)أشغال متعددة.
رفع رأسمال  لشركة من)100.000 
وحلك) درهم  (1.000.000 إلى) درهم 

بمساهمات نقدية.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (23 بتاريخ)

.2020/1(74
541 P

 SOCIETE CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

SARL
س ل تجاري رقم 28411

تغيير شركة
تم  لتغيير) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

باملميز ت  لتالية):
1)-)بيع جميع حصص  لشركة من)
 100( بوعيد ) حبيبة  طرف  لسيدة 
حسن  لضميري) إلى  لسيد  حصة 
خديجة) إلى  لسيدة  حصة  و400)

بيعز  بي)100)درهم.
زيادة رأس  ملال  لشركة من) (- (2
 (.000.000 إلى) درهم  (100.000

درهم.
3)-) إليد ع  لقانوني):)تم باملحكمة)
يوليو) (23 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2020)تحت رقم)87)2020/1.
542 P

SOCIETE GREEN SEBA
SARL AU

س ل تجاري رقم 22467
تغيير شركة

تم  لتغيير) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
باملميز ت  لتالية):

إلى  لنشاط) نشاط  إضافة  (- (1
 الجتماعي للشركة.

2)-) إليد ع  لقانوني):)تم باملحكمة)
يوليو) (23 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2020)تحت رقم)82)2020/1.
543 P

EUROLEAN MOROCCO
 وروليان مروكو

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2020 يونيو) فاتح  بتاريخ  بالقني رة 
تم وضع  لقو نين  ألساسية لشركة)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة باملو صفات)

 لتالية):
مروكو) :) وروليان   لتسمية)

.EUROLEAN MOROCCO
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 لهدف  الجتماعي):)تجميع  لهياكل)

 مليكانيكية و ملستودعات.
شارع) ز وية  (:  ملقر  الجتماعي)
مكتب) موالي عبد  لعزيز و بن زرع،)

»س«،)رقم)1،) لقني رة.
:) لشركة  وروليان)  لرأسمال)
 EURO LEAN SYSTEMS سيستيم)
ومس لة) إسبانية  جنسية  ح ت 
بالس ل  لتجاري لبرشلونة تحت رقم)

.4(326
خو ريز) إستيبان   لسيد 
 ESTEBAN JUAREZ مويانو)
MOYANO)وحامل جو ز  لسفر رقم)

.PAK(9((90
توري5) روبي  تشافي   لسيد 
وحامل) (XAVIER RUBI TORRES

.PAJ(666(4(جو ز  لسفر رقم
سيجوي5) مور   خو�ضي   لسيد 
JOSE MORA SEGUES)وحامل جو ز)

.PAC2((291(لسفر رقم 
إد رة  لشركة) ستتم  (:  لتسيير)
طرف  لسيد) من  محدودة  غير  ملدة 
 XAVIER RUBI تشافي روبي توري5)

. TORRES
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (:  ملدة)
 لتس يل في  لس ل  لتجاري إال إح )

تم حلها أو تمديدها.
 إليد ع  لقانوني):)تم بكتابة ضبط)
بتاريخ) بالقني رة   ملحكمة  لتجارية 
 76237 تحت رقم) (2020 يوليو) (23
بالس ل  لتجاري) وتس يل  لشركة 

لدى نف5  ملحكمة وفي نف5  لتاريخ)

تحت رقم))33)).

للخالصة و لبيان

 ملسير

544 P

STE NADA BELKHER

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة وح ت  لشريك  لوحيد

تم وضع) (2020 يونيو) (17 بتاريخ)

قانون منظم لشركة ح ت  ملسؤولية)

وح ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 

وح ت  ملميز ت  لتالية):

 STE NADA BELKHER(:(لتسمية 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

وح ت  لشريك  لوحيد.

نقل) نقل  ألشخاص،) (:  لهدف)

 لبضائع،)تجارة عامة...

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)

موزعة) للو حدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي):

 لسيد  حمد سالم  ركيبي):)1.000 

حصة.

محمد) شارع  (:  ملقر  الجتماعي)

حي  لفرح) (1(2 رقم) بيد   سالم 

 لعيون.

طرف  لسيد) من  تسير  (:  إلد رة)

 حمد سالم  ركيبي ملدة غير محدودة)

كما تعتمد  لشركة  إلمضاء) لوحيد)

للسيد سيدي أحمد سالم  ركيبي.)

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (22 بتاريخ)

.323(9

544P مكرر

 IC-INTERNATIONAL
CONSULTING MAROC

 ي �ضي  نترناسيونال كونسولتينغ 
ماروك

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 6.700)1.1 درهم

مقرها  الجتماعي : )2، شارع يوسف 
بن تاشفين، مبنى  بن ب وطة

 ل ابق  لثاني، محل B2.08 - طنجة
 لس ل  لتجاري : 17)28 - طنجة

 ستمر ر نشاط  لشركة
قر ر ت  و مع) محضر  بمقت�ضى 
 لعام  الستثنائي  ملحرر بمقر  لشركة)
تقرر) (2020 يونيو) (20 ب نجة بتاريخ)

ما يلي):
بانخفاض  لوضعية)  لتذكير 
 لصافية للشركة  لتي أصبحت تقل)

عن ربع رأسمالها.
و ستمر ر) تصفية  لشركة  عدم 

نشاطها.
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
ب نجة) ضبط  ملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.232(19
للخالصة و لبيان

 ملسير

545 P

SIMON HOLDING MAROC
سيمون هولديغ ماروك

شركة محدودة  ملسؤولية ح ت 
 لشريك  لوحيد

رأسمالها : 03.000).66 درهم
مقرها  الجتماعي :  ملن قة 

 لصناعية، جزناية تجزئات، 161 
و168 - طنجة

 لس ل  لتجاري : 21437 - طنجة
تغيير مسير

بمقت�ضى محضر قر ر ت  لشريك)
 لوحيد  ملحرر بمقر  لشركة ب نجة)

بتاريخ)2)مارس)2020)تقرر ما يلي):
لوبزبارينا) لوي5   ستقالة  لسيد 
 LUIS LOPEZBARRENA مورييو)
كمسير) مهامه  من  (MURILLO

للشركة.
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بريتشا) تعيين  لسيد  ستيبان 

 ESTEBAN BRETCHA باالسيوس)

PALACIOS)كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

من) (31 للفصل)  لتعديل  ملو زي 

 لقو نين  ألساسية للشركة.

تنقيح  لقو نين  ألساسية للشركة.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

ب نجة) ضبط  ملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

.232(11
للخالصة و لبيان

 ملسير

546 P

SIMON INTERNATIONAL 
سيمون  نترناسيونال

شركة مساهمة

مقرها  الجتماعي :  ملن قة 

 لصناعية جزناية، تجزئة، 

2)160/1 طريق  لرباط - طنجة

رأسمالها : 0)17.693.2 درهم

 لس ل  لتجاري : طنجة رقم 

26029

تعيين مدير عام منتدب
بمقت�ضى محضر قر ر ت  جتماع)

مجل5  إلد رة  ملحرر بمقر  لشركة)

تقرر) (2020 مارس) (2 بتاريخ) ب نجة 

ما يلي):
تعيين  لسيد  لعباس  لعلوي)

 AL EABBAS EL ALAOUI طاليبي)

TALIBI)مدير عام منتدب.

ومدى) عضوية  مدة  تحديد 
سل ات  لسيد  لعباس  لعلوي)

 AL EABBAS EL ALAOUI طاليبي)

.TALIBI

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

ب نجة) ضبط  ملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (9 بتاريخ)

.23226(
للخالصة و لبيان

مجل5  إلد رة

547 P

SOCIETE TARA TRAV
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها 40.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 283 حي  لزيتون 

- جر دة

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

شركة) تأسي5  تقرر  (2020 يونيو)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد باوخصائص  آلتية):

 لتسمية):)شركة تار  تر ف ش.م.م)

ش.و.

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 ملقر  الجتماعي):)283)حي  لزيتون)

-)جر دة.

 لهدف  الجتماعي):)أشغال  لبناء.

 ملتاجرة.

في) محدد  (:  لرأسمال  الجتماعي)

مبلغ)40.000)درهم بقيمة)100)درهم)

للحصة.

:)تم تعيين  لسيدة نادية)  لتسيير)

لب اقة  لتعريف) تاعر بت  وحاملة 

كمسيرة) (FH17128 رقم)  لوطنية 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودوة.

تم تس يل  لشركة لدى  ملحكمة)

 3(231 رقم) تحت  بوجدة   لتجارية 

بتاريخ)14)يوليو)2020.
 ملسير

548 P

STE ESSARAZ VERT
SARL

تأسي5 شركة
وضع) (2020 يوليو) (6 بتاريخ) تم 

قانون منظم لشركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

 STE ESSARAZ« (:  لتسمية)

.»VERT SARL

 لهدف):)مقاول في  ألشغال  لعامة)

أو  لبناء.

كر ء) ملعد ت و آلالت.

في  الستير د) وسيط  أو  تاجر 

و لتصدير.
تجزئة) (31 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

كفاي،) لع اوية،)قلعة  لسر غنة.

 ملدة):)99)سنة.

 لرأسمال  الجتماعي):)1.000.000 

10.000)سهم من) درهم مقسم على)

فئة)100)درهم موزع كاآلتي):

(: عبد  لرز ق  لساوري)  لسيد 

3400)حصة.

 لسيد عبد  إلله  لساوري):)3300 

حصة.

 3300  لسيد  حمد  لساوري)

حصة.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

طرف  لسيد) من  تسير  (:  إلد رة)

عبد  لرز ق  لساوري.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

لقلعة  لسر غنة)  البتد ئية 

رقم) تحت  (2020 22)يوليو) يوم)

.2020/1(2

 لس ل  لتجاري):)4077.
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STE MEDINA CORP
SARL AU

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (: أوال)

تم) (،2020 يونيو) (2 بتاريخ) بالرباط 

ح ت) لشركة  وضع  لنظام  ألسا�ضي 

ح ت  ملميز ت)  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملبينة فيما يلي):

 STE MEDINA CORP(:(لتسمية 

.SARL AU

ح ت  ملسؤولية) (: شكل  لشركة)

 ملحدودة بشريك وحيد.

:) إلد رة) هي) من  لشركة   لغاية 

في) في  ألسهم  و الستثمار   لتجارية 

مختلف  مل االت و ألنش ة.
زنقة  لقا�ضي) ز وية  (:  ملقر)

و لقا�ضي  لصنهاجي)  لسر يري 

 لسوي�ضي  لرباط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (:  ملدة)

 عتبار  من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
 100.000 (: رأسمال  و ماعي)

درهم مقسمة لـ)1.000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة  لو حدة و ملوزعة)

كما يلي):

(:  لسيد محمد رشيد  لصفريوي)

1000)حصة.

تسير  لشركة من طرف) (:  إلد رة)

 لسيد محمد رشيد  لصفريوي ملدة)

غير محددة.

ما بين فاتح) (:  لسنة  الجتماعية)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تم  إليد ع  لقانوني) لقد  (: ثانيا)

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

)0))10)بتاريخ))1)يوليو)2020.
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LA FONCIERE DE TRAVAUX
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

إطار  و مع  لعام  الستثنائي) في 

 LA FONCIERE DE لشركة)

بتاريخ  و ملنعقد   TRAVAUX SARL

26 يونيو 2020 تقرر ما يلي :

من  ملقر  مقر  لشركة  تغيير 

 وحالي 30 زنقة سبو شقة 2 أكد ل 

 لرباط إلى شقة 7 عمارة 10 تجزئة 

بروموسيد عين عتيق تمارة.

 4(0 يفوت  حز   حفيض   لسيد 

 100 ثمن  وحصة  لو حدة  حصة 

إلى  درهم   4(.000 يعادل  ما  درهم 

 لسيد عبد  لعالي مسعودي.

من   7 و ملادة   6 تعديل  ملادة 

 لقانون  ألسا�ضي للشركة :

 لسيد عبد هللا مسعود 000.)4 

درهم.

مسعودي  عبد  لعالي   لسيد 

000.)) درهم.

 مل موع : 100.000 درهم.

مسير  لشركة  لسيد   ستقالة 

رضو ن  وتعيين  لسيد  مندي  سعد 

للشركة ملدة غير   ملسعودي كمسير 

محدودة.
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تم  إليد ع  لقانوني للشركة لدى 
باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 
بالرباط يوم 9 يوليو 2020 تحت رقم 

.10(386
مقت ف بمثابة إعالن
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غدوتكوم
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ماي) (28 و ملس ل في) (2020 ماي) (27
2020)بالرباط تأسست  لشركة ح ت)

 وخصائص  لتالية):
مسؤولية) ح ت  شركة  (:  لشكل)

محدودة بشريك و حد.
 لهدف  الجتماعي):)1)-)شر ء)وبيع)
و للو زم) ومنتجات  لتنظيف  مو د 

 ملكتب.
2)-)نقل  لبضائع و ألفر د.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)
حصة  جتماعية) (1000 مقسمة إلى)
بقيمة)100)درهم للحصة موزعة كما)

يلي):
معاد  لر دكي):)1000)حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي5  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
 30 رقم) عمارة  (:  ملقر  الجتماعي)
موالي  حمد) زنقة  (8 رقم)  لشقة 

 لوكيلي حسان  لرباط.
بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.1444(1
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شركة)FIDUTEMA)ش.م.م
رقم)136)شارع  لقاهرة كوم ر ف)1،)تمارة

IBIZA TRAVAUX
SARL AU

تصفية  لشركة
 12 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
 IBIZA« قررت شركة) (،2020 مارس)

TRAVAUX(SARL(AU«)على ما يلي):

 IBIZA« لشركة) تصفية 
وتعيين) (»TRAVAUX SARL AU
 لسيد خالد بوعزيز كمصفي للشركة)
136)شارع) وعنو ن  لتصفية هو رقم)

 لقاهرة كم ر ف)1)تمارة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بكتابة  لضبط)  لقانوني  ألول 
باملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ)26 

يونيو)2020)تحت رقم)119)10.
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شركة)FIDUTEMA)ش.م.م
رقم)136)شارع  لقاهرة كوم ر ف)1،)تمارة

PARA 3S BEAUTE
SARL

تصفية  لشركة
 2 في) بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ 
 PARA« شركة) قررت  (،2020 يناير)

3S BEAUTE SARL«)على ما يلي):
 PARA 3S« لشركة) تصفية 
وتعيين  لسيدة)  »BEAUTE SARL
للشركة) كمصفية  سكينة  لبوري 
شارع) (1( وعنو ن  لتصفية هو رقم)

 ألب ال شقة رقم)4)أكد ل  لرباط.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بكتابة  لضبط)  لقانوني  ألول 
باملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ)20 

فبر ير)2020)تحت رقم)01)104.
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CCM CONSEILS)مكتب  وحسابات)

و الستشارة ش.م.م
رقم)136)شارع  لقاهرة كوم ر ف)1)تمارة

 لهاتف):)37644248)0 

 لفاك5):)37644764)0

BENI GOUDAR
SARL

إعالن عن تصفية  لشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 BENI«(11)مارس)2020)قررت شركة

GOUDAR SARL«)على ما يلي):
 BENI GOUDAR«(تصفية لشركة
وتعيين  لسيد عبد  لل يف) (»SARL
وعنو ن) للشركة  كمصفي  محند   د 
 ( رقم) عمارة  (27 رقم)  لتصفية هو 

 لش ر)3)حي  لتضامن عين  لعودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 

يونيو) (26 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)118)10.

555 P

CCM CONSEILS)مكتب  وحسابات)

و الستشارة ش.م.م
رقم)136)شارع  لقاهرة كوم ر ف)1)تمارة

 لهاتف):)37644248)0 

 لفاك5):)37644764)0

DIB SERVICES
SARL AU

إعالن عن تصفية  لشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 DIB« قررت شركة) (2020 يناير) (27

SERVICES SARL AU«)على ما يلي):

 DIB SERVICES« تصفية لشركة)

جياللي) وتعيين  لسيد  (»SARL AU

وعنو ن) للشركة  كمصفي  ديب 

شارع  لقاهرة) (136 هو)  لتصفية 

كم ر ف)1)تمارة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 

يونيو) (26 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)116)10.
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av،(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE SOSAYF TRANS
SARL AU

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
 لعنو ن : دو ر  لكساكسة سوق 
 لثالثاء  لغرب موالي بوسلهام، 

سوق  ألربعاء

RC(N° : 26577

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بسوق) و ملس ل  (2020 12)يونيو)

(،2020 يونيو) (16 بتاريخ)  ألربعاء)

وضع  لقانون  ألسا�ضي لشركة ح ت)

و حد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

»SOSAYF TRANS«)حيث تم ما يلي):

تأسي5 لشركة تحمل  وخصائص)

 لتالية):

.»SOSAYF TRANS«(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك و حد.
 100.000 في) حدد  (: رأس  ملال)

قسمة) (1.000 إلى) مقسمة  درهم 

 جتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

(: بوكرن) سيف  لدين   لسيد 

1000)حصة.

 لهدف):)نقل  ملستخدمين.

: دو ر  لكساكسة   ملقر  الجتماعي)

سوق  لثالثاء  لغرب موالي بوسلهام، 

سوق  ألربعاء.

 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):)عين  لسيد سيف  لدين)

بوكرن مسير للشركة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بسوق) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 2020 يوليو) (2 أربعاء) لغرب بتاريخ)

بالس ل  لترتيبي) (21( رقم) تحت 

و)77)26)بالس ل  لتحليلي.
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av،(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

ACHHAB GOUITA TRANS
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لعنو ن : اللة ميمونة  ملركز، اللة 

ميمونة سوق  ألربعاء

 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يونيو)2020)و ملس ل بسوق  ألربعاء)
بتاريخ)16)يونيو)2020،)وضع  لقانون)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

 ACHHAB GOUITA« محدودة)

تأسي5) (: حيث تم ما يلي) (»TRANS

لشركة تحمل  وخصائص  لتالية):

 ACHHAB GOUITA« (:  لتسمية)

.»TRANS

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.
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 100.000 في) حدد  (: رأس  ملال)
قسمة) (1.000 إلى) مقسمة  درهم 
 جتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

 (00 (: بوسلهام  كوي ة)  لسيد 
حصة.

 (00 (:  لسيد نور  لدين  الشهب)
حصة.

 لهدف):)نقل  ملستخدمين.
ميمونة) اللة  (:  ملقر  الجتماعي)

 ملركز،)لال ميمونة سوق  ألربعاء.
 ملدة):)99)سنة.

عين  لسيد نور  لدين) (:  لتسيير)
 الشهب مسير للشركة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بسوق) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2020 يوليو) (7 أربعاء) لغرب بتاريخ)
بالس ل  لترتيبي) (222 رقم) تحت 

و)87)26)بالس ل  لتحليلي.
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av،(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani
Souk El Arbaa du Gharb

FRUITIERE ESSAHLI
SARL AU

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 لعنو ن : دو ر  لقبالة سوق  لثالثاء 
 لغرب سيدي محمد وحمر، سوق 

 ألربعاء
 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يوليو)2020)و ملس ل بسوق  ألربعاء)
2020،)وضع  لقانون) 7)يوليو) بتاريخ)
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
(»FRUITIERE ESSAHLI« محدودة)
لشركة) تأسي5  (: يلي) ما  تم  حيث 

تحمل  وخصائص  لتالية):
 FRUITIERE« (:  لتسمية)

.»ESSAHLI
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك و حد.
 100.000 في) حدد  (: رأس  ملال)
قسمة) (1.000 إلى) مقسمة  درهم 
 جتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

 1000 (: حسن  لساحلي)  لسيد 
حصة.

مستودع) :) ستغالل   لهدف)
للتبريد،)مقاول في نقل  لبضائع.

دو ر  لقبالة   :  ملقر  الجتماعي)
سوق  لثالثاء  لغرب سيدي محمد 

وحمر سوق  ألربعاء.
 ملدة):)99)سنة.

حسن) عين  لسيد  (:  لتسيير)
 لساحلي مسير للشركة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بسوق) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2020 17)يوليو) أربعاء) لغرب بتاريخ)
بالس ل  لترتيبي) (241 رقم) تحت 

و))9)26)بالس ل  لتحليلي.
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av،(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani
Souk El Arbaa du Gharb

CHAGDY TRANS
SARL AU

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 لعنو ن : دو ر  ملريجة، اللة ميمونة 

سوق  ألربعاء
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يوليو)2020)و ملس ل بسوق  ألربعاء)
بتاريخ)19)يوليو)2020،)وضع  لقانون)
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
 CHAGDY« و حد) بشريك  محدودة 
تأسي5) (: حيث تم ما يلي) (»TRANS

لشركة تحمل  وخصائص  لتالية):
.»CHAGDY TRANS«(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدودة بشريك و حد.

 100.000 في) حدد  (: رأس  ملال)
قسمة) (1.000 إلى) مقسمة  درهم 
 جتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

 1000 (: حسن  لشكدي)  لسيد 
حصة.

مستودع) :) ستغالل   لهدف)
للتبريد،)مقاول في نقل  لبضائع.

دو ر  ملريجة،   :  ملقر  الجتماعي)
اللة ميمونة سوق  ألربعاء.

 ملدة):)99)سنة.
حسن) عين  لسيد  (:  لتسيير)

 لشكدي مسير للشركة.

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بسوق) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 2020 22)يوليو) أربعاء) لغرب بتاريخ)

بالس ل  لترتيبي) (2(1 رقم) تحت 

و))2660)بالس ل  لتحليلي.
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WORLD SERVICES COMPTA

ALCLASSICUS GALLERY
SARL

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2020 يونيو) (24 بتاريخ)

ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية  ملحدودة  وخصائص)

 لتالية):

(:  لتسمية  الجتماعية)

.ALCLASSICUS GALLERY SARL

صناعة) (:  لهدف  الجتماعي)

مالب5 جاهزة.

تسويق  ملالب5  و اهزة.

 الستير د)/) لتصدير.
 ملقر  الجتماعي):)زنقة  الجتهاد رقم)

17)ق اع  لنهضة لعيايدة سال.

 ملدة  الجتماعية):)99)سنة  بتد ء)

من تاريخ تأسيسها.

 100.000 (:  لرأسمال  الجتماعي)

حصة من) (1000 درهم موزعة على)

درهم للحصة وزعت كما) (100 فئة)

يلي):

 6(0 (:  لسيد عالء) لدين علو ن)

حصة.

 لسيدة  شر ق وحلو):)0)3)حصة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

عالء) لدين) :) لسيد   لتسيير)

علو ن و لسيدة  شر ق وحلو مسيرين)

للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيد ع  لس ل  لتجاري بمكتب)

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (1( بتاريخ)

.237
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CAMPIC MAROC
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 69، شارع باتري5 
لومومبا،  ل ابق  لثاني  لشقة رقم 

2 - حسان -  لرباط
تأسي5

بمقت�ضى عقد عرفي مس ل في)20 
يوليو)2020)تم وضع  لنظام  ألسا�ضي)
محدودة) مسؤولية  ح ت  لشركة 
تحمل  وخصائص) وحيد  بشريك 

 لتالية):
.CAMPIC MAROC(:(لتسمية 

شركة) (:  لشكل  لقانوني للشركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ح ت 

وحيد.
رأسمال  لشركة):)حدد)100.000 
درهم مقسمة إلى)1000)حصة بمبلغ)
ملكية) في  كلها  للحصة  درهم  (100
 لشريك  لوحيد  لسيد  لعافي محمد.
شارع) (،69 (:  ملقر  الجتماعي)
لومومبا،) ل ابق  لثاني) باتري5 

 لشقة رقم)2)-)حسان)-) لرباط.
:) إلنتاج)  لهدف  الجتماعي)

 لسمعي  لبصري.
:) لسيد  لعافي محمد ملدة)  ملسير)

غير محددة.
وقد تم تس يل  لشركة بالس ل)
 لتجاري باملحكمة  لتجارية بالرباط)

تحت رقم)3)1447.
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 ألستاحة رشيدة طالب
موثقة

1)شارع مدغشقر عمارة))) لرباط  ملحيط
 لهاتف):)70)37206)0 - 0661801820

 لفاك5))3720647)0

 ETUDE DEVELOPEMENT ET
INDUSTRIE CONSEIL

من) حرر  موثق  عقد  بمقت�ضى 
طالب) رشيدة  طرف  ألستاحة 
يونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  موثقة 
تعيين) تم  (2020 يناير) و20) (2019
زكريا) عفاف  جديدة  آلنسة  مسيرة 
رقية) وقبول  ستقالة  لسيدة 
شركة) في  طرف  لشركاء) من  رحبي 



9(53 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

 ETUDE DEVELOPEMENT ET«

شركة) (»INDUSTRIE CONSEIL

رأسمالها) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  الجتماعي) درهم،) (100.000

تجزئة) محمد  لتريكي  شارع   لرباط 

د ر  لسالم عمارة)A)شقة))4)أكد ل،)

 ملس لة بالس ل  لتجاري تحت رقم)

.(26(3

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (1( بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

.2020
 ألستاح رشيدة طالب

563 P

 STE FILALIA DE

TRANSPORT TOURISTIQUE
SARL

شركة  لفاللية لنقل  لسياحي ح م م

رأسمالها 100.000 درهم

BP 140 رقم 470 حي  لسالم أرفود

بمقت�ضى  و مع  لعام غير  لعادي)

 ملنعقد بتاريخ)10)ديسمبر)2019)قرر)

مسير  لشركة  لفاللية لنقل  لسياحي)

ح.م.م ما يلي):

 STE FILALIA DE شركة) حل 

 TRANSPORT TOURISTIQUE

.SARL

مصفي  ز يد  أوخي  تعيين  لسيد 

لشركة  لفاللية لنقل  لسياحي ح.م.م 

للنظام  و لذي سيباشر مهامه طبقا 

هذ   من  للشركة  بتد ء   ألسا�ضي 

 ليوم.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيدية بتاريخ 23 يوليو 

تحت رقم 4/2020)1.

564 P

XHABIB
شركة ح ت مسؤولية محدودة

تأسي5
نوفمبر) (26 بمقت�ضى عقد بتاريخ)

2019)تم تنظيم قو عد للشركة ح ت)

مسؤولية محدودة على  لنظام  لتالي):

 إلسم  يك5 حبيب شركة ح ت)
مسؤولية محدودة.

مقهى) :) ستغالل   ملوضوع)
وبيتزريا.

 ملقر  لرئي�ضي):)تجزئة جليل  لتازي)
رقم)17)سيدي سليمان.

 ملدة):)99)سنة.
 100.000 في) محدد   لرأسمال 
حصة) (1.000 إلى) مقسم  درهم 
و حدة) لكل  (100 من)  جتماعية 

مفرقة على  لشكل  لتالي):
 (0.000 (: كنار) وحبيب   لسيد 

درهم.
 (0.000 (: هاجر) لهري   لسيدة 

درهم.
 لتسيير):) لشركة مسيرة من طرف)
لهري) كنار  لسيدة  وحبيب   لسيد 
هاجر لكل و حد منهم كامل  لصالحية)

في تمثيل  لشركة.
في) مس لة   لتس يل  لشركة 
سليمان) بسيدي   لس ل  لتجاري 

تحت  لرقم)2869.
من أجل  ل بع و لنشر

565 P

ديو ن  ألستاح نور  لدين سي رو

موثق

YIMN
SARL

إنشاء شركة
من) محرر  رسمي  عقد  بمقت�ضى 
سي رو) نور  لدين  طرف  ألستاح 
يوليو) (7 بتاريخ) موثق بالد ر  لبيضاء)
2020)تم إنشاء)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة باوخصائص  لتالية):
 لتسمية):)»YIMN SARL« شركة)

ح ت مسؤولية محدودة.
:) لد ر  لبيضاء)  ملقر  الجتماعي)
عمارة) ياسين  بن  هللا  عبد  شارع  ((

بليدون  ل ابق)))رقم)).
تاريخ إنشاء) سنة من  (99 (:  ملدة)

 لشركة.
 100.000 (:  لرأسمال  الجتماعي)
درهم تم توزيع  لرأسمال على  لشكل)

 لتالي):

 (00 (: جنان) نادية  -) لسيدة  (1

حصة  جتماعية.

 (00 (: -) آلنسة  يمان صبري) (2

حصة  جتماعية.

 مل موع):)1.000)حصة  جتماعية.

جنان) نادية  :) لسيدة   لتسيير)

لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحاملة 

.BE482864(رقم

صبري  وحاملة) و آلنسة  يمان 

رقم) لب اقة  لتعريف  لوطنية 

.BJ413016

 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليو)2020)تحت رقم))74073.

تم  لس ل  لتجاري لدى  ملحكمة)

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليو)2020)تحت رقم)466881.
مقت ف من أجل  إلشهار

 ألستاح نور  لدين سي رو

566 P

ITTIHA TRANS
ش.م.م

شركة محدودة  ملسؤولية  لذ ت 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : ديور  ملخزن رقم 

33 سيدي سحيا  لغرب

تصفية  لشركة
بمقت�ضى محضر  و معية  لعامة)

يوليو) (13 يوم)  الستثنائية  ملنعقدة 

2020)قرر  ملشاركون مايلي):

حل مسبق للشركة)؛

ميلودة) خابار  تعيين  لسيدة 

مقر) وتحديد  للشركة  كمصفية 

 لشركة كمقر للتصفية.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بسيدي)

سليمان بتاريخ)20)يوليو)2020)تحت)

رقم)2020/74.

567 P

SCLINK

SARL AU

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   ملنعقد 

قرر  لشريك  لوحيد) (2020 يونيو) (2

SCLINK(لشركة

 لتصفية  لنهائية للشركة.

سفيان) محمد  تعيين  لسيد 

 لشر يبي كمصفي للشركة.

للشركة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

22)يوليو)2020)تحت رقم))74076.

568 P

STE TRADJEMAG

SARL

 N°90 QUARTIER(INDUSTRIEL

MEJJAT MEKNES

 إلشهار

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

 2020 مارس) (6 بتاريخ)  لغير  لعادي 

لشركة)STE TRADJEMAG SARL)تم)

 لتقرير و ملصادقة على ما يلي):

300)حصة من طرف  لسيد) بيع)

مصدق زكرياء)لفائدة  لسيد  لعمري)

حصة)) (100( موالي  لكبير) علوي 

 200( سومية) ه ومة  و لسيد 

حصة).

للشركة)  ستقالة  ملسير  لسابق 

 لسيد مصدق زكرياء.

تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم   إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بمكناس في)22)يونيو)2020 

تحت رقم)1646.

569 P



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9(55

SOCIETE WOLFIT
SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي : رقم 106 شارع 

دكالة  لسباتة مكناس

IF2077(9(2

RC43123

إغالق  لتصفية
محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

 2020 يونيو) (8 بتاريخ)  لغير  لعادي 

WOLFIT SARL تم  لتقرير  لشركة)

و ملصادقة على ما يلي :

 إلغالق  لنهائي و لتصفية  لكاملة 

وتحديد  ملقر  الجتماعي  للشركة 

كعنو ن  لتصفية.

للمصفي  لسيد  إع اء  إلبر ء 

محمد كمصفي.

تقديم تقرير  لتصفية وجاء فيها 

:  ألصول ال �ضيء و وخصوم ال �ضيء 

رصيد  يقدم  وحساب  لتصفية 

يساوي صفر.

باملحكمة) تم   إليد ع  لقانوني 

يونيو) (22 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم)9)4.

570 P

 STE INGENIERIE ET ETUDES

SADIA
دو رأسمالها : 0.000) درهم

 ملقر  الجتماعي : 47 شارع  وحسن 

 لثاني حي تريفة I  لسعيدية

ختم وتصفية
تبعا لقر ر  لشريك  لوحيد  لسيد)

 بن إسماعيل عمر بتاريخ فاتح يونيو)

وتصفية  لشركة) ختم  قرر  (2020

وتم إيد ع  لوثائق و لعقود  ملتعلقة)

كتابة) رئي5  لدى  بتصفية  لشركة 

ببركان) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تجت رقم) (2020 يونيو) بتاريخ فاتح 

.18(/2020

571 P

 SOCIETE DINA BOTTLING
COMPANY

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : RUE

 CHEFCHAOUN SOUS-SOL
 N°12 RESIDENCE(ATMANI

MEKNES
بمكناس) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر أعضاء) (،2020 يونيو) (24 بتاريخ)
 AMIRA BOTTLING شركة)
رأسمال  لشركة) (COMPANY
و لتي يوجد مقرها) درهم،) (100.000
 الجتماعي):)شارع  لشفشاوني  ل ابق)
 لتحت  ر�ضي رقم)12)إقامة  لعثماني)

مكناس ما يلي):
ناجم  لعثماني)  ستقالة  لسيد 
 DINA لشركة) كمسير  منصبه  من 
BOTTLING COMPANY) بتد ء)من)

24)يونيو)2020.
يسير ويدير  لشركة  لسيد رفيق)
 وخمالي ملدة ال تتعدى سنتان وحلك)

 بتد ء)من)24)يونيو)2020.
ناجم) إمضاء) لسيد  سحب 
لكل  لوثائق  إلد رية)  لعثماني 
كل  لصالحيات) وإع اء) و لبنكية 
 لسيد رفيق  وخمالي في توقيع جميع)
و لبنكية  وخاصة)  لوثائق  إلد رية 

بالشركة.
تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
يوليو) (24 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم)2166.
572 P

SOCIETE ALIA METAL
SARL

 SIEGE(SOCIAL : LOT 199 ZI(DE
GHEZNAYA TANGER

RC : 43711
إشهار

إثر  ملحضر  لغير  لعادي) على 
 2011 أكتوبر) (10 بتاريخ)  ملنعقد 
قرر  لشركاء) مي ال  عالية  لشركة 

ما يلي):

إلى) نقل  ملقر  الجتماعي 

 MEDCHAR EL KHREB

 MECHLAOU 104 ROUTE DE

.TETOUAN TANGER

نقل) إلى  نشاط  لشركة  تمديد 

 لبضائع.

من  لقانون) تغيير  لبند  لر بع 

 ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 4(1 (: رقم) تحت  ب نجة   لتجارية 

بتاريخ)30)يناير)2012.
لإلشارة و لبيان

573 P

SOCIETE RITA FER

SARL

CAPITAL(DE 30.000.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 408 BD

 ABDELMOUMEN ANGLE

 BD(ANOUAL 4 ÉME(ÉTAGE،

CASABLANCA

إشهار

غير  لعادي) إثر  ملحضر  على 

(،2020 فبر ير) (10 بتاريخ)  ملنعقد 

لشركة غيتة فير قرر  لشركاء)ما يلي):

إلى) نقل  ملقر  الجتماعي 

 RISIDENCE RIAD ARRIDA

 MARINA CENTRE ANG BD

 ZERKTOUNI ET MED BEN

 ABDELLAH ( ÉME ETAGE APPT

31،(CASABLANCA

من  لقانون) تغيير  لبند  لر بع 

 ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

8)7406)بتاريخ)22)يوليو)2020.
لإلشارة و لبيان

574 P

 SOCIETE VICTORIA DE

TRAVAUX
SARL

 AU(CAPITAL(DE(:(100.000(DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(RDC(LOT(N°3

 ISMAILIA(1(AV(DES(FAR(VN،

MEKNES

إشهار
غير  لعادي) إثر  ملحضر  على 

 2020 فبر ير) (10 بتاريخ)  ملنعقد 

لشركة سوفيتر  ش.م.م قرر  لشركاء)

ما يلي):

 RIAD إلى) نقل  ملقر  الجتماعي 

 ARRIDA 68 MARINA CENTER 1

 ETAGE 0( ANG BD ZERKTOUNI

 ET MOHAMMED BEN

ABDELLAH CASABLANCA
من  لقانون) تغيير  لبند  لر بع 

 ألسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

82)740)بتاريخ)22)يوليو)2020.
لإلشارة و لبيان

575 P

CESSION DES PARTS
PREMUIM LAVAGE

SARL AU

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 لرباط بتاريخ)20)يوليو)2020

 1000 يفوت) زهير   لسيد  ملودن 

للسيد) رأسمال  لشركة  من  حصة 
يصبح) عبد  لقادر  لذي  رحموني 

 لشريك  لوحيد ب)1000)حصة من)
رأسمال  لشركة)100.000)درهم

من) زهير   ستقالة  لسيد  ملودن 

 لتسيير؛

تعيين  لسيد رحموني عبد  لقادر)

مسير وحيد ملدة غير محدودة.

في  ملحكمة  لتجارية) تم  إليد ع 

بالرباط بتاريخ)21)يوليو)2020)تحت)
رقم):)640)10.

576 P
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 AUGMENTATION DU

 CAPITAL ET TRANSFERT DE

SIEGE
 RAHALI ASSURANCES

SARL AU

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2020 يونيو) (18 بتاريخ) في  لرباط 

و ملسيرة  لسيدة)  لشريكة  لوحيدة 

ألرحالي لبنى قامت):
رفع رأس مال  لشركة من)40.000 

درهم إلى)400.000)درهم.

:  تغيير مقر  لشركة من  لعنو ن)
عمارة رقم)23) لشقة)8)زنقة  لكونكو،)

 3 64) لشقة) :)عمارة رقم)  لرباط إلى)

شارع ملوية أكد ل،) لرباط.

في  ملحكمة  لتجارية) تم  إليد ع 

بالرباط بتاريخ)21)يوليو)2020)تحت)
رقم))66)10.

577 P

 SOCIETE FLORA PARC
SARL A AU

في) عرفي،) ملؤرخ  عقد  بموجب 

بالد ر  لبيضاء،) (2020 يوليو) (3

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5  تم 

ح ت  لشريك  لوحيد،) محدودة 

تمكن مميازتها في ما يلي):

 SOCIETE FLORA (:  لتسمية)

.PARC SARL A AU

(- :) لد ر  لبيضاء)  ملقر  الجتماعي)

131،)شارع أنفا،)إقامة أزرو،)مكتب)
رقم)11)-)ب.

:) إلنعاش)  لهدف  إلجتماعي)

لبناء) شر ء) ألر �ضي   لعقاري،)

ملكية مشتركة)  مل معات  لعقارية،)

أو  لتجاري،) لالستخد م  لسكني 

إلعادة بيعها أو تأجيرها)؛

حيازة،) ستغالل،)تسيير و حتمال)

بيع جميع  ملمتلكات  ملنقولة) إعادة 

و لغير  ملنقولة)؛

وتسويق) بناء) حيازة  ألر �ضي،)

جميع) وت وير   ملكاتب،) لتجارية،)

 ملشاريع  لعقارية)؛

و ميع) بيع،) ستئجار  شر ء،)

 ملمتلكات  لغير  ملنقولة)؛

و ميع  ملمتلكات) وتنفيذ  بناء)

و ملشاريع  لعقارية)؛

تأجير جميع  ملباني وجميع) شر ء،)

 ملعامالت  لعقارية بشكل عام)؛

شر ء،)بيع،) لتجارة في جميع مو د)

 لبناء)و لتشييد)؛

تنفيذ و ميع أعمال  لتركيب)؛

تنفيذ و ميع أعمال  لتجهيز)؛

 الستشار ت  لعقارية)؛

بجميع  ألعمال  ملتعلقة) تنفيذ 

بمجال  لعقار ت)؛

 الهتمام بأي شكل من  ألشكال في)

جميع  لعمليات أو  لشركات أيا كان)

 لهدف)؛

تنفيذ جميع مو قع  لبناء،)وجميع)

أعمال  لتقسيم  لفرعي،)بما في حلك)

أعمال  ل رق،) لصرف  لصحي)

جميع  ألشغال) وكذلك  و لكهرباء)

ختم  أللومنيوم)  إلنشائية،) ل الء،)

و وخشب و ملعدن،)إوخ.

عز) :) لسيد   لشريك  لوحيد)

للب اقة)  لعرب  لكتاني،) وحامل 

.B47479(لوطنية رقم 

مهام  لتسيير) أسندت  (:  لتسيير)

للسيد علي بنجلون،) وحامل للب اقة)

.BE7(4731(لوطنية رقم 

 99 مدة  لشركة) حددت  (:  ملدة)

بالس ل) تس يلها  من  وحلك  سنة،)

 لتجاري.
رأسمال  لشركة):)10.000)درهم،)

تمثل)100)حصص  جتماعية بقيمة)

100)درهم للحصة  لو حدة،)موزعة)

كالتالي):

 100 (: كتاني) عز  لعرب   لسيد 

حصص  جتماعية.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء،)   لتجارية 

16)يوليو)2020)تحت رقم)739818.

578 P

 SOCIETE HA3S INVEST
SARL A AU

في) عرفي،) ملؤرخ  عقد  بموجب 

بالد ر  لبيضاء،) (2020 يوليو) (3

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5  تم 

ح ت  لشريك  لوحيد،) محدودة 

تمكن مميازتها في ما يلي):

 SOCIETE HA3S (:  لتسمية)

.INVEST SARL A AU

(- :) لد ر  لبيضاء)  ملقر  الجتماعي)

131،)شارع أنفا،)إقامة أزور،)مكتب)
رقم)11)-)ب.

 لهدف  إلجتماعي):)تقديم  ملشورة)

أو) في  ملغرب  للمستثمرين  ملقيمين 

في در سة إعد د وتنفيذ) في  وخارج،)

مشاريعهم  الستثمارية في  ملغرب أو)

في  وخارج)؛

في) للمستثمرين  تقديم  ملشورة 

تنفيذ عمليات  الستحو ح في  ملغرب)؛

مشورة فريق  إلد رة في تسيير و/

أو إعادة هيلكة  لشركات في  ملغرب)؛

أخد  ملصاوح مهما كان شكلها في)

مهما) أو  لشركات  جميع  لعمليات 

كان  لهدف)؛

محافظ  ألور ق  ملالية) تسيير 

جميع) عن  أو  ألسهم  لصادرة 

 ألشخاص  ملعنويين)؛

في) تنفيذ جميع  ملعامالت  ملالية 

 لبورصة)؛

جميع) وتسيير  ترويج  در سة،)

 ألعمال وحساب  لشركة أو وحساب)

أي طرف آخر)؛

شر ء،)بيع أو تبادل جميع  ألور ق)

وأسهم) وحقوق  لشركة   ملالية 

 لفائدة)؛

عمليات  لتدريب،) و ميع  تنفيذ 

 ملساعدة،) وخدمات وإد رة  ملشاريع)

 ملفوضة)؛

شر ء،) عمليات  بجميع   لقيام 

تشغيل وبيع جميع  ملمتلكات  ملنقولة)

أو غير  ملنقولة)؛

عمليات  لترويج) جميع  تنفيذ 

 لعقاري،) لسياحي أو  لتجزئة)؛

 ملشاركة مباشرة أو غير مباشرة،)

في جميع  لشركات  لتي يتم إنشاؤها)

عن طريق  الكتتاب في رأس  ملال أو)

 ملوجودة بالفعل عن طريق زيادة رأس)

 ملال أو عن طريق إعادة شر ء) ألور ق)

أو  وحقوق  الجتماعية،)  ملالية 

وحلك في جميع  لشركات  ملدنية أو)

 لتجارية،)بصفة شريك أو مساهم أو)

شريك مو�ضى أو شريك متضامن.

عبد) :) لسيد   لشريك  لوحيد)

 لسالم س لما�ضي،) وحامل للب اقة)

.BE(42162(لوطنية رقم 

مهام  لتسيير) أسندت  (:  لتسيير)

س لما�ضي،) عبد  لسالم  للسيد 

رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 

.BE(42162

 99 مدة  لشركة) حددت  (:  ملدة)

بالس ل) تس يلها  من  وحلك  سنة،)

 لتجاري.

رأسمال  لشركة):)10.000)درهم،)

تمثل)100)حصص  جتماعية بقيمة)

100)درهم للحصة  لو حدة،)موزعة)

كالتالي):

(:  لسيد عبد  لسالم س لما�ضي)

100)حصص  جتماعية.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء،)   لتجارية 

22)يوليو)2020)تحت رقم))9)740.
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 SOCIETE KAPSET

DEVELOPPEMENT
SARL

AU(CAPITAL(DE : 1.788.700 DH

 SIEGE(SOCIAL : 10 RUE

DEMOCRITE CASABLANCA

محضر  و مع  لعام) بموجب 

  لغير  لعادي للشركة  ملنعقد بتاريخ

تم  تخاح) قد  (،2020 يوليو) (10

 لقر ر ت  لتالية):



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9(56

 1.788.700 من) رأسمال  زيادة 

من) درهم،) (2(.000.000 إلى) درهم 

حصص) (232113 إصد ر) خالل 

درهم) (100  جتماعية جديدة بقيمة)

للحصة)؛

تحديث  لنظام  ألسا�ضي.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 

يوليو)2020،)تحت رقم):)68)739.
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حربول عبد  وحق

مكتب  ملحاسبة

16)شارع  لرباط تازة  و ديدة

 لهاتف):)281916)3)0

STE AJIAL CHARK
شركة محدودة  ملسؤولية ح ت 

 لشريك  لو حد
رأسمالها  الجتماعي : 90.000 درهم

مقر  الجتماعي : حرشة عر س 

جرسيف

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
وضع  لقانون) تم  (2018 يوليو) (20

 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

ح ت  وخصائص  لتالية):

 STE AJIAL CHARK (:  لتسمية)

ح ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لشريك  لو حد.

 لهدف):) ستغالل  ملقالع)؛

 إلشغال  ملختلفة و لبناء.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

موزعة) درهم  (90.000 في)  لشركة 

حصة  جتماعية من قيمة) (900 إلى)

درهم وهي موزعة بشكل كامل) (100

إلى  ملساهم  لوحيد  لسيد  لعربي)

مص فى.

في مدة  لشركة  حددت  (:   ملدة)

99)سنة  بتد ء)من تاريخ تأسيسها.

عين  لسيد  لعربي) (:  لتسيير)

مص في مسير  للشركة مع تخويله)

باسم) للتصرف  كل  لصالحيات 

 لشركة.

عر س) حرشة  (:  ملقر  الجتماعي)

جرسيف.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

 لقانوني لدى كتابة  لضبط للمحكمة)

يوليو) (22 يوم) بجرسيف   البتد ئية 

2020)تحت رقم)2020/)80) لس ل)

 لتجاري رقم))178.
 لسيد  لعربي مص فى
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 SOCIETE METAL
ENGINEERING

SARL

منعقد) عام  جمع  بموجب  قرر 

تأسي5) (2020 مارس) (10 بتاريخ)

شركة ح ت  وخصائص  لتالية):

 METAL شركة) (:  لتسمية)

ENGINEERING

حي  ملستقبل) (:  ملقر  الجتماعي)

بلوك ب رقم)230)در ركا  كادير.

تاريخ) من  بدء   سنة  (99 (:  ملدة)

تس يلها في  لس ل  لتجاري.
تسويق مو د  لسدور) (1 (:  لهدف)

تصنيع) (2 للصدأ) و لفوالح  ملقاوم 

وبناء) لفوالح  ملقاوم للصدأ.
مبلغ) في  حدد  (: رأسمال  لشركة)

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

 لو حدة حررت كاملة.

:) لشركة تسير من طرف)  لتسيير)

.MR ABDERRAHIM DRIMZI

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت (2020 يوليو) (1(  بتاريخ)
رقم))9141.
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 SOCIETE BENHADAD
TRANSPORT & SERVICE

SARL AU

منعقد) عام  جمع  بموجب  قرر 

بتاريخ)))مارس)2020)تأسي5 شركة)

ح ت  وخصائص  لتالية):

 SOCIETE شركة) (:  لتسمية)

 BENHADAD( TRANSPORT( &

.SERVICE

:) ملركب  لتجاري)  ملقر  الجتماعي)
96) ل ريق  لرئيسية رقم) محل رقم)

01)أنز  أكادير.
تاريخ) من  بدء   سنة  (99 (:  ملدة)

تس يلها في  لس ل  لتجاري.
 لهدف):)تاجر  لسمك بالتفصيل.

مبلغ) في  حدد  (: رأسمال  لشركة)
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

 لو حدة حررت كاملة.
:) لشركة تسير من طرف)  لتسيير)

.MR HICHAM BEN HADDAD
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (1( بتاريخ)
رقم) 91413) لس ل  لتجاري 

.43487
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 SOCIETE LINA
PRODUCTION AGRICOL

SARL SLPA
منعقد) عام  جمع  بموجب  قرر 
2020)تأسي5 شركة) 9)يونيو) بتاريخ)

ح ت  وخصائص  لتالية):
 SOCIETE LINA (:  لتسمية)

.PRODUCTION AGRICOL
 2 إقامة ستيليا) (:  ملقر  الجتماعي)
عمارة رقم))2)شقة رقم)103)بنسركاو)

 كادير.
تاريخ) من  بدء   سنة  (99 (:  ملدة)

تس يلها في  لس ل  لتجاري.
إنتاج وتغليف و ستير د) (:  لهدف)
جميع  ملنتجات) وتسويق  وتصدير 

 لزر عية.
مبلغ) في  حدد  (: رأسمال  لشركة)
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

 لو حدة حررت كاملة.
:) لشركة تسير من طرف)  لتسيير)

.MR DANBA EL HASSAN
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت) (2020 يوليو) (16 بتاريخ)
91442) لس ل  لتجاري  رقم)

رقم)43497.
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 كاكونتا

رقم)26)عمارة  ملستقبل شارع  بن  لعربي  لحي)

 لصناعي)-)أكادير

SOCIETE M.J OFFICE
SARL

منعقد) عام  جمع  بموجب  قرر 
بتاريخ)22)يونيو)2020)تأسي5 شركة)

ح ت  وخصائص  لتالية):
 SOCIETE M.J شركة) (:  لتسمية)

.OFFICE
حي زيتون بلوك) (:  ملقر  الجتماعي)

ف رقم))22)تيكيوين  كادير.
تاريخ) من  بدء   سنة  (99 (:  ملدة)

تس يلها في  لس ل  لتجاري.
 لهدق):)تسيير  ملقاوالت.

مبلغ) في  حدد  (: رأسمال  لشركة)
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

 لو حدة حررت كاملة.
:) لشركة تسير من طرف)  لتسيير)

.MME JOUHARI MERIEM
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (17 بتاريخ)
رقم) 07)91) لس ل  لتجاري 

.43(2(
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مكتب  الستاح نور  لدين  ملكوري

إقامة جوهرة موكادور شارع  لعقبة))أمام)

 ملحافظة  لعقارية))موثق بالصويرة

ROPAFRANCLE
SARL

فسخ عقد تأجير أصل تجاري في إطار 
 لتسيير  وحر

س ل  لتجاري رقم 62)2 لدى 
 ملحكمة  البتد ئية بالصويرة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
(،2020 يوليو) (20 بتاريخ) بالصويرة 
تم فسخ عقد تأجير في إطار  لتسيير)
 وحر لألصل  لتجاري  لذي كان يربط)
و ملسير) خان  رضو ن   ملالك  لسيد 
 ،ROPAFRANCLE SARL(وحر شركة 
باألصل  لتجاري  لكائن  و ملتعلق 
موالي  ساحة   10 رقم  بالصويرة 
فندق،  عن  عبارة  وهو   وحسن، 
معروف باسم BEAU RIVAGE، محل 
 لس ل  لتجاري رقم 62)2 في  سم 

 لسيد رضو ن حان.



9(57 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

بكتابة) وتم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 2020 يوليو) (23 بتاريخ) بالصويرة 

تحت رقم))7.
 وخالصة لآلجل  لنشر

 586 P

FELEX FOOD

SARL

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ)2)يوليو)

وضع  لقانون  ألسا�ضي) تم  (،2020

لشركة ح ت مسؤولية محدودة وحلك)

تحت  ملع يات  لتالية):

 FELEX FOOD :)شركة)  لتسمية)

.SARL

بائع  ملو د   : غرض  لشركة 

 لغذ ئية  لعامة ؛

 لبقالة ؛

بيع شر ء  ستير د وتصدير  ملو د 

 لغذ ئية.

 ملقر : إقامة هبة عمارة رقم 14، 

محل تجاري رقم )، تامسنا، تمارة.

ب) مدة  لشركة  حددت  (:  ملدة)

99)سنة  بتد ء)من تاريخ تس يلها في)

 لس ل  لتجاري.

بمبلغ) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 1000 مقسمة إلى) درهم،) (100.000

للو حدة،) در هم  (100 ب) حصة،)

مكتتبة،)محررة وموزعة كالتالي):)مئة)

ألف

 لسيدة أميمة فالحي)00))حصة)؛

 لسيد كريم بن  وحاج)00))حصة)؛

 مل موع)1000)حصة.

من) تسير  لشركة  (:  لتسيير)

طرف  لسيدة أميمة فالحي  وحاملة)

 EE(32140 رقم) للب اقة  لوطنية 

بن  وحاج  وحامل) كريم  أو  لسيد 

 J413171 (: رقم) للب اقة  لوطنية 

ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باملركز) لنظام  لشركة   لقانوني 

وحلك) بالرباط  لإلستثمار   و هوي 

بتاريخ)3)يوليو)2020.

س لت  لشركة بالس ل  لتجاري)

تحت رقم)1)1301.
مقت ف قصد  إلشهار
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شركة  وحسابات  لتسيير  لدر سات و و بايات

SOCIETE TRACT ATLAS

SARL AU

 28 RUE(OTHMANE(BNOU

AFFANE VN FES

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

بنف5  ملدينة) مس ل  (2020 يناير)

تأسي5) تم  (2020 يناير) (29 بتاريخ)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

وشريك و حد،)ح ت  ملميز ت  لتالية):

 SOCIETE TRACT (:  لتسمية)

.ATLAS SARL AU

أو  إكسسو ر ت  تاجر   :  لهدف 

ق ع غيار للسيار ت.

 ملقر : 28 زنقة عثمان بنو عفان 

م.ج فاس.

م.ج  مسلم  إمام   11  :  مللحقة 

فاس.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها.

في) حدد  (:  لرأسمال  الجتماعي)

مبلغ)3.800.000.

 لنصيري علي)3.800.000)درهم.

للسيد) أسند  لتسيير  (:  لتسيير)

 لنصيري علي.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بفاس) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (22 بتاريخ)

رقم) 2020/1764) لس ل  لتجاري 

.6324(
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ASSALA ISKANE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : BUREAU 12،
 IMMEUBLE(N°3، ROUTE(DE

SEFROU FES
RC(N° 25.701

رفع رأس مال  لشركة
تقرير  و مع  لعام) بمقت�ضى 
تقرر) (2020 يوليو) (1(  ملنعقد بتاريخ)

ما يلي):
إلى) رأسمال  لشركة  رفع  تم 
3.000.000)درهم وحلك من حساب)
 ملساهمين بالشركة وعلى  ثر هذ  تم)
على) جديدة  حصة  (20.000 توزيع)
 ملساهمين بالشركة بقدر مساهمتهم)

خالل تكوين  لشركة.
تغيير على  ثر حلك  ملادة)6)و7)من)

 لقانون  ألسا�ضي للشركة.
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بفاس) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2020 يوليو) (23 بتاريخ)

.20/1784
للخالصة و إلشهار)-) إلد رة
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GENIE CABLES EL GHARB
SARL

س.ت : )1966
قفل  لشركة

بمقت�ضى قر ر  و مع  لعام  لغير)
بتاريخ فاتح)  لعادي  ملنعقد بوجدة،)
شركة) شركاء) قرر  (،2019 نوفمبر)
جيني كابل  لغرب رأسمالها)00.000) 
مقرها  لرئي�ضي شارع محمد) درهم،)
  وخام5 إقامة  لصفاء)طابق)2)رقم)4

)وجدة ما يلي):
قفل  لشركة.

للشركة  تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
يوليو   23 بتاريخ  بوجدة   لتجارية 

2020 تحت رقم 8))1.
مقت ف قصد  إلشهار
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RM WASSITE
ش. م. م لشريك وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 10 شارع  وحرية
 ل ابق 3، رقم )،  لد ر  لبيضاء

س ل تجاري رقم : 945 466
بمقت�ضى عقد عرفي منجز بتاريخ)
أنظمة) تأسي5  تم  (،10/07/  2020
محدودة) مسؤولية  محدودة  شركة 
للمساهم  لوحيد)،)وخصائصها على)

 لنحو  لتالي):
: تأخذ  لشركة  سم) (:   السم)

.RM WASSITE SARL AU
:) لغرض من  لشركة في)  ملوضوع)

 ملغرب و وخارج
تشغيل شركة  ستشارية عقارية):)
وتسويق) وتمثيل  إد رة  لعقار ت 
حلك  ألر �ضي) في  )بما  جميع  ملباني)
و ملباني) و لفيالت  و ملكاتب  و لشقق 
إلى) وما  و ألصول  لتجارية   لتجارية 
و ملزيد عموما جميع) و إليجار  حلك))

 ملعامالت  لعقارية.
من) و ملساعدة  تقديم  ملشورة 
أي شركة أو إد رة أو جمعية أو كيان)
إد رتها  إلستر تيجية) في  آخر  قانوني 
أو  لوظيفية  ملتعلقة) أو  لتشغيلية 
أي) خالل  من  (، بالشؤون  لعقارية)

مهمة في  مل االت.
خيار تها) في  دعم  لشركات 
و لشكل) للموقع   إلستر تيجية 
وأساليب  لتشغيل  وخاصة بهياكلها)
ت ويرها) أو  إنشاؤها  سيتم   لتي 
و لضريبية)  لهندسة  لقانونية 
و لتنظيمية) و ملالية  و ملحاسبية 
مشروع) أي  در سة  وكذلك  و لفنية 
 ستثماري إلعادة  لهيكلة و لتصفية.

إد رة  ملشاريع) بأعمال   لقيام 
 ملفوضة.

إد رة  مللكية) بمهام   لقيام 
 ملشتركة.

تدريب نشاط  بأي    لقيام 
أو معلومات ح ت طبيعة خاصة.

في) تسهيل نشر وتحديث  ملعرفة 
مجال  لعقار ت.
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 الستحو ح  ملباشر أو غير  ملباشر)
على حصة في أي شركة لديها ماثلة)
شركة،) إنشاء) من خالل  أو مماثلة،)
و ملشاركة في  لدستور،)أو زيادة رأس)
 ملال للشركات  لقائمة،)أو عن طريق)
رعاية أو شر ء)أور ق مالية أو حقوق)

 جتماعية أو غير حلك.
جميع) ت وير  للشركة  يمكن 

 ألنش ة  لتي تشكل كائن  لشركة،
جميع) ترتبط  عام،) بشكل 
أو  لصناعية)  ملعامالت  لتجارية 
أو  لعقارية) أو  ملنقولة  أو  ملدنية 
و ملعامالت  ملالية بشكل مباشر أو غير)
مباشر بأحد  ألشياء) ملحددة أو بأي)

�ضيء)آخر مشابه أو حي صلة.
:) لرأسمال  الجتماعي)  لرأسمال)
درهم) (100.000 في) تحديده  تم 
حصة  جتماعية) (1000 مقسمة إلى)
من فئة)100)درهم للو حدة،)جميعها)

للسيد مهدي �ضي مو�ضى ريضا.
 ملقر  الجتماعي):)10)شارع  وحرية،)

 ل ابق)3،)رقم))،) لد ر  لبيضاء.
 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):) لسيد مهدي �ضي مو�ضى)
ريضا  ملسير  لوحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
 لسنة  الجتماعية):)من)1)يناير إلى)

31)ديسمبر.
كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت) (23/07/2020 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم):)740801.
مقت ف من أجل  إلشهار
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BEAUTY 369
ش. م. م

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 31، شارع خوسيه 

ماريا دي هيريديا  ل ابق  لسفلي
رقم 2.  لد ر  لبيضاء

س ل تجاري رقم : 021 467
بمقت�ضى عقد عرفي منجز بتاريخ)
أنظمة) تأسي5  تم  (06/01/2020
و لتي) محدودة  ملسؤولية  شركة 

تتمثل خصائصها فيما يلي):

 BEAUTY 369 شركة) (:  لتسمية)
ش.م.م.)

في) تهدف  لشركة  (:  ملوضوع)
 ملغرب و وخارج):

منتجات) وتوزيع  وبيع  شر ء)
ومستحضر ت  لتجميل)  لتجميل 

وجميع  مللحقات  ألخرى.
مو د) جميع  وبيع   الستير د 

ومستحضر ت  لتجميل).
تشغيل  وحمام و لسبا.

لتجميل) صالون   ستغالل 
و لعناية  لتجميل.

و لعناية) في  لتجميل  نصائح 
باو سم و لذ ت.

وعالجات) باو سم   لعناية 
 لتجميل.

و لتحويل) و لتدليك   لنمذجة 
و ملالب5)؛

 لنصح و لتدريب)؛
أي نشاط تجاري بشكل عام)؛

وت وير  لعالمات)  ستغالل 
 لتجارية)؛

تكوين وت وير شبكة  متياز)؛
في) و لتدريب  و ملشورة   لدر سة 

شبكة  المتياز.
تخ يط  ملباني.

مستحضر ت  لتجميل)  ستير د 
ومستحضر ت  لتجميل.

إنشاء)أو حيازة أو تأجير أو تشغيل)
جميع  ملنشآت  لتجارية) تأجير  أو 
بالعمليات) أو  لصناعية  ملتعلقة 

 ملذكورة أعاله.
بر ء ت) جميع  على   وحصول 
أو  لعمليات) أو  لتر خيص   الختر ع 
و لعالمات  لتجارية أو  وحصول عليها)
أو  ملساهمة) نقلها  أو  أو  ستخد مها 
فيها،)ومنح جميع تر خيص  لتشغيل.
 الستحو ح على حقوق  مللكية أو)
 ملصاوح بجميع أشكالها في أي شركة)
حي) أو  مشابه  كائن  ح ت  شركة  أو 

صلة.
جميع  ألنش ة) ت وير  يمكن 
 لتي تشكل غرض  لشركة من قبل)

 لشركة،
جميع  ألنش ة  لتي) بشكل عام،)
تكون  لهدف  الجتماعي و لتي يمكن)

ت ويرها.
جميع) عامة،) بصفة 
 لعمليات  لتجارية،) لصناعية،)
و لتي) أو  ملنقولة   ملدنية، لعقارية 
مباشر) غير  أو  مباشر  لها  رتباط 
أو  ملرتب ة) بأحد  ألهد ف  ملحددة 

بالشركة.
:) لرأسمال  الجتماعي)  لرأسمال)
درهم) (100.000 بمبلغ) تحديده  تم 
 100 بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم 
بالتساوي) و0)/0)) منها  لكل  درهم 

بين):)
بازي) و آلنسة  ليلى  بازي   آلنسة 

ملياء.
شارع) (،31 (:  ملقر  الجتماعي)
هيريديا،) ل ابق) دي  ماريا  خوسيه 

 لسفلي رقم)2،) لد ر  لبيضاء.
 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير  إلد رة):) آلنسة بازي ليلى)
و آلنسة بازي ملياء.

غير) لفترة   ملدير ن  لوحيد ن 
محدودة.

ممثلة) :) لشركة  توقيع  لشركة)
في جميع  لعقود  وخاصة بها بتوقيع)
أو) ليلى  بازي  من  آلنسة   لبسيط 

 آلنسة بازي ملياء.
 لسنة  الجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
بقلم) تم تقديم  إليد ع  لقانوني 
بالد ر  لبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (0202/07/23 بتاريخ)

.74083(
مقت ف من أجل  إلشهار)
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 ئتمانية زمام)
 63،)و جهة  ملرس قلعة  لسر غنة

06.70.11.01.13

شركة هواري اكرو
تأسي5

بموجب عقد عرفي مثبت إمضاؤه)
و ملس ل) (2020/02/27 بتاريخ)
بتاريخ (110( رقم  إليد ع)  تحت 
2020)بمصلحة  لتس يل) )0)مارس)
تم تأسي5 شركة) بقلعة  لسر غنة،)

ح ت  ملو صفات  لتالية):

»هو ري) شركة) (:  السم  لتجاري)
 كرو«.

 لشكل  لقانوني):)ش.م.م.
درهم،) (100.000 (: رأس  ملال)
قيمة) من  حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)درهم.)
عو طف) حي  (:  لعنو ن  لتجاري)

رقم)1396)قلعة  لسر غنة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.
 ملسير):) لسيد جو د هو ري.

نشاط  ملز ول):
مقاول في  لبناء)و شغال مختلفة.

يناير) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ديسمبر ما عد   لسنة  ألولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
بكتابة) إيد ع  مللف  تم  وقد  (
بقلعة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 19 يونيو) (2020 بتاريخ)  لسر غنة 
و لس ل) (2020/108 رقم) تحت 

 لتجاري رقم))401.
593 P

ATANTA
SARL AU

 ملقر  الجتماعي : 13 زنقة  لقصار 
 ل ابق ) رقم 10  ملعاريف

 لد ر  لبيضاء
تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية 

ح ت شريك وحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قانون) تحرير  تم  (،2020 أبريل) (20
مسؤولية) ح ت  لشركة  أسا�ضي،)
وحيد،) شريك  ح ت  محدودة 

خاصياتها كالتالي):
 لتسميـة):)أطن ا.

 ملوضوع):)بيع وشر ء)ديكور  ملائدة)
وكل ما يتعلق بأدو ت  لديكور.

 ملقر  الجتماعي):)13)زنقة  لقصار)
10) ملعاريف  لد ر) رقم) ((  ل ابق)

 لبيضاء.
 ملـــدة):)99)عاما.

 100.000 في) حدد  (: رأس  ملـال)
حصة) (1.000 إلى) مقسمة  درهم،)
100)درهم للحصة  لو حدة،)وزعت)

كالتالي):
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 لسيدة عزيزة لزرق بمبلغ قيمته)

1000)حصة  جتماعي.

:) سند  لتسيير للسيدة)  لتسييـر)

عزيزة لزرق.

:)من فاتح يناير إلى) ) لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

لالحتياطي  لقانوني) (%( (:  ألربـاح)

و لباقي يوضع تحت تصرف  لشركاء.
تم  إليد ع  لقانوني باملركز  و هوي)

و لس ل) بالد ر  لبيضاء) لالستثمار 

 لتجاري تحت رقم)07)462.
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MAYNARD
SARL AU

 ملقر  الجتماعي : 13زنقة  لقصار 

 ل ابق ) رقم 10  ملعاريف

 لد ر  لبيضاء

تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية 
ح ت شريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قانون) تحرير  تم  (،2020 أبريل) (20

مسؤولية) ح ت  لشركة  أسا�ضي،)

وحيد،) شريك  ح ت  محدودة 

خاصياتها كالتالي):

 لتسميـة):)ماينار.

وشر ء) ألمالك) بيع  (:  ملوضوع)

 لعقارية.
 ملقر  الجتماعي):)13)زنقة  لقصار)
10) ملعاريف  لد ر) رقم) ((  ل ابق)

 لبيضاء.

 ملـــدة):)99)عاما.
 100.000 في) حدد  (: رأس  ملـال)

حصة ب) (1.000 مقسمة إلى) درهم،)

100)درهم للحصة  لو حدة،)وزعت)

بمبلغ) لزرق  عزيزة  كالتالي  لسيدة 

قيمته)1000)حصة  جتماعية.

:) سند  لتسيير للسيدة)  لتسييـر)

عزيزة لزرق.

:)من فاتح يناير إلى) ) لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.

لالحتياطي  لقانوني) (%( (:  ألربـاح)

و لباقي يوضع تحت تصرف  لشركاء.

تم  إليد ع  لقانوني باملركز  و هوي)
و لس ل) بالد ر  لبيضاء) لالستثمار 

 لتجاري تحت رقم))1)462.
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3M BUSINESS
تــــأ سـيـ5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2020/07/01 بتاريخ)  لد ر  لبيضاء)
لشركة) وضع  لقانون  ألسا�ضي  تم 
باملميز ت) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية):)
3M BUSINESS(:(لتسمية 

:) ستير د)  لهدف  الجتماعي)
وتصدير.

 ملقر  الجتماعي):)))شارع عبد هللا)
بن ياسين عمارة بليدون طابق)))رقم)

)) لد ر  لبيضاء.)
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5.
في) محدد  :) لرأسمال   لرأسمال)
 833 إلى) مقسمة  درهم  (2(0.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
 لو حدة جميعها محررة ومسندة إلى)
 لشريك  ألول  لسيد محمد  لبدر وي)
درهم) (100 فئة) من  (834 وحصة)
للحصة  لو حدة جميعها ومسندة إلى)
 لشريك  لثاني  لسيد محمد فر جي)
درهم) (100 فئة) من  (833 وحصة)
ومسندة) جميعها  للحصة  لو حدة 
إلى  لشريك  لثالث  لسيد  يت قادر)

محمد.
لالحتياط  لقانوني) (%( (:  ألرباح)
سو ء) تقدير  لشركاء) و لباقي حسب 

يوزع أو ينقل.
 لتسيير):)تم تعيين  لسيد كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة):
) لسيد محمد  لبدر وي)؛

 لسيد محمد فر جي)؛
 لسيد  يت قادر محمد.

بالس ل) تس يل  لشركة  تـم 
رقم) تحت  بالد ر لبيضاء)  لتجاري 

3)1 466)بتاريخ)2020/07/17.
بيان مختصر
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Société HABOUNA
شركة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 31 محج 

 لزرق وني حبونة صفرو  ملدينة
وضع) تم  عرفي،) عقد  بمقت�ضى 
ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
»حبونة«)  ملسؤولية  ملحدودة)

باملميز ت  لتالية):
 لشر يكان):)

 لسيد عدر وي صالح  لدين رقم)
.A4466(4(ب اقة تعريفه

 لسيدة عبير  لصنهاجي رقم ب اقة)
.AE263(39(تعريفها

 ملوضوع):
 لتجارة و وخدمات.

مكتبة وور قة.
جر ئد) مستلزمات  ملكاتب  بيع 

وأدو ت مدرسية.
بيع وشر ء) ملو د  ملكتبية.

كل  لتجارية) عام،) وبشكل 
و ألور ق  ملالية) و ملالية  و لصناعية 
أو) و ل  ملالية لغرض  ملذكور أعاله 
من  ملحتمل أن تسهل تنفيذ وت وير)

 لشركة.
 لتسمية):)شركة حبونة ش.ح.م.م)

.S.A.R.L
محج) (31 (:  ملقر  الجتماعي)

 لزرق وني حبونة صفرو  ملدينة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تس يل  لشركة في  لس ل  لتجاري.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم مقسمة) (100.000  لشركة ب)
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

موزعة كتالي):
 لسيد عدر وي صالح  لدين)0)7 

حصة  جتماعية.
 2(0 عبير  لصنهاجي)  لسيدة 

حصة  جتماعية.
تتم إد رة  لشركة ملدة) (:  لتسيير)

غير محددة،)من طرف):
 لسيد عدر وي صالح  لدين رقم)

.A4466(4(ب اقة تعريفه
من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)
ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

توزع  ألرباح  لصافية) (:  ألرباح)
لالحتياط  لقانوني) (%( خصم) بعد 
حسب) على  لشركاء) يوزع   لباقي 
حصتهم في  لشركة أو تنقل من جديد)

إلى  لسنة  ملو لية.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بصفرو)

بالس ل  لتجاري تحت رقم)2819.
مقت ف من أجل  إلشهار
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STE FOCUS - M
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لشريك  لوحيد
ـتــأسـيـ5

 7 على  لعقد  ملم�ضي بتاريخ) بناء)
إنشاء) لقانون) تم  قد  (2014 مارس)

 ألسا�ضي للشركة  ملذكورة أعاله.
 ملقر  لرئي�ضي):)6)زنقة باب تمسنا،)

فال أنفا)-) لد ر  لبيضاء.
درهم لكل) (100.000 (: رأس  ملال)

من):
(: حمزة  لشفشاوني)  لسيد 

0.000))درهم.
(: وحرو�ضي) مص فى   لسيد 

0.000))درهم.
 لتسيير للسيد مص فى وحرو�ضي.
لدى  ملحكمة) (:  إلنز ل  لقانوني)
رقم) تحت   لتجارية  لد ر  لبيضاء)

300743)بتاريخ)4)أبريل)2014.
598 P

شركة مارفوك5 املغرب
شركـة محدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

26 شارع مرس  لسل ان شقة 3 
 ل ابق

 لد ر  لبيضاء -  ملغرب
 لـتــأسـيـ5

بالد ر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 30 بتاريخ  لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)
تحرير  لقانون) تم  (2020 يونيو)
 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)
خاصيتها) ح ت  لشريك  لوحيد 

كالتالي):
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مارفوك5) شركة  (:  لتسمية)

 ملغرب.

 لهدف):)

معد ت) جميع  وتركيب  تصنيع 

 لصوت و إلنارة.

تنظيم مناسبات وتو صل.

معد ت  لصوت) وبيع  شر ء)

و إلنارة.

 إلعالنات وجميع أعمال  ل باعة.

إضاءة) صوت،) عرض،) صورة،)

ومنصة.

 ستير د وتصدير جميع  ملنتجات)

و وخدمات.

أعمال  لتركيب  لكهربائية.

جميع  ملعامالت) عامة،) وبصفة 

 لتجارية أو  الستير دية أو  لصناعية)

أو  لعقارية) أو  ملنقولة  أو  ملالية 

 ملرتب ة بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألشياء) ملذكورة أعاله أو  لتي يمكن)

أن تساهم في إنماء) لشركة.

شارع مرس) (26 (:  ملقر  الجتماعي)

3) ل ابق  لد ر) شقة)  لسل ان 

 لبيضاء)-) ملغرب.

 ملدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

عن) سددت  وحصص  درهم  (100

كاملها ووزعت على  لشريك  لوحيد)

 لسيد  شباني شم5  لدين.

 لتسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

للسيد  شباني) م لقة  وبصالحيات 

شم5  لدين  ملقيم عين  لشق زنقة)
79)رقم)13) لد ر  لبيضاء.

ٍ لى31  يناير) (1 من) (:  لسنة  ملالية)

ديسمبر).

لالحتياط  لقانوني) (%( (:  ألرباح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  و لباقي 

تحت  الحتياط حسبما يقرره  و مع)

 لعام.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (22/07/2020 بتاريخ)  لبيضاء)
رقم)740603 . 

في  لس ل) تس يل  لشركة  تم 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لتجاري 
تحت) (22/07/2020 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)466787.
من أجل  لتخليص و إلشهار)
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شركة فضاء زمور للفالحة 
 ف.ز.ف

شركـة محدودة  ملسؤولية
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
320 مكرر شارع توفيق  وحكيم زنقة 

 لوحدة 
 وخميسات -  ملغرب

 لـتــأسـيـ5
بمقت�ضى عقد عرفي باوخميسات)
تحرير) تم  (2020 يوليو) (13 بتاريخ)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

خاصيتها كالتالي):
زمور) فضاء) شركة  (:  لتسمية)

للفالحة ف.ز.ف.
 لهدف):)

بيع آليات ومو د فالحية.
ومو د) مدخالت  وتوزيع  تسويق 
وشتائل) ونباتات  بدور  فالحية 
للصحة) ومبيد ت  أدوية  وأسمدة 
ومحاربة  ألعشاب  لضارة)  لنباتية 
للتغذية  وحيو نية،) وأعالف  مو د 
ومنتجات من أصل حيو ني)، ملنتجات)

 ملحلية وغيرها)،
ومو كبة) وتتبع  وإعد د  در سة 
جميع  ملشاريع  لفالحية،) ألش ار)
وتهيئة  ملناطق) منبث   ملثمرة،)
تربية  ألبقار  وحلوب)  وخضر ء)

وتسمين  وحيو نات.
جميع  ملعامالت) عامة،) وبصفة 
 لتجارية أو  الستير دية أو  لصناعية)
أو  لعقارية) أو  ملنقولة  أو  ملالية 
 ملرتب ة بشكل مباشر أو غير مباشر)
باألشياء) ملذكورة أعاله أو  لتي يمكن)

أن تساهم في إنماء) لشركة.
مكرر) (320 (:  ملقر  الجتماعي)
زنقة  لوحدة) توفيق  وحكيم  شارع 

 وخميسات)-) ملغرب.

 ملدة):)99)سنة.
درهم) (100.000 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
عن) سددت  وحصص  درهم  (100
كاملها ووزعت على  لشريك  لوحيد)

 لسيد  لع وطي  ملص فى.
 لتسيير):)عهد به ملدة غير محددة)
وبصالحيات م لقة للسيد  لع وطي)
 ملص فى  ملقيم خمي5 سيدي يحيى)

 وخميسات.
ٍ لى31  يناير) (1 من) (:  لسنة  ملالية)

ديسمبر).
لالحتياط  لقانوني) (%( (:  ألرباح)
يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  و لباقي 
تحت  الحتياط حسبما يقرره  و مع)

 لعام.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية)  لضبط 
 20/07/2020 بتاريخ) باوخميسات 

تحت رقم)))) . 
في  لس ل) تس يل  لشركة  تم 
باملحكمة  لتجارية)  لتجاري 
 20/07/2020 بتاريخ) باوخميسات 

تحت رقم)29037.
من أجل  لتخليص و إلشهار)
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 STE ZITYMA PALM
SARL

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�ضى 
إيد ع  لقانون) تم  في12/11/2018،)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�ضي 

 ملحدودة ح ت  ملميز ت  لتالية):
 STE ZITYMA PALM (:  لتسمية)

.SARL
 لهدف):) لغرض من  لشركة هو):

تسيير  مل ال  لزر عي.
بالق اع  لزر عي)  لنهوض 
وتشغيل  ملدن) وتأجير  ) كتساب 

 لزر عية).
تسويق وتوزيع  ملنتجات  لزر عية)
ومنتجات) و ألسمدة  )نباتات  لبذور 
و ملعد ت  لزر عية)  لصحة  لنباتية 
 ل ازجة و و افة و ألغذية و ملنتجات)

 وحيو نية وغيرها.

و لتغليف) أعمال  لتكييف 
مح ة  لتعبئة) )مح ة  لتبريد،)

و لتغليف).
 ستير د وتصدير  ألسمدة وجميع)

 ملنتجات  لزر عية.
زر عة أش ار  لفاكهة،) وحضانة،)

تربية  ألبقار،) ملحاصيل  لسنوية.
وكيماويات) وشتالت  بذور  تاجر 

وتربية مختل ة للحيو نات مرتبة.
تربية وإنتاج  ملنتجات  وحيو نية)

وتسمين  وحيو نات.
 ستير د وتصدير تسويق  ملنتجات)

 وحيو نية.
زنقة أبو  لوقت) (:  ملقر  الجتماعي)
 4 7) ل ابق) عمارة ج) إقامة  لرجاء)

 لد ر  لبيضاء.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسمال)  لرأسمال  الجتماعي)
درهم) (10.000 في) محدد   الجتماعي 
100)حصة  جتماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للو حدة،) .درهم  (100 فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):
 ملساهمات):

 لسيد سعيد محي):)000.))درهم)-)
0))حصة  جتماعية.

 لسيد جعفر محي):)000.))درهم)-)
0))حصة  جتماعية.

مجموع):)10.000)درهم)-)100 0) 
حصة  جتماعية.

 لسنة  الجتماعية):)تبتدئ  لسنة)
 الجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
تم تعيين  لسيد سعيد) (:  لتسيير)
 13/12/1962 بتاريخ) محي.) ملزد د 
رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 
إقامة) (24 ب) E132439) لقاطن 
دياب  لد ر  لبيضاء) عين  (2 حمرية)

مسير  للشركة.
بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجاري لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
(،23/11/2018 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم)417449.
ملخص قصد  لنشر
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STE JAOUHER JARDATI

SARL AU

 لس ل  لتجاري : 7))466

 لرأسمال : 70.000 درهم

تأسي5 شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى 

إيد ع  لقانون) تم  (،02/07/2020

ح ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�ضي 

 ملحدودة ح ت  ملميز ت  لتالية):

 STE JAOUHER (:  لتسمية)

.JARDATI

 لهدف):)

إنتاج أثاث ومفروشات  ملكاتب.

تاجر أثاث باو ملة و لتقسيط.

وتصدير  ألثاث  لالزم)  ستير د 

للنشاط  لصناعي.

 ملقر  الجتماعي):)مركز  ألمان شارع)

 01 شقة) الكورنيش  زنقة  بوركون 

عمارة)02) لد ر  لبيضاء.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  الجتماعي)

درهم) (70.000 في) محدد   الجتماعي 

700)حصة  جتماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للو حدة،) درهم  (100 فئة)

ومحررة بالكامل مقسمة كالتالي):

 700 (:  لسيد محمد علي جوهر)

حصة.)

 لسنة  الجتماعية):)تبتدئ  لسنة)

 الجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

تم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسير  جوهر  علي 

محدودة.

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

 لبيضاء،)بتاريخ21/07/2020،)تحت)

رقم)740391.
ملخص قصد  لنشر
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 STE BATIMTRANS
 شركة ح ت مسؤولية محدودة

تأسي5
 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إنشاء) لقانون) تم  (2020 يونيو)
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

محدودة مميز تها كالتالي):)
. STE BATIMTRANS(:(لتسمية 

:) لت وير)  لهدف  الجتماعي)
 لعقاري.

 لرأسمال)100.000)درهم.
 لشركاء):)

إبر هيم و تي.
رشيدة رضو ن.

إيمان و تي.
أميرة و تي.

ويديرها) تسير  لشركة  (:  لتسيير)
 لسيد إبر هيم و تي.

بورد) زنقة  (23 (:  ملقر  الجتماعي)
)) لصخور  لسود ء) رقم) (3  ل ابق)

 لد ر  لبيضاء).
مدة  لشركة):)99سنة.

 لسنة  ملالية):)تبتدئ في  ألول من)
يناير وتنتهي في آخر يوم من ديسمبر.

باملركز) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بالد ر  لبيضاء) لالستثمار   و هوي 

بتاريخ)14/07/2020.
603 P

 STE DESIGN WITH
PURPOSE DWP

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

بتاريخ) عقد  ملم�ضي  على  بناء)
إنشاء) تم  قد  (201( أغس 5) (10
لشركة  ملذكورة)  لقانون  ألسا�ضي 

أعاله باملوضوع):
(- -) لتهيأة  لد خلية)  لهندسة)

أشغال  لبناء.
 ملقر  لرئي�ضي):)6)زنقة باب تمسنا،)

فال أنفا)-) لد ر  لبيضاء.
رأس  ملال):)100.000)درهم.

حمزة) للسيد  (:  لتسيير)
 لشفشاوني.

لدى  ملحكمة)  إلنز ل  لقانوني 
رقم) تحت   لتجارية  لد ر  لبيضاء)

333819)بتاريخ)4)سبتمبر))201.
604 P

 ألستاح أمين  وخيري
موثق

16)زنقة  وحسين بن علي
 لد ر  لبيضاء

STE PLANETE CHASSE
ش.م.م.

تأسي5  لشركة
تلقاه) بمقت�ضى عقد توثيقي  (- (1
بالد ر) موثق  أمين  وخيري   ألستاح 
تم) (2020 يوليو) (3 بتاريخ)  لبيضاء)
وضع  لقانون  ألسا�ضي لشركة ح ت)
مسؤولية محدودة باملميز ت  لتالية):

 STE PLANETE (:  لتسمية)
CHASSE)ش.م.م.

 ملوضوع):)إن موضوع  لشركة هو)
كالتالي):

شر ء،)بيع،)تجارة،)توزيع،) ستير د)
وتصدير مالب5 ومعد ت  لصيد وكل)
ما يتعلق بالصيد من مالب5 جاهزة،)
مو د وأجهزة) أحذية وإكسيسو ر ت،)
ديكور  لعربات)  لوقاية،) لتخييم،)

وكل ما تحتاجه كالب  لصيد.
مو قع) عبر   ملعامالت  لتجارية 
بخصوص)  لتو صل  الجتماعي 

ميد ن  لصيد.
جميع  لعمليات) عامة  وبصفة 
وغيرها)  لتجارية،) لعقارية،) ملادية 
أن) لها  يمكن  من  لعمليات  لتي 
نشاط) وتوسيع  ت وير  في  تساهم 

 لشركة.
:) لد ر  لبيضاء،)  ملقر  الجتماعي)
رقم) (9 شارع  لزرق وني طابق) (26(

.92
 ملدة):)99)سنة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)
100)درهم) حصة  جتماعية من فئة)
وموزعة) نقد   كلها  تكتتب  للو حدة 

على  لشركاء)كالتالي):
 لسيدة غزالن  لو لي  لعلمي):)600 

حصة.

 400 (: حنا) أبي  حنا  بيير   لسيد 
حصة.

من  لسيدة) كل  عين  (:  لتسيير)
غزالن  لو لي  لعلمي و لسيد بيير حنا)
أبي حنا كمسيرين للشركة ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
(،17/07/2020 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم)740081.
من أجل  وخالصة و إلشهار

ح.)أمين  وخيري

605 P

OUTLET GIFT
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
برأسمال قدره 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي رقم 7 زنقة 12 متر 
بوركون  لد ر  لبيضاء

محضر  و مع  لعام  بمقت�ضى 
 الستثنائي بتاريخ 3 يونيو 2020 قرر 

ما يلي :
توسيع  لهدف  الجتماعي بإضافة 
وتسويق  ألجهزة  » ستير د  نشاط 

 ل بية«.
من  لنظام   3 تعديل  ملادة 

 ألسا�ضي.
تحديث  لقو نين.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

7 يوليو 2020 تحت رقم )3)738.
606 P

BCM SERVICE
SARL AU

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 
للشريك  لوحيد

 لرأسمال  الجتماعي : 90.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 13 شارع  لنحاس 

 نهوي،  ل ابق  ألول، معاريف، 
 لد ر  لبيضاء

س.ت رقم 442.407 بالد ر  لبيضاء
للشريك  للقر ر  الستثنائي  تبعا 
 2019 ديسمبر   31 بتاريخ   لوحيد 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 

للشريك  لوحيد، تقرر ما يلي :
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تقرير  لتصفية  على   ملو فقة 
بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

أسماء  حمة  لسيدة  إبر ء 
تصفية  من  ونهائيا  كليا  شمشاوي 

 لشركة.
 ختتام  لتصفية للشركة.

تش يب على  لشركة من  لس ل 
 لتجاري ملدينة  لد ر  لبيضاء.

إجر ء  إليد ع  لقانوني  تم 
باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء يوم 

12 مارس 2020 تحت رقم 734173.
607 P

PHARMACIE RAHIMA
SARLAU

مقرها  إلجتماعي : عمارة 1 الكوطا 
تجزئة جوهرة سيدي مومن 2  لد ر 

 لبيضاء
بتاريخ  عرفي  عقد   بموجب 
قررت  لسيدة   2020 فبر ير) (21
سعيدة  لسماوي باعتبارها  لشريك 
.PHARMACIE RAHIMA( لوحيد ل 
من) عنو ن  ملقر  ن القا  تغيير 
في شهادة  لترقيم)  لتغير ت  ملدرجة 
بلوك) محمد  لبقالي  شارع  (38 (: إلى)
 جوهرة سيدي مومن  لد ر  لبيضاء.)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
عدد) تحت   لتجارية  لد ر  لبيضاء)

737391)بتاريخ)26)يونيو)2020.
608 P

سوان ادوم
 S.A.R.L

نقل مقر  لشركة
للقر ر  و مع  الستثنائي) وفقا 
 2020 مارس) (16 بتاريخ) للشركة 

محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 
درهم) (110.000 رأسمالها) (SARL
شارع عنابة) (12 ومقر ها  الجتماعي)
بوركون  لد ر) (11  قامة شروق رقم)

 لبيضاء،)وقد قرر  لشركاء)ما يلي):
من) لشركة  نقل  ملقر  الجتماعي 
12)شارع عنابة  قامة شروق رقم)11 

بوركون  لد ر  لبيضاء.

إلى شارع بوركون زنقة جعفر بن)
حبيب  قامة  ملشرق)٢) ل ابق  الول)

 لشقة رقم)٣.
من  لنظام) (4 وتعديل  ملادة)

 ألسا�ضي.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
16)يونيو)2020)تحت  لرقم)928)73.
609 P

شركة بيب شاف كونيكأيون
شركة ح ت مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد
 رأسمال  لشركة : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي: ز وية يعقوب 
 ملنصور عمارة  ألميرة3  ل ابق 

 لثاني مكتب رقم 21 مر كش
 لتعريف  لضريبي 376202200

غير) بمقت�ضى  و معية  لعامة 
فبر ير) (19 بتاريخ)  لعادية  ملنعقدة 

2020،)قرر  لشريك  لوحيد مايلي):
للشركة) نقل  ملقر  الجتماعي 
يعقوب) ز وية  بمر كش   لكائن 
 ملنصور عمارة  ألميرة3) ل ابق  لثاني)
زنقة  وحرية) إلى  (،21 رقم) مكتب 
 ل ابق  لثاني جليز)40000)مر كش).)
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 
بتاريخ) بمر كش  باملحكمة  لتجارية 
 3330 رقم) تحت  (2020 يونيو) (23

س ل  لتجاري رقم)98179.
610 P

 اندوس إن
INDUS’IN
 S.A.R.L

شركة ح ت مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد 

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 17 ساحة شارل 

نيكول طابق 7 رقم 2  لد ر  لبيضاء 
 لس ل  لتجاري 374139

 لزيادة في رأسمال  لشركة- تغير مقر 
 لشركة

محضر  و مع  لعام) بموجب 
فاتح) بـتـاريـخ   الستثـنائي  لـمـنعــقد 

  INDUS’IN(يونيو)2020)قررت شركة

محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة 

لشريك وحيد ما يلي):

تغير مقر  لشركة

من):)17)ساحة شارل نيكول طابق)
7)رقم)2) لد ر  لبيضاء.

حي الفيليت) شارع صنهاجة،) (: إلى)

حي  ملحمدي  لد ر  لبيضاء.
من) رأس  ملال  لشركة  زيادة 

100.000)درهم إلى)400.000)درهم).)

ما ترتب على حلك تعديل  لنظام)

 ألسا�ضي.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) (739877  لتجارية تحت رقم)

16)يوليو)2020.

611 P

MATJAR ASSAHILI
 sarl

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) شركاء) قرر  (2020 يناير) (23

MATJAR ASSAHILI sarl)ما يلي):

توسيع  لغرض  الجتماعي للشركة)

ليشمل ما يلي):

بيع وشر ء)جميع أنو ع  لرخام.

للشركة) تغيير  لغرض  الجتماعي 

بحذف  لنشاطات  ملز ولة وتعويضها)

بما يلي):

بيع وشر ء)جميع أنو ع  لرخام.

تسمية  لشركة) تغيير 

(»(ILMARMO PLANETE SARL(«

 MATJAR ASSAHIL(« من) بدال 

.»(SARL

قبول عقد  لبيع  ملبرم بين  لسيد)

لفائدة  لسيد  دزيم) محمد   دزيم 

يون5 بحصة)300)سهم.

 ستقالة  لسيد  دزيم محمد من)

مهمته كمسير للشركة وتعيين  لسيد)

 دزيم يون5  ملسير  لوحيد لها.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بتاريخ)))مارس)2020)تحت)
رقم)112882.

612 P

BRINS D’ORTIENT
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) شركاء) قرر  (2020 فبر ير) ((

BRINS D’ORTIENT SARL))ما يلي):

توسيع  لغرض  الجتماعي للشركة)

تصدير) شر ء،) بيع،) ليشمل ما يلي):)

و ستير د  مل وهر ت.

لبيع  مل وهر ت) وكالة  فتح 

مير دور) :) قامة  في  لعنو ن  لتالي)

ماجوريل)L10)طريق  يفريسن لغين،)

مر كش.

رأسمال  لشركة) من   لرفع 

إلى) ليصل  دلك  درهم  (190.000

بإصد ر) وحلك  درهم  (200.000

1900)حصة جديدة محررة ومكتتبة)

بقيمة)100)درهما للحصة مدمجة في)

 وحساب  و اري.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بمر كش بتاريخ فاتح يوليو)

2020)تحت عدد)113799.

613 P

STI MONEY CASH
 SARL A.U 

تأسي5 فرع لشركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ) محضر  جتماع  بمقت�ضى 

02)يوليوز)2020)تقرر ما يلي:)

:)قررت) تأسي5 فرع للشركة) (- (1

فرع) تأسي5   و معية  لعمومية 

للشركة يحمل نف5 تسمية  لشركة)

أ) عمارة  بالعنو ن  لتالي:) ملنزه   ألم 

1)سيدي  لبر) 6) ل ابق  لسفلي رقم)

( نو�ضي  لبيضاء.)

2)-) لتسيير:)تم تعيين  لسيد ستي)

محمد كمسير لفرع  لشركة  ألم ملدة)

غير محدودة.)

3)-) إليد ع  لقانوني):)تم باملحكمة)

 لتجارية بالد ر  لبيضاء).

614 P
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CAPFI
SARL

توسيع نشاط  لشركة 
بتاريخ) خاص  محضر  بمقت�ضى 
بالد ر  لبيضاء،) (13/0(/2020
 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء) مس ل 
مقرها) (CAPFI ،لشركة) (2020 يونيو)
زنقة موجهيد شنقويتي) (1  الجتماعي)
 لد ر لبيضاء)قرر مدير شركة،)ما يلي):

توسيع نشاط  لشركة
تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

739287)بتاريخ)2020/13/07.
615 P

B2S CAMPUS 
SARL AU

 ملقر  الجتماعي 69 تقاطع شارع 
عثمان  بن عفان وعلي  بن طالب 

 لد ر  لبيضاء
 RC : 173727 

رأسمالها)0.000)1.0)درهم
نقل  ملقر  الجتماعي

 20 في) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
قرر  ملساهم  لوحيد) (، (2020 يناير)

ما يلي:
-)نقل  ملقر  الجتماعي إلى  لعنو ن)
شارع يعقوب  ملنصور) (، (1(6  لتالي:)
-) لد ر) ع وري) سفيان  أبو  وشارع 

 لبيضاء.
من  لنظام) (4 تعديل  ملادة) (-

 ألسا�ضي.
-) عتماد  لنظام  ألسا�ضي.

في  ملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 يوم) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليو)2020)تحت رقم)740068.
616 P

FOCUS - M
SARL

بناء)على  لعقد  ملم�ضي بتاريخ))2 
حمزة) بين  لسيدين  (2018 سبتمبر)

 لشفشاوني ومص فى وحرو�ضي.
حصة  ململوكة) ((00 تفويت) تم 
للسيد مص فى وحرو�ضي إلى  لسيد)

حمزة  لشفشاوني.

تقديم  ستقالة  لسيد) تمت 
وتعيين  لسيد) وحرو�ضي  مص فى 
وحيد) كمسير  حمزة  لشفشاوني 
خالل  و مع  لعام) وتم  للشركة،)
تغيير  لصفة  لقانونية)  الستثنائي 
شركة) من  (»FOCUS - M« لشركة)
إلى) (SARL ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت)

.SARL AU(لشريك  لوحيد 
من) و13) و7) (6 تغيير  لبنود) تم 

 لقانون  ألسا�ضي.
لدى  ملحكمة) (:  إلنز ل  لقانوني)
رقم) تحت   لتجارية  لد ر  لبيضاء)

30261)بتاريخ)29)نوفمبر)2018.
617 P

AMBRE APPART
SARL 

 لرأسمال  الجتماعي 100.000
  ملقر  الجتماعي: لد ر  لبيضاء 
حي بوركون زنقة ركر كة  قامة 

الكورنيش
 شقة رقم 01  ل ابق  لسفلي عمارة 

 02
 لس ل  لتجاري عدد 0239)3
 لتعريف  لضريبي : 39)18770
تأكيد وفاة  لشريك  ملؤس5 - 
 -توزيع جديد لرأسمال  لشركة 
 تأكيد وفاة مسير  لشركة وتعيين 

مسير جديد وتحديد مهامه
بمقت�ضى محضر  و مع  لعام) (-I
 SARL« لشركة) غير  لعادي للشركاء)
AMBRE APPART«)بتاريخ)20)يوليوز)
2020)،)و لذي قرر فيه خصوصا ما)

يلي):
وفاة  لشريك  ملؤس5) تأكيد  1ـ)

 لسيد منير  لهرقام.
2)-)توزيع جديد لرأسمال  لشركة
-)تعديالت في  لقانون  ألسا�ضي) (3

للشركة.
مسير  لشركة) وفاة  تأكيد  (- (4
وتعيين  لسيدة نو ل  لسقاط مسيرة)

جديدة وتحديد مهمامها.
جديدة) قو نين  -) عتماد  ((

بالقانون  السا�ضي للشركة.

6)-) لسل ات.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2020 يوليوز) (23 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت عدد)740882.
للمقت ف و لبيان

618 P

ARDVEST
SARL AU

 لرأسمال  الجتماعي 200.000

 ملقر  الجتماعي:  لد ر  لبيضاء 69 
زنقة  لريحان حي  لر حة بوسيجور 

233119  لس ل  لتجاري عدد: 

 لتعريف  لضريبي : 40260013

تأكيد وفاة  لشريك  ملؤس5 - توزيع 
جديد لرأسمال  لشركة 

  العتر ف بخلومنصب  ملدير وتعيين 
مدير جديد وتحديد مهامه - 

محضر  و مع) بمقت�ضى  (- (I

شركة) للشركاء) غير  لعادي   لعام 

 20 بتاريخ) (ARDVEST«( SARL( AU«

يوليوز)2020)،)و لذي و لذي قرر فيه)

خصوصا ما يلي):

تأكيد وفاة  لشريك  ملؤس5) ((1

منير  لهرقام.

2))توزيع جديد لرأسمال  لشركة.

تعديالت  لقانون  ألسا�ضي) ((3

للشركة.

منصب  ملدير) بخلو  تأكيد  ((4

نو ل) وتعيين  ملدير  و ديد  لسيدة 

 لسقاط وتحديد مهمامها.

))) العتر ف بتعديل شكل  لشركة)

.SARL(إلى(SARLAU(من
6)) عتماد قو نين جديدة بالقانون)

 السا�ضي للشركة.

7)) لسل ات.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2020 يوليوز) (22 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت عدد)9)7406.
للمقت ف و لبيان

619 P

ARCHI PLUS CONCEPT

SARL 

 لرأسمال  الجتماعي 100.000

 4( COUR(DES : ملقر  الجتماعي 

 SPORTS-FERME BRETONNE

 لس ل  لتجاري عدد: 162133

 لتعريف  لضريبي : 2262077

تأكيد وفاة  لشريك  ملؤس5 - توزيع 

جديد لرأسمال  لشركة 

 العتر ف بخلومنصب  ملدير وتعيين 

مدير جديد وتحديد سل اته

بمقت�ضى محضر  و مع  لعام) (- (I

 SARL« شركة) لشركاء) غير  لعادي 

بتاريخ) (»ARCHI PLUS CONCEPT

20)يوليوز)2020)،)و لذي و لذي قرر)

فيه خصوصا ما يلي):

تأكيد وفاة  لشريك  ملؤس5) ((1

منير  لهرقام؛

2))توزيع جديد لرأسمال  لشركة.

تعديالت  لقانون  ألسا�ضي) ((3

للشركة.

4))تعديل موضوع  لشركة.

))) العتر ف بخلو منصب  ملدير)

نو ل) وتعيين  ملدير  و ديد  لسيدة 

 لسقاط وتحديد مهمامها.

6)) العتر ف بتعديل شكل  لشركة)

.SARL(إلى(SARLAU(من

7)) عتماد قو نين جديدة بالقانون)

 السا�ضي للشركة.

 8)) لسل ات.

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)22)يوليو)2020)تحت)

عدد)740660.

للمقت ف و لبيان

620 P
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HM CONCEPT
SARL AU

 لرأسمال  الجتماعي 100.000
 ملقر  الجتماعي:  لد ر لبيضاء 6) 

شارع موالي يوسف  ل ابق 3 شقة 
رقم 14 

 لس ل  لتجاري عدد: 428013
 لتعريف  لضريبي : 34422962
تأكيد وفاة  لشريك  ملؤس5 - 
توزيع جديد لرأسمال  لشركة 

 العتر ف بخلو منصب  ملدير وتعيين 
مدير جديد وتحديد مهامه

بمقت�ضى محضر  و مع  لعام) (- (I
 HM« شركة) للشركاء) غير  لعادي 
بتاريخ) (»CONCEPT SARL AU
فيه) قرر  و لذي  (، (2020 يوليو) (20

خصوصا ما يلي):
تأكيد وفاة  لشريك  ملؤس5) ((1

منير  لهرقام.
2))توزيع جديد لرأسمال  لشركة.
تعديالت  لقانون  ألسا�ضي) ((3

للشركة.
منصب  ملدير) بخلو  تأكيد  ((4
نو ل) وتعيين  ملدير  و ديد  لسيدة 

 لسقاط وتحديد مهمامها.
))) العتر ف بتعديل شكل  لشركة)

.SARL(إلى(SARLAU(من
6)) عتماد قو نين جديدة بالقانون)

 السا�ضي للشركة.
7)) لسل ات.

تم  إليد ع  لقانوني لدى كتابة) (
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2020 يوليوز) (22 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت عدد)740661.
للمقت ف و لبيان

621 P

 SCARA BEACH
ش.م.م ح ت شريك وحيد
رأسمالها 200.000 درهم 

12 زنقة  بن خليقان  لد ر  لبيضاء
1)-)هبة حصص  جتماعية:

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
أوليفي) وهب  لسيد  (2020 يوليو) (6
 100 فئة) من  حصة  (600 سيبريني)
لزوجته  لسيدة) يمتلكها  درهم  لتي 

ماغالي لوغر   لتي تقبلها وتبعا لذلك)
تم تحويل  لشركة إلى شركة محدودة)

 ملسؤولية.)
2)-)تعيين  ملسير:

مو صلة  لسيد) قرر  لشركاء)
أوليفي سيبريني ملهامه كمسير وحيد)

للشركة.
3)-) إليد ع  لقانوني:

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)17)يوليو)2020)تحت)

رقم)6)7401.
)من أجل  لتخليص و إلشهار)

622 P

 LINK INTERIM
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000 درهم
39 محج اللة  لياقوت  لد ر  لبيضاء
مد ولة  و معية) بمقت�ضى  (- (I
 لعامة  لغير  لعادية  ملنعقدة بتاريخ)
6)يوليو)2020)قبل  لشركاء) ستقالة)
جليلة  لدسيلي)  ملسيرة  لسيدة 
نز ر  مللهى) تعيين  لسيد  وقررو  

كمسير وحيد للشركة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (-II
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
 2020 يوليو) (17 بتاريخ) بالبيضاء)

تحت رقم)4)7401.
من أجل  لتخليص و إلشهار

623 P

 SERVICE AGRO FOOD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 
 لصناعي بوليكون 2020 شرق 
تج 114  ل ريق  لساحلية - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
رقم  لتقييد في  لس ل 

 لتجاري)36244
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليو) (6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد مص فى مربوح) (-
00))حصة للسيد عبد  لرحيم مربوح

من) رأسمال  لشركة  رفع  (-
عن) درهم  (2000000 إلى) (100000
طريق  كتتاب)19000)حصة جديدة

تعيين  لسيد عبد  لرحيم مربوح)
مسير للشركة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
22)يوليو)2020)تحت رقم)740763.
624 P

 SDAMAR SERVICES
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي موالي 
عبد هللا زنقة 201 رقم 28 -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

234479
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليو) (6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
 10000 رفع رأسمال  لشركة من)
عن) درهم  (100.000 ليصل) درهم 

طريق  كتتاب)900)حصة جديدة
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليو)2020)تحت رقم)7)7392
625 P

 ألستاح وحید  وخيري
موثق

16)زنقة  وحسين بن علي
 لد ر  لبیضاء

 TRANSPORTS
 INTERNATIONAUX
PHILIPPE PESCHAUD

ش.م.م بشريك و حد
ھبة أسھم

توثیقیة) عقود  بمقت�ضى  (-1
موثق) تلقاھا  ألستاح وحید  وخيري،)
يولیو) (13 بتاريخ) بالد ر  لبیضاء،)

2020)وھب كل من):
 لسید أحمد  لو لي  لعلمي.

 لسیدة نزھة  لصقلي  وحسیني.
 لسید  سماعیل  لو لي  لعلمي.

 لسیدة غزالن  لو لي  لعلمي.
و  لسیدة ياسمين  لو لي  لعلمي.

يملكونھا) مجموع  ألسھم  لتي 
 TRANSPORTS شركة) في 
 INTERNATIONAUX PHILIPPE

PESCHAUD)ش.م.
لفائدة  لسید) سھم  (1812( أي)
لیصبح  ملالك) يون5  لو لي  لعلمي 
وھي) أسھم  لشركة  و میع   لوحید 

20000)سھم.
و نتیجة لذلك تقرر على إثر محضر)
 و مع  لعام  لغير  لعادي  ملؤرخ في)

13)يولیوز)2020)ما يلي):
عملیة  لھبة) على  –) ملصادقة 

 لسالفة  لذكر.
–)تحويل  لشركة إلى شركة ح ت)

مسؤولیة محدودة بشريك و حد.
أحمد) قبول  ستقالة  لسید  (–
كرئی5) مھامه  من   لو لي  لعلمي 

مجل5  إلد رة.
–)قبول  ستقالة  لسیدة ياسمين)

 لو لي  لعلمي من مھامھا كمديرة.
نزھة) قبول  ستقالة  لسیدة  (–
 لصقلي  وحسیني من مھامھا كمديرة
يون5) قبول  ستقالة  لسید  (–
 لو لي  لعلمي من مھامه كمسير ومدير)

عام للشركة.
يون5  لو لي) تعیين  لسید  (–
في) للشركة  وحید  كمسير   لعلمي 
غير) ملدة  شكلھا  لقانوني  و ديد 

محدودة.
على  لقانون) و ملصادقة  (–

 ألسا�ضي  و ديد للشركة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (-2
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
 2020 يولیوز) (17 بتاريخ) (،  لبیضاء)

تحت عدد)740102
من أجل  وخالصة و إلشھار

ح.)وحید  وخيري

626 P

MCA MANAGEMENT
 لزيادة في رأسمال  لشركة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
 2020 يونيو) (16 يوم) بالبيضاء)
ومس ل بنف5  ملدينة قرر مساهمو)
 MCA MANAGEMENT شركة)
و ملقر) ح ت  ملهام  ملحدودة  شركة 

 لرئي�ضي في  لد ر  لبيضاء):
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محمد  وخام5  لد ر) شارع  (97

 10.000،00 ورأسمالها)  لبيضاء،)

درهم ما يلي):

رأسمال  لشركة) في  -) لزيادة  (1

درهم لرفعه من) (90.000،00 بمبلغ)

 100.000،00 درهم إلى) (10.000،00

درهم.
2)-)تعديل  ملو د)6)و7من  لقانون)

 ألسا�ضي للشركة

 إليد ع:)تم  إليد ع  لقانوني لدى)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

وتحت) (03/07/2020 يوم) بالبيضاء)
رقم738191

للنشر و لبيان.
627 P

KNITTING CLOTHES 
 SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية ح ت 

 لشريك  لو حد
رأسمالها : 100.000،00 درهم

 ملقر  الجتماعي : 12 زنقة  لصبري 

بوجمعة رقم 6،  لد ر  لبيضاء

 IF :18768939

RC : 347991

تصفية  لشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
24/01/2020،)قرر) بتاريخ) بالبيضاء)

محدودة) لشركة،)  لشريك  لو حد 

ما) ح ت  لشريك  لو حد   ملسؤولية 

يلي):

-)تصفية  لشركة.

تعيين  لسيد) قرر  لشركاء) (-

للب اقة) مستعين  وحامل  شكيب 

للقيام) (B(92888 رقم)  لوطنية 

بالتصفية.
زنقة) (12 (: هو) مقر  لتصفية  (-

6،) لد ر) رقم) بوجمعة   لصبري 

 لبيضاء

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

تحت) (.24/01/2020 في) بالبيضاء)

عدد)734321.

628 P

CLARENCE OUTLET
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية ح ت 
 لشريك  لو حد

رأسمالها 10000،00 درهم
 ملقر  الجتماعي :39 شارع 11 يناير 

 لد ر  لبيضاء
R.C 341385

تصفية  لشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
31/01/2020،)قرر) بتاريخ) بالبيضاء)
 CLARENCE(لشريك  لو حد لشركة 
OUTLET SARL AU،)شركة محدودة)
ح ت  لشريك  لو حد   ملسؤولية 

ما يلي):
-)تصفية  لشركة.

تعيين  لسيددباع) قرر  لشركاء) (-
لويزية) زنقة  (( ب) إدري5  لقاطن 
أنفا  لد ر) د  مجموعة  منار  تجزئة 

 لبيضاء)للقيام بالتصفية.
 11 :39)شارع) -)مقر  لتصفية هو)

يناير  لد ر  لبيضاء.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
تحت) (2020 مارس) (12 في) بالبيضاء)

عدد))73420.
629 P

READY TRANS
ش.م.م ح ت شريك وحيد رأسمالها 

100.000 درهم
38 زنقة أبو  لوقت شقة )1 بور كون 

 لد ر  لبيضاء
حل قبل  ألجل للشركة

بمقت�ضى  و مع  لعام) (- (1
قرر) (1(-06-2020  الستثنائي بتاريخ)
 لشريك  لوحيد حل  لشركة  ملذكورة)
قبل  نتهاء) ملدة  ملحددة) أعاله 
نصب  لشريك) وقد  وتصفيتها.)
 لوحيد  لسيد رضو ن مشكور نفسه)
كمصفي من أجل  لقيام بالعمليات)
 الجتماعية  و ارية،)تحقيق  ألصول)

وتخليص  لديون.)
بالرقم) حدد  مقر  لتصفية 
38زنقة أبو  لوقت شقة))1)بور كون)

 لد ر  لبيضاء.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

تحت) (17-07-2020 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)))7401 
من أجل  لتخليص و إلشهار)

630 P

EAT AND DREAM

SARL D›ASSOCIE UNIQUE

شركة محدودة  ملسؤولية ح ت 

شريك  لوحيد

تأسي5  لشركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مارس) (17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

محدودة) شركة  تأسي5  تم  (2020

وح ت) وحيد  ح ت شريك   ملسؤولية 

 وخصائص  لتالية):

 لتسمية):) ييت أند دريم.

 لهدف):)غرض  لشركة):

 لوجبات  لسريعة)؛

إنشاء)مفهوم للوجبات  لسريعة):)

 لسندويشات،)نخب وعصير،)إعد د)

في  ملوقع،) بيع   ألطباق،) مل بخ،)

إلى) و لتوصيل   لوجبات  و اهزة 

 ملنزل.

أي نشاط تجاري أو) بشكل عام،)

قد يكون) أو عقاري،) صناعي أو مالي،)

أو غير مباشر) مرتب ا بشكل مباشر 

تدعم) قد  أو  لتي  بغرض  لشركة 

ت وير  لشركة.

:) لد ر  لبيضاء،)  ملقر  الجتماعي)

زنقة  بن جهير،) ل ابق  ألر�ضي،)رقم)

61)حي بوركون.

 99 مدة  لشركة) حددت  (:  ملدة)

سنة،) بتد ء)من يوم  لتأسي5  لنهائي)

أو  لتمديد) باستثناء) وحل  ملسبق 

 ملنصوص عليه في هذه  لقو نين.

حدد) (:  لرأسمال  الجتماعي)

 100.000 في)  لرأسمال  الجتماعي 

درهم،)خصصت بالكامل إلى  لسيد)

ياسين سر غيني.

من) تبتدئ  (:  لسنة  إلجتماعية)
فاتح يناير وتنتهي في ديسمبر من كل)

سنة.
ياسين) يدير  لشركة  (:  إلد رة)
غير) وملدة  وحيد  كمسير  سرغيني 

محددة.
 ألرباح):) ملنتجات  لصافية للسنة)
جميع  لنفقات) بعد  قت اع   ملالية 
حلك) في  بما  أخرى،) وأعباء)  لعامة 
تكون) كل  لستهالكات و الحتياطات،)
 لربح  لصافي،)من هذ   لربح  لصافي)
وعند  القتضاء) وخسائر)  ملنقوص،)
 لسابقة،)يقت ع مبلغ لتأسي5  صل)

يسمى باالحتياط  لقانوني.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية)  لضبط 
يوليو) (16 بتاريخ) للد ر  لبيضاء،)

2020)تحت رقم)739813.
بكتابة) تس يل  لشركة  تم 
باملحكمة  لتجارية)  لضبط 
يوليو) (16 بتاريخ) للد ر  لبيضاء،)

2020)تحت رقم)989)46.
631 P

 LOCATION VOITURES
 CHERKAOUI

SARL
تأسي5

بمقت�ضى  و مع  لعام  ملنعقد)
بتاريخ)20)يناير)2020،)تقرر تأسي5)

 لشركة  ملذكورة أعاله.
 لهدف):)كر ء) لسيار ت.

 ملقر  الجتماعي):)تجزئة ح ية)13 
متجر رقم)1)تابريكت سال.

 ملدة  لقانونية):)99)سنة.
مقسمة) (100.000 (: رأسمال)
للحصة) درهم  (1.000 حصتين) إلى 

مقسمة إلى)100)درهم.
:) لسيد  لشرقاوي  ملالقي)  ملسير)

محمد عبد  لعالي.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
فبر ير) (27 بتاريخ) بسال،)  البتد ئية 

2020،)تحت رقم):)31263.
632 P
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KORA INTELLIGENCE
SARL AU

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسي5 شركة) (2020 فبر ير) (28
بشريك) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد،)ح ت  وخصائص  لتالية):
 KORA (:  لتسمية)

.INTELLIGENCE SARL AU
ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية محدودة بشريك وحيد.
شارع) (2 شقة) (46 مقر  لشركة)

عقبة  كد ل  لرباط.
 لهدف  الجتماعي):)جعلت  لشركة)
إما) د خل  ملغرب وخارجه  لها  هدفا 
وحسابها أو حساب  لغير أو باالشتر ك):
 ستشار ت في إد رة  لتميز  لريا�ضي)؛
صنع  أللعاب وتشغيل ورش عمل)

ممتعة وتعليمية)؛
شر ء)وبيع وتوزيع وتسويق  ملعد ت)

و للو زم  لرياضية)؛
إد رة  ملعد ت و ملالعب))و لقاعات)
 لرياضية و ملنشآت  لرياضية  لعامة)

أو  وخاصة)؛
و لتركيبات  لفنية)  لتصميم 

وتركيب  ملعد ت  لرياضية)؛
تنظيم  ألحد ث  لرياضية بجميع)

أنو عها)؛
 ستير د وتسويق أدو ت ومعد ت)
رياضية))جديدة أو مستعملة))إما نيابة)
عن  لشركة أو نيابة عن  لغير تمثيل)
 لعالمات  لتجارية ومنتجات  لشركات)

 لرياضية.
درهم) (10.000 (: رأسمال  لشركة)
 100 فئة) حصة من  (100 من) مكون 
درهم للحصة  لو حدة مقسمة كالتالي):

 100 صفو ن) أبو  لير ع   لسيد 
حصة.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء)من تأسي5)
 لشركة.

:) لسيد أبو  لير ع صفو ن)  ملسير)
حامل ب اقة  لتعريف  لوطنية رقم)

.A428374
 لسنة  ملالية):)تبدئ من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (11 يوم) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)143747.

633 P

AL HAMED CENTER
SARL AU

 6 محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

2020)تم تكوين نظام أسا�ضي) مارس)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ح ت شريك وحيد خصائصها كالتالي):

AL HAMED CENTER(:(لتسمية 

 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)

 لتالية):

مركز  لعناية باو مال)؛

حمام،)سونا)؛

غرفة رياضية،)لياقة.

:) لشقة بال ابق)  ملقر  الجتماعي)

 94 )) لعمارة) رقم)  ألول  لو قع ب 

زنقة نابولي  ملحيط  لرباط.

ألف) مائة  (: رأسمال  الجتماعي)

ألف) إلى  مقسم  ((100.000( درهم)

)1000))حصة قيمة كل و حدة مائة)

درهم))100).

تم تعيين  لسيد موالي) (:  لتسيير)

لب اقة)  ملهدي  لعلوي  وحامل 

 AA20281 رقم)  لتعريف  لوطنية 

غير) وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

وضع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 لس ل  لتجاري)144731.

634 P

 MY MEDICAL
SARL AU

عام  ستثنائي) جمع  بمقت�ضى 

 2020 فبر ير) (24 في  لرباط) حرر 

  MY MEDICAL قرر شريك  لشركة)

ش.م.م ما يلي):

من رقم) (: تحويل  ملقر  الجتماعي)
 1 4)شارع موالي علي  لشريف شقة)
تمارة إلى  لشقة بال ابق  ألول  لو قع)
نابولي) زنقة  (94 )) لعمارة) رقم) ب 

 ملحيط  لرباط.
 1000 تفويت) (: تفويت  وحصص)
حصة من طرف  لسيد عزيم ياسر إلى)

 لسيد خالد  مزيكيرة.
تعديل  إلد رة):)تعيين  لسيد خالد)
 مزيكيرة كمسير وحيد للشركة وملدة)
غير محدودة مع  ستقالة  لسيد عزيم)

ياسر من منصبه كمسير للشركة.
13)من) 7)و) 6)و) 4)و) تعديل  ملو د)

 لقانون  ألسا�ضي للشركة.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
رقم) تحت  تمارة  بمحكمة   لضبط 

3620)بتاريخ)20)يوليو)2020.
635 P

BROS 218
SARL

تأسي5 شركة
BROS 218(:(سم  لشركة 
 لهدف  الجتماعي):)م عم.

 77 رقم) :) ملحل   ملقر  الجتماعي)
قي5) ر بعة  لعدوية  قامة  زنقة 

 كد ل  لرباط.
رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

مقسمة.
من) حصة  ((10  حمد  لهويلدي)

فئة)100)درهم للحصة  لو حدة.
عالء) لدين  وخويلدي)490)حصة)
من فئة)100)درهم للحصة  لو حدة.

 لتسيير):) حمد  وخويلدي.
بالس ل) رقم  لتقييد  (144(7(

 لتجاري.
636 P

DEMO DISTRIBUTION
SARL AU

تأسي5 شركة
 DEMO (:  سم  لشركة)

DISTRIBUTION SARL AU
بيع  ملنتجات) (:  لهدف  الجتماعي)

 لغذ ئية.

:) ملحل  لكائن)  ملقر  الجتماعي)

عين) أوالد  سالمة  لشرقية  دو ر  في 

 عتيق تمارة.

رأسمال  لشركة):)100.000)درهم)

1000) حمد  يت  ملودن) مقسمة)

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

 لو حدة.

 لتسيير):) حمد  يت  ملودن.

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.1302(9

637 P

DOUASSI ALUMINUM
SARL

تأسي5 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

تم تأسي5 شركة) (،2020 يونيو) (22

ح ت  ملميز ت  لتالية):

 DOUASSI (:  لتسمية)

ALUMINUM SARL

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.

 ملقر):)تجزئة  لوحدة بلوك)C)رقم)

134) لعيون.

أشغال) (:  لنشاطات  الجتماعية)

 لبناء.

100.000)درهم قسم)  لرأسمال):)

إلى)1000)حصة من فئة)100)درهم.

 لشركاء):

(: ب.ت.و) يوسف   لدو �ضي 

SH1((028 334)حصة.

(: ب.ت.و)  لدو �ضي  لصديق 

)P10226 333)حصة.

(: ب.ت.و) حمزة   لدو �ضي 

)SH17366 333)حصة.

إلى  لسيدة) يعهد  (:  لتسيير)

 لدو �ضي يوسف ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم   إليد ع  لقانوني 

يوليو) (2 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2020)تحت رقم)2020/1187.

638 P
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BIOCYCLE TRADING
تأسي5 شركة محدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تمت) (،2020 يونيو) (2( بالرباط يوم)
لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�ضي 
محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد لها)

 وخصائص  لتالية):
BIOCYCLE TRADING(:(لتسمية 

 لهدف):)مجال  لدعاية.
نوباليا) زنقة  (:  ملقر  الجتماعي)
أكد ل) بلوك ي  (17 ق اع) (4 تجزئة)

 لرياض  لرباط.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي5  لشركة.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.
 Mr عهد تسيير  لشركة) (:  إلد رة)

.MEHDI ELKANT
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

غاية)31)ديسمبر.
وتس يل) تم  إليد ع  لقانوني 
 لشركة بالس ل  لتجاري للمحكمة)
يوليو) (23 بتاريخ) بالرباط،)  لتجارية 

2020،)تحت رقم)144747.
639 P

STE SBF EQUIPEMENT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 23، شارع أنو ل، 
عمارة فلوري 11،  ملكتب رقم 4، 

ميموز  -  لقني رة
تأسي5 شركة

بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مس ل بالقني رة،)تم وضع  لقانون)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
ح ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملو صفات  لتالية):
 STE SBF (:  لتسمية)

.EQUIPEMENT SARL AU
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر  الجتماعي):)23،)شارع أنو ل،)

(،4 رقم) 11،) ملكتب  فلوري) عمارة 

ميموز )-) لقني رة.

لو زم) بيع  (: موضوع  لشركة)

 ملكتب.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

محررة) للو حدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):

 لسيدة فدوى بهيج):)1000)حصة.

 ملدة):)99)سنة.
 لتسيير):)أسند إلى  لسيدة فدوى)

مغربية،) وحاملة) بهيج،) و نسية 

.G6(0137(للب اقة  لوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)
رقم)343)))بتاريخ)23)يوليو)2020.

640 P

STE VWC
SARL

تأسي5 شركة
لشركة) أقيم  لقانون  ألسا�ضي 

بمقت�ضى) محدودة  مسؤولية  ح ت 

 2020 يوليو) (2 بتاريخ) عرفي  عقد 

كالتالي):

.STE VWC SARL(:(السم شركة 

مسؤولية) ح ت  شركة  (:  لشكل)

محدودة.
 ملقر  الجتماعي):)زنقة سبو عمارة)

الشوب مكتب)2)طابق))) لقني رة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس يلها بالس ل  لتجاري.

موضوع  لشركة):

مقاول في  ألشغال  لعامة أو  لبناء.

تاجر.

بأية عملية) وبصفة عامة  لقيام 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غير)

مباشر بإحدى  ألنش ة أعاله أو  لتي)

من شأنها تنمية موضوع  لشركة.

في) حدد  (: مال  لشركة) رأس 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
حصة قيمة  لو حدة منها)100)درهم.
تسيير  لشركة) عهد  (:  لتسيير)
بتاريخ) أمال  ملزد د  محمد  للسيد 
للب اقة) و وحامل  (198( يونيو) (21

.J423(62(لوطنية رقم 
بمصلحة) تقييد  لشركة  تم 
 لس ل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

بالقني رة تحت رقم))27)).
641 P

STE GEBERLY CAR’S
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : محل في تجزئة 
رقم 1340  إلسماعيلية  لقني رة

تأسي5  لشركة
بمقت�ضى عقد عرفي س ل) (: أوال)
بالقني رة بتاريخ)10)يوليو)2020)حرر)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
 ملسؤولية تحمل  ملو صفات  لتالية):

 STE GEBERLY CAR’S(:(لتسمية 
.SARL

 لهدف):
هدف  لشركة):

نقل  ملستخدمين.
نقل  لبضائع.
نقل  لسياح.

محل في تجزئة) (:  ملقر  الجتماعي)
رقم)1340) إلسماعيلية  لقني رة.

 ملدة):)99)سنة.
:)حدد رأس) رأس  ملال  الجتماعي)
درهم موزع) (100.000  ملال في مبلغ)
درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)
للحصة  لو حدة موزعة بين  لشركاء)

على  لشكل  لتالي):
 لسيد  كوتي نضال):)00))حصة.

(:  لسيد عبد  لصمد محمد أمين)
00))حصة.

 مل موع):)1000)حصة.
قبل) من  تد ر  لشركة  (:  إلد رة)

 ملسيرين):
 لسيد أكوتي نضال.

 لسيد عبد  لصمد محمد أمين.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)
31)ديسمبر.

إلنشاء) (%( تقت ع) (:  وحصص)
ويخصص)  ملال  الحتياطي  لقانوني 

 لفائض حسب قر ر  لشركاء.
ثانيا):)تم تس ل  لشركة بالس ل)
يوليو) (20  لتجاري بالقني رة بتاريخ)

2020)تحت رقم)271)).
642 P

 GSM MAROC
DISTRIBUTION

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 94)، تجزئة 
 لصياد،  لقني رة

تأسي5 شركة
بالقني رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مس ل بالقني رة،)تم وضع  لقانون)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة ح ت  ملو صفات  لتالية):
 GSM MAROC (:  لتسمية)

.DISTRIBUTION SARL
ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملقر  الجتماعي):)رقم)94)،)تجزئة)

 لصياد،) لقني رة.
موضوع  لشركة):)بيع  لهو تف.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشركة 
حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 
محررة) للو حدة،) درهم  (100 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة وموزعة على  لشركاء)

كالتالي):
 (10 مور د)  لسيد  لزهر وي 

حصة)؛
 490 ياسين)  لسيد  لزهر وي 

حصة.
 ملدة):)99)سنة.

إلى  لسيد) أسند  (:  لتسيير)
 لزهر وي مور د،) و نسية مغربية،)
رقم) للب اقة  لوطنية   وحامل 

.G268318
من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر.
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بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقني رة تحت)

رقم)361)))بتاريخ)23)يوليو)2020.

643 P

MERRY TIME

ش.ح.م.م ح ت شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2020 يوليو) (16 بتاريخ) بالقني رة 

 MERRY TIME شركة) تأسي5  تم 

ش.ح.م.م ح ت شريك وحيد.

 29 رقم) متجر  (:   ملقر  الجتماعي)

رقم)2238)تجزئة  وحد دة،) لقني رة.

 لهدف  الجتماعي):

مقهى ومأكوالت خفيفة)؛

كل  لعمليات) عامة  وبصفة 

لها) و ملالية  لتي  و لعقارية   لتجارية 

من) و لتي  بنشاط  لشركة،) عالقة 

شأنها  ملساهمة في تنمية  لشركة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.

 لتسيير):)أسند إلى  لسيدة بنيحيى)

مريم.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

رأس  ملال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

سدد  كتتابها) للو حدة،) درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

 1000 مريم) بنيحيى   لسيدة 

حصة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لقانوني 

بالس ل  لتجاري) وقيد  بالقني رة 

بتاريخ) (((3(9 بالقني رة تحت رقم)

23)يوليو)2020.
من أجل  ملستخرج و إلشارة

644 P

SMEP
شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 334 بلوك ب 2 

 ملغرب  لعربي،  لقني رة

محضر  و مع  لعام) بمقت�ضى 

  الستثنائي  ملنعقد يوم)9)مارس)2020 

ح ت) للشركة  قرر  لشريك  لوحيد 

»سميب«)  ملسؤولية  ملحدودة)
و لكائن) درهم  (100.000 رأسمالها)

 334 بالقني رة) مقرها  الجتماعي 

توسيع) 2،) ملغرب  لعربي،) بلوك ب)

 لهدف  الجتماعي للشركة ليشمل):

وأشغال) نحاس  -) مليكانيك،) (1

مختلفة.

 على إثر ما سبق تم تعديل  لفصل)2 

من  لقانون  ألسا�ضي للشركة.)

كتابة) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 2020 يوليو) (16 بتاريخ) بالقني رة 

تحت رقم)683)7.

645 P

RYDER SAKAN
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 1.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : تجزئة  ملستقبل 

شارع طارق بن زياد رقم 32 تمارة

تأسي5
بموجب عقد عرفي بتاريخ)6)يونيو)
على  لقانون) تمت  ملصادقة  (2020

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت) وحيد  بشريك  محدودة 

 وخصائص  آلتية):

 RYDER (:  لتسمية  لتجارية)

.SAKAN SARL AU

ح ت) شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

و لت وير) :) لبنايات   لهدف)

 لعقاري.

جميع  لعمليات) عامة  بصفة 

 لتجارية  ملرتب ة بصفة مباشرة أو)

غير مباشرة بنشاط  لشركة.

 ملقر  الجتماعي):)تجزئة  ملستقبل)

شارع طارق بن زياد رقم)32)تمارة.

درهم) (1.000.000 (: رأس  ملال)

حصة من فئة) (10.000 مقسمة إلى)

100)درهم للحصة  لو حدة.

 ملدة):)99)سنة بعد  لتأسي5.

 لتسيير):) لسيد بلكارة محمد ملدة)

غير محدودة.

وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)

يوليو) (21 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم س.ت)130241.

646 P

LUXURY LIVING
SARL AU

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

تمت) (2020 يوليو) (22 يوم) بالرباط 

لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�ضي 

محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد لها)

 وخصائص  آلتية):

.LUXURY LIVING(:(لتسمية 

 لهدف):)وكالة عقارية،)خدمات.
زنقة  ألشعري) (:  ملقر  الجتماعي)

 لعمارة)14) لشقة)4)أكد ل  لرباط.

99)سنة من تاريخ تأسي5) (:  ملدة)

 لشركة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)1.000.000)درهم.

 إلد رة):)عهد تسيير  لشركة للسيد)

أيوب  لد ودي.

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

غاية)31)ديسمبر.

تم  إليد ع  لقانوني وتس يل) (- (II

 لشركة بالس ل  لتجاري للمحكمة)

يوليو) (23 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم))263.

647 P

ATELIER 6
SNC

أتولي 6
شارع  إلمام مالك فضاء  لسعادة 

كلم 3،5  لسوي�ضي  لرباط
RC 64443

تغيير  لشكل  لقانوني
بمقت�ضى  و مع  لعام) (- (1
 الستثنائي  ملنعقد بالرباط بتاريخ)13 
يوليو)2020)تم تأسي5  تخاح  لقر ر)

 لتالي):
للشركة) تغيير  لشكل  لقانوني 
 SNC جماعي) ح ت  سم  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  إلى 

.SARL
2)-)سيتم  إليد ع  لقانوني بكتابة)

 لضبط باملحكمة  لتجارية بالرباط.
للخالصة و إلشهار

648 P

 SOCIETE SCENE
D’INTERIEUR

تغيير  السم  الجتماعي
تعيين  ملتصرفون  و دد

بمقت�ضى  و مع  لعام  لغير عادي)
يناير) (31 يوم) بالرباط   لذي  نعقد 
تمت  ملصادقة على  لقر ر ت) (2020

 لتالية):
من سين) تغيير  السم  الجتماعي 
إلى) (SCENE D’INTERIEUR د نتريور)

.JOUFFRE MAROC(جوفر ماروك
ملدة) تعيين  ملتصرفين  و دد 
على) غاية  ملصادقة  إلى  سنو ت  (6

حسابات سنة))202)في شخ�ضي):
ح ت) روبير،) جوفر  شارل   لسيد 
 79 ب)  و نسية  لفرنسية  لساكن 
جو ز) رقم  فرنسا  ليون  سيز  زنقة 

.16DZ3916(1(لسفر 
شارل  فان،) جوفر  رمان   لسيد 
ح ت  و نسية  لفرنسية،) لساكن ب)
رقم) شارع بركلين نيويورك،) (11222

.16FV079030(جو ز  لسفر
سيتم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)

 لتجارية بالرباط.
للخالصة و إلشهار

649 P
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 STE GROWTH WORK

SAHARA
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها : شارع 0)  بوسفيان بن 
 وحارثي شقة 3 رقم 3  لعيون

تعديل قانوني
بمقت�ضى  و مع  لعام  ملنعقد)

تمت) (2020 فبر ير) (27 بتاريخ)

 ملصادقة على مايلي):

رفع رأسمال  لشركة من)100.000 

درهم وحلك) (20.000.000 إلى) درهم 

بإدماج  وحساب  و اري للشركاء.

تحيين  لنظام  ألسا�ضي للشركة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
بالعيون) باملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (24 بتاريخ)

.2020/1(90

650 P

شركة اوتازارت ش.م.م.

STE OUTAZART SARL
رأسمالها : 100.000 درهم

مركز  كنيون تنغير

تأسي5
بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

تأسي5 شركة) تم  (2020 يونيو) (11

ح ت  وخصائص  لتالية):

 لتسمية):)شركة  وتاز رت ش.م.م.
مركز  كنيون) (: مقرها  الجتماعي)

تنغير.

و ألشغال) :) لبناء) نشاطها)

 ملختلفة.

نقل  لبضائع وحساب  لغير.

مقاول  لهندسة  ملدنية.

:) لشركة تسير من طرف)  لتسيير)

 لسيد):) رحو يوسف أو  رحو عاسو.

في) رأسمالها  حدد  (:  لرأسمال)

حصة) (100 إلى) مقسم  (100.000

بقيمة)100)درهم للو حد.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (:  ملدة)

تس يلها بالس ل  لتجاري.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (3 بتاريخ) بتنغير   البتد ئية 

2020)تحت رقم))287/61.
من أجل  وخالصة و لبيان

651 P

شركة انتكالش ش.م.م.
STE ENTIKLACH SARL
رأسمالها : 100.000 درهم

دو ر  يت  وخلف  كنيون تنغير
بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)
تأسي5 شركة) تم  (2020 يونيو) (24

ح ت  وخصائص  لتالية):
 لتسمية):)شركة  نتكالش ش.م.م.
دو ر  يت) (: مقرها  الجتماعي)

 وخلف  كنيون تنغير.
طرق  التصال وأنابيب) (: نشاطها)

 ملياه و لصرف  لصحي.
مقاول  لهندسة  ملدنية.

 لبناء)و ألشغال  ملختلفة.
:) لشركة تسير من طرف)  لتسيير)
 لسيد):)لشكر مص فى أو لشكر عبد)

هللا أو إخلف حسن.
في) رأسمالها  حدد  (:  لرأسمال)
حصة) (100 إلى) مقسم  (100.000

بقيمة)100)درهم للو حد.
يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (:  ملدة)

تس يلها بالس ل  لتجاري.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (29 بتاريخ) بتنغير   البتد ئية 

2020)تحت رقم)97)/272.
من أجل  وخالصة و لبيان

652 P

STE ADVIES PRO
شركة ح ت مسؤولية 

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : إقامة  لهاشمية 
 لعمارة 10،  ملتجر 1 شارع محمد 

 وخام5 - تمارة
تأسي5

 24 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
على) تمت  ملصادقة  (2020 يونيو)
ح ت) لشركة   لقانون  ألسا�ضي 
مسؤولية محدودة ح ت  وخصائص)

 آلتية):

 STE ADVIES(:(لتسمية  لتجارية 

.PRO

ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة.

 لهدف):)تسويق  ملنتجات  ل بية)

وشبه  لصيدالنية،)منتجات  لتجميل)

وكذ  بيع  ألجهزة  ل بية.

جميع  لعمليات) عامة  بصفة 

 لتجارية  ملرتب ة بصفة مباشرة أو)

غير مباشرة بنشاط  لشركة.

إقامة  لهاشمية) (:  ملقر  الجتماعي)

محمد) شارع  (1 10،) ملتجر)  لعمارة)

 وخام5)-)تمارة.

درهم) (100.000 (: رأس  ملال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  لو حدة.

 ملدة):)99)سنة بعد  لتأسي5.

 لتسيير):) لسيد هر س إسماعيل)

و لسيد ياسير عبد  لل يف ملدة غير)

محدودة.

وقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)

يوليو) (17 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم س.ت))13020.

653 P

 STE FLEURS DAY SARLAU

 دو ر د ي أوالد  مبارك بني مالل 

ر س  ملال 100.000 دهم 

 لس ل  لتجاري رقم 8213 

بمقت�ضى  لقر ر  الستتنائي)

بتاريخ) للشركاء) لشركة 

10/3/2020))تم ما يلي)

-) عالن حل  لشركة  عاله وتعيين)

 لسيد سرغين محمد  لقاطن ب دو ر)

د ي أوالد  مبارك بني مالل)

مصفيا لها)

تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة) (- (

عدد) تحت  مالل  ببني   البتد ئية 

347/2020)بتاريخ)7/7/2020.

1 C

 STE MARWA FOOD SARL
333 تجزئة  لنور 2  ل ابق 2  لش ر 

2 فم  ودي بني مالل

بمقت�ضى  لقر ر  الستثنائي)

للشركاء)بتاريخ)4/2020/)1)تم ما يلي)

 330 تفويت) على  -) ملصادقة 

هشام) طرف  لسيد  من  حصة 

نديري) إلى  لسيد  وحسن  ملكوس5 

بثمن)100)دهم للحصة)

مسير ) نديري  تعيين  وحسن  (-

للشركة)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل تحت عدد)302 

بتاريخ)24/6/2020.

2 C

 STE OM RABIAA EPICES

SARL
أوالد غانم أوالد علي  لو د  لبر دية 

 لفقيه بن صاوح 

بمقت�ضى  لقر ر  الستثنائي)

للشركاء)بتاريخ)3/2020/)1)تم ما يلي)

 2(00 تفويت) على  -) ملصادقة 

هشام) طرف  لسيد  من  حصة 

نديري) إلى  لسيد  وحسن  ملكوس5 

بثمن)100)دهم للحصة.

مسير ) نديري  تعيين  وحسن  (-

للشركة)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) صاوح  بن   البتد ئية  لفقيه 

عدد)76)بتاريخ)6/2020/)1.

3 C

AIIMC SARL AU
عليه) مصادق  عقد  بمقت�ضى 

تم) بآسفي  (09/07/2020 بتاريخ)

ح ت) لشركة  وضع  لنظام  ألسا�ضي 

وحيد) لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  وخصائص  لتالية):

 AIIMC SARL AU(:(لتسمية 

ح ت) شركة   لصفة  لقانونية:)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك وحيد.
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 لهدف  الجتماعي:

 PROGRAMME EN

 DEVELOPPEMENT

 PERSONNEL،COACHING

 PERSONNEL ET

PROFESSIONNEL

رأس  ملال):)حدد رأسمال  لشركة)

بمبلغ)100.000)درهم في يد)

-)بالل  ملشكوري)100.000)درهم)

من) سنة  بتد ء) (99 (: - ملدة)

 لتأسي5  لنهائي.

 31 يناير إلى) (1 :)من)  لسنة  ملالية)

ديسمبر من كل عام.

 ملقر  الجتماعي):)رقم  لبقعة)02) 

تجزئة  لربيع برشيد)

حق  لتسيير) أع ي  (:  لتسيير)

غير) ملدة  بالل  ملشكوري  للسيد 

محددة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببرشيد)

تحت رقم)00/2020))كما تم تس يل)

بتاريخ) بالس ل  لتجاري   لشركة 

16/07/2020)تحت عدد))1377.

4 C

 ACADEMIE TAMGHART

 POUR LA SCIENCE DE LA

RICHESSE
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بتاريخ) للعقد  لعرفي   تبعا 

قو نين) وضع  تم  (1(-07-2020

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية:

 ACADEMIE (:  لتسمية)

 TAMGHART POUR LA SCIENCE

 DE LA RICHESSE

ح ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع):)يتعلق نشاط  لشركة):

-) الستشارة  لقانونية)

و القتصادية.

-)و بصفة عامة مختلف  لعمليات)
 لتجارية،) ملالية،) لعقارية،) ملنقولة)
وغير  ملنقولة  لتي من شانها توسيع)

نشاط  لشركة.
و د  لشياف) حي  (:  ملقر  لرئي�ضي)

شارع غرناطة رقم)-12 لد خلة.
 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)

100)درهم للحصة مقسمة كالتالي):
-)حم بارك هللا):)900)حصة.
-)حمي بوخاري):)100)حصة

طرف  لسيد) من  تسير  (:  إلد رة)
حمي بوخاري ملدة غير محددة.)

بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بو دي  لذهب،)بتاريخ:21-07-2020
2020-27)) ملس ل في) تحت رقم)

 لس ل  لتجاري تحت رقم)899)1.
5 C

 DAGHOUGH CAR S.A.R.L
AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL: HAY(EL
 MASSIRA 3 AV.ABDERRAHIM

BOUABID N°34
DAKHLA-RC N°13823-

إثر  و مع  لعام  الستثنائي) على 
بمقر) 2020-07-02) ملنعقد  بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)  لشركة 
 DAGHOUGH CAR  ملسماة)
S.A.R.L)قرر  لشركاء)وو فقو  على ما)

يلي):
170)حصة يملكها  لسيد) تفويت)
رشيد) لفائدة  لسيد   حماد  وزيو 

خولفي.
160)حصة يملكها  لسيد) تفويت)
مينة) لفائدة  لسيدة   حماد  وزيو 

دغوغ.
تاكيد تعيين  لسيد رشيد خولفي)

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بالد خلة،)بتاريخ)2020-07-14)تحت)

رقم)494-2020.
6 C

 INNOVA BUSINESS S.A.R.L
AU

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL: MASSIRA(III(RUE

AL HOUCEIMA N°(1
DAKHLA-RC N°13141-

إثر  و مع  لعام  الستثنائي) على 
بمقر) 2020-06-30) ملنعقد  بتاريخ)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)  لشركة 
 INNOVA BUSINESS  ملسماة)
وو فقو ) قرر  لشركاء) (S.A.R.L AU

على ما يلي):
يملكها) حصة  (1000 تفويت)
 لسيد محمد  لدودي لفائدة  لسيدة)

خديجة نكاز.
محمد  لدودي)  ستقالة  لسيد 

من منصبه كمسير للشركة.)
نكاز) خديجة  تعيين  لسيدة 

كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.
تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بالد خلة،)بتاريخ)2020-07-09)تحت)

رقم)467-2020.
7 C

WALIA SUD
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمساهم و حد
بتاريخ) للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين) وضع  تم  (30-06-2020

 لشركة ح ت  ملميز ت  لتالية:
 WALIA SUD(:(لتسمية 

ح ت) شركة   لشكل  لقانوني:)
 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.
 ملوضوع):)يتعلق نشاط  لشركة:

وأشغال) أشغال  لبناء) جميع  (-
مختلفة.

-)وبصفة عامة مختلف  لعمليات)
 لتجارية،) ملالية،) لعقارية  ملنقولة)
وغير  ملنقولة  لتي من شأنها توسيع)

نشاط  لشركة.)
:)حي  لفيالت شارع)  ملقر  لرئي�ضي)

 لوالء)رقم)77)-) لد خلـة.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)
بالكامل  لسيدة) يملكها  درهم  (100

سويلكة  لعالم.
تسير من طرف  لسيدة) (:  إلد رة)

سويلكة  لعالم ملدة غير محددة
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 09-07-2020 بتاريخ) بو دي  لذهب،)
في) و ملس ل  (469-2020 رقم) تحت 

 لس ل  لتجاري تحت رقم))81)1.
8 C

TEKNA-MARI SARL AU
AU(CAPITAL(DE : 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL: HAY(EL(WAHDA
BLOC 49 N°18

DAKHLA- RC(N°9513-
13- على  ثر  لقر ر  لوحيد بتاريخ)
بمقر  لشركة) 2020-03) ملنعقد 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملسماة)
قرر) (TEKNA-MARI S.A.R.L AU

 لشركاء)وو فقو  على ما يلي):
ليشمل:) نشاط  لشركة  توسيع 

نقل  لبضائع وحساب  لغير.
تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بالد خلة،)بتاريخ2020-06-18)تحت)

رقم)361-2020.
9 C

 ABDOUNE MARBRE SARL
AU

100.000DH
 عالن عن تأسي5 شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (31/03/2020
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد
 ABDOUNE MARBRE(:(لتسمية 
غرض  لشركة):)شر ء)وبيع  لرخام)

و و ر نيت)-)جميع أعمال  لرخام
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عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر أوالد)
 حمد أوالد عبدون،)خريبكة.

مدة  لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم.
إلى) مقسمة  (:  وحصص  لنقدية)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على):)
-)بدري عزيز):)100.000)درهما.)

 وحصص  لعينية):)
أسماء) لشركاء) لشخصية)

و لعائلية وعناوينهم):
أوالد) دو ر  عزيز  لساكن  بدري 

 حمد أوالد عبدون،)خريبكة
توزيع  النصبة على  لشركاء):)

حق  لتسيير) أع ي  (:  لتسيير)
للسيد بدري عزيز مساهم ومسير ملدة)

غير محدودة
ب) تم  اليد ع  لقانوني 

07/07/2020)تحت رقم)6381.
10 C

 SOMOUTMIR INDUSTRIE
SARL AU

100.000DH
 عالن عن تأسي5 شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (01/07/2020
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:)
ح ت) شركة  شكل  لشركة:)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد
 لتسمية):

 SOMOUTMIR INDUSTRIE 
(- أعمال  للحام) (: غرض  لشركة)

 لتنظيف)-)أعمال نجارة  ألملنيوم
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)كر ج رقم)
69)حي  لتقدم زنقة عرباوة،)خريبكة

مدة  لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم
إلى) مقسمة  (:  وحصص  لنقدية)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على:)
-)مثمر رشيد):)100.000)درهما.)

 وحصص  لعينية):)
 سماء) لشركاء) لشخصية)

و لعائلية وعناوينهم):
أوالد) دو ر  رشيد  لساكن  مثمر 

 لغازي أوالد عبدون،)خريبكة
توزيع  النصبة على  لشركاء):)

حق  لتسيير) أع ي  (:  لتسيير)
ومسير) مساهم  رشيد  مثمر  للسيد 

ملدة غير محدودة
ب) تم  اليد ع  لقانوني 

08/07/2020)تحت رقم))638.
11 C

 REPWORK TD YOMAS
LHALI SARL
100.000DH

إعالن عن تأسي5 شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (02/07/2019
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:)
ح ت) شركة  شكل  لشركة:)

 ملسؤولية  ملحدودة)
 REPWORK TD (:  لتسمية)

YOMAS LHALI
:) شغال مختلفة) غرض  لشركة)
تركيب  ملعد ت  لفنية) (- و لبناء)

و مليكانيكية
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
14سوق  لقديم  ل ابق  لثاني بلوك)

د زنقة21)غشت،)خريبكة
مدة  لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم

إلى) مقسمة  (:  وحصص  لنقدية)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على):)
-)عماد  وحيلي)0.000)))درهما.)

-)يوسف وخمي5:)0.000))درهما.
 وحصص  لعينية):)

 سماء) لشركاء) لشخصية)
و لعائلية وعناوينهم):

 1( عماد  وحيلي  لساكن بالرقم)
حي بن عمر ح ان،)خريبكة.

 (1 وخمي5  لساكن) يوسف 

تعاونية بير  نزر ن،)خريبكة

توزيع  النصبة على  لشركاء):)

حق  لتسيير) أع ي  (:  لتسيير)

للسيد عماد  وحيلي و لسيد يوسف)

ملدة) ومسيرين  كمساهمين  وخمي5 

غير محدودة.

ب) تم  اليد ع  لقانوني 

10/07/2020)تحت رقم)6393.

12 C

 PERLE E-COM SARL
 لعنو ن : موطن عند رقم 38 حي 

سالم زنقة 1  ل ابق  لثاني بني مالل 
رقم  لس ل  لتجاري 10203 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) إنشاء) تم  (02/07/2020

تحمل) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 وخصائص  لتالية):

PERLE E-COM SARL(:(لتسمية 

حي) (38 موطن عند رقم) (: عنو ن)

سالم زنقة)1) ل ابق  لثاني بني مالل)

للمعد ت) تاجر  (- مكتبة)  لغــرض 

 ملعلوماتية)
درهم) (100.000 (: رأس  ملــال)

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

قيمتها)100)درهم)

-) لسيد):)عبد  لقادر بهيج  لقاطن)

 228 02) لرقم) بحي  وحسنية بلوك)

سوق  لسبت  والد  لنمة  لفقيه بن)

صاوح

-)يمتلك)800)حصة

بهيج  لقاطنة) خديجة  (:  لسيدة)

 228 02) لرقم) بحي  وحسنية بلوك)

سوق  لسبت  والد  لنمة  لفقيه بن)

صاوح

ـ)تمتلك)0)1)حصة

حميد مقبول  لقاطن) (: -) لسيد)
بحي  المل زنقة دمشق رقم)46)سوق)

 لسبت  والد  لنمة)

-)يمتلك)0))حصة

 لسنة  ملـالية:) لسنة  مليالدية

مدة  لشركة:99)سنة

بهيج  لقاطن) عبد  لقادر   ملسير:)

 228 02) لرقم) بحي  وحسنية بلوك)

سوق  لسبت  والد  لنمة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 366  البتد ئية ببني مالل تحت رقم)

بتاريخ)14/07/2020.

13 C

 AIT BOUIZARYANE.W 

 SARL AU

 لعنو ن : دو ر  سكوتان تيموليلت 

و ويزغت

رقم  لس ل  لتجاري : 4087

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إنشاء)شركة ح ت) (11/03/2020

د ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل  وخصائص  لتالية:

 لتسمية):)

 AIT BOUIZARYANE.W SARL AU

دو ر  سكوتان تيموليلت) (: عنو ن)

و ويزغت.

 لغــرض،)مستغل لد ر  لضيافة  و)

رياض)

درهم) (100.000 (: رأس  ملــال)

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

قيمتها)100)درهم)

-) لسيد):)علي تجاني  لقاطن بدو ر)

إسكوتان تيموليلت

-)يمتلك)1000)حصة

 لسنة  ملـالية):) لسنة  مليالدية

مدة  لشركة):)99)سنة

 ملسير):) لسيد علي تجاني  لقاطن)

بدو ر إسكوتان تيموليلت

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 288 رقم) تحت  أزيالل   البتد ئية 

بتاريخ)07/07/2020.

14 C
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 IMPRIMERIE PAPETERIE
 OUBINIZ SARL AU

 لعنو ن : تجزئة اللة فايزة  لرقم 3 
بني مالل

رقم  لس ل  لتجاري : 10181
 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ح ت) شركة  إنشاء) تم  (2020 يونيو)
ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل  وخصائص  لتالية):
 IMPRIMERIE (:  لتسمية)

 PAPETERIE OUBINIZ SARL AU
عنو ن):)تجزئة اللة فائزة  لرقم)3 

بني مالل
(- م بعة) مستغل  (:  لغــرض)
-) لتجارة) و لبناء)  الشغال  لعامة 

و العمال)
درهم) (2.000.000 (: رأس  ملــال)
20.000)حصة  جتماعية) مقسم إلى)

قيمتها)1000)درهم)
وبنيز  لقاطن) حسن  (: -) لسيد)

بتجزئة اللة فائزة  لرقم)3)بني مالل
-)يمتلك)20.000)حصة

 لسنة  ملـالية):) لسنة  مليالدية
مدة  لشركة):)99)سنة

 ملسير):) لسيد حسن وبنيز  لقاطن)
بتجزئة اللة فائزة  لرقم)3)بني مالل

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 334  البتد ئية بني مالل تحت رقم)

تاريخ)2020)يونيو)07.
15 C

 EPICES BENI MELLAL SARL
 AU

 لعنو ن : كر ج  والد علي  لو د 
 لبر دية  لفقيه بن صاوح

رقم  لس ل  لتجاري : 4407
 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ح ت) شركة  إنشاء) تم  (2020 يونيو)
ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل  وخصائص  لتالية:
 لتسمية):

EPICES BENI MELLAL SARL AU
علي  لو د) كر ج  والد  (: عنو ن)

 لبر دية  لفقيه بن صاوح

 لغــرض):) ستير د وتصدير  لتو بل)
-)تاجر

درهم) (100.000 (: رأس  ملــال)
حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

قيمتها)100)درهم)
محمد  وحكام  لقاطن) (: -) لسيد)
باوالد غانم  والد علي  لو د  لبر دية)

 لفقيه بن صاوح
-)يمتلك)1000)حصة

 لسنة  ملـالية):) لسنة  مليالدية
مدة  لشركة):)99)سنة

محمد  وحكام  لقاطن) (:  ملسير)
باوالد غانم  والد علي  لو د  لبر دية)

 لفقيه بن صاوح
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية  لفقيه بن صاوح تحت رقم)

88)بتاريخ)23)يونيو)2020.
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 STE RIOUS SERVICES SARL
 لعنو ن : رقم 7) حي  المل قصبة 

تادلة 
رقم  لس ل  لتجاري : )183

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) إنشاء) تم  (2020 يونيو) (10
تحمل) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 وخصائص  لتالية:
 لتسمية):

 STE RIOUS SERVICES SARL
شارع محمد  وخام5) (319 (: عنو ن)

 ل ابق  لثاني بني مالل
 لغــرض):) ستير دوتصدير)/)تاجر)

للمعد ت  ملعلومياتية
درهم) (100.000 (: رأس  ملــال)
حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

قيمتها)100)درهم)
-) لسيد):)رضا  لعزيز  لقاطن بحي)
80)قصبة)  ملقاومة زنقة  وحرية رقم)

تادلة
-)يمتلك)00))حصة

عزيز  لقاطن) :) سامة  -) لسيد)
بني) (14 رقم) (8 بلوك) بتجزئة  ناس 

مالل
-)يمتلك)00))حصة

 لسنة  ملـالية):) لسنة  مليالدية

مدة  لشركة):)99)سنة
-) ملسير ن رضا  لعزيز  لقاطن بحي)
80)قصبة)  ملقاومة زنقة  وحرية رقم)
بتجزئة) عزيز  لقاطن  و سامة  تادلة 

 ناس بلوك)8)رقم)14)بني مالل
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية قصبة تادلة تحت رقم)48 

تاريخ)24)يونيو)2020.
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 DIFAA HASSANI JADIDI
FOOTBALL - DHJF S.A

شركـة مجهولة  السم
رأسمالها 300.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : مأمونية 34، رقم ) 
 قامة مامونية،  و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:
16(8(

تأسي5 شركـة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
 29 مس ل بتاريخ) (،2020 يونيو) (16
إعد د  لقانون) تم  (،2020 يونيو)
مجهولة  السم) لشركة   ألسا�ضي 

باملميز ت  لتالية):
مجهولة) شركـة  (: شكل  لشركة)

 السم.
تسمية  لشركة):

 DIFAA HASSANI JADIDI
FOOTBALL - DHJF(S.A

شركـة مجهولة  السم
غـرض  لشركة):)

وكيل  نش ة رياضية وفنية.
مأمونية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
34،)رقم))) قامة مامونية،) و ديدة.

محدد) :) ملبلغ  رأسمال  لشركة)
 3000 درهم مقسم إلى) (300.000 في)
سهم  سمي بقيمة)100)درهم للسهم)
 لو حد مرقم من)1) لى)3000) لوحيد)
نادي  لدفاع  وحسني) فيها  يملك 
 99،86  و ديدي لكرة  لقدم نسبة)
من  السهم وحقوق  لتصويت د خل)

 لشركة  لرياضية.
شهر ) (12 مدتها) (:  لسنة  ملالية)
تبتدئ في فاتح يوليوز من كل سنة)
وتنتهي في)30)يونيو من  لسنة  ملو لية.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية باو ديدة بتاريخ)

07)يوليوز)2020)تحت رقم)2)0)2.
خالصة وبيان
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LOTIP
شركـة محدودة  ملسؤولية 

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي: 39، شارع لال 

،D ياقوت،  ل ابق  وخام5،  لشقة

 لد ر  لبيضاء.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

2460(3

تفويت حصص  جتماعية
بمقت�ضى عقد بمحرر من طرف)

موثق) بلكحل  عبد  الله   الستاح 

(،2020 فبر ير) (21 بتاريخ) باو ديدة 

مس ل بتاريخ)10)مارس)2020،)فوت)

 لسيد محمد س دة لفائدة  لسيد)

عبد  لعزيز س دة  وحامل للب اقة)

 M2(48(0 رقم) للتعريف   لوطنية 

يملكها) حصة  جتماعية  (666

شركة) (LOTIP شركة) رأسمال  في 

محدودة  ملسؤولية.

عبد) تسمية  لسيد  تمت  كما 

عبد  و ليل) و لسيد  س دة   لعزيز 

للب اقة  لوطنية) تنوجري  وحامل 

مسيرين) (M43(40( رقم) للتعريف 

مشتركين للشركة  ملدكورة أعاله ملدة)

غير محدودة بتوقيع فردي الحدهما.

وكل وثيقة مرتب ة بالقروض أو)
على  لعقار ت  و  الصول)  لرهون 

 لتجارية فانها توقع من طرف  لسيد)

عبد  لعزيز س دة فقط.

تم  إليد ع)  إليد ع  لقانوني:)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

بالد ر  لبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (03 بتاريخ)

.738073
خالصة وبيان
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NAVIGO TRANS 
شركـة محدودة  ملسؤولية 

رأسمالها 00.000) درهم

 ملقر  الجتماعي:  و ديدة، نجد 1، 

 لشقة )4 ،  ل ابق  لسفلي.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

11627

تفويت حصص  جتماعية
تلقته) موثق  بيع  عقد  بمقت�ضى 

موثقة) هدى  لسفير   الستاحة 

 07.02.2020 بتاريخ) باو ديدة 

مس ل،)فوت  لسيد يون5 كويحت)

 17(0 لفائدة  لسيد حميد كويحت)

حصصه  لتي) مجموع  من  حصة 

 TRANS شركة) رأسمال  في  يملكها 

NAVIGO)شركة محدودة  ملسؤولية.

تلقته) موثق  محضر  بمقت�ضى 

موثقة) هدى  لسفير   الستاحة 

(،2020 فبر ير) (07 بتاريخ) باو ديدة،)

مس ل و فق فيه جميع  لشركاء)على)

كل  لتغيير ت  لتي وحقت  لشركة)

تلقته) موثق  عقد  بمقت�ضى 

موثقة) هدى  لسفير   الستاحة 

فبر ير2020،) (07 بتاريخ) باو ديدة،)

 TRANS شركة) أعاد شركاء) مس ل 

NAVIGO)شركة محدودة  ملسؤولية)

صياغة  لقانون  ألسا�ضي للشركة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية باو ديدة بتاريخ)

03)مارس)2020)تحت رقم)24890.
خالصة وبيان
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KAJYTOP SARL AU 
 لعنو ن : موطن عند بني كون ا رقم 

38 حي  لسالم زنقة 1  ل ابق  لتاني 

بني مالل

رقم  لس ل  لتجاري : 9)96

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إنشاء)شركة ح ت) (18/03/2020

ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل  وخصائص  لتالية:

 KAJYTOP SARL AU(:(لتسمية 

كون ا) بني  عند  موطن  (: عنو ن)

1) ل ابق) حي  لسالم زنقة) (38 رقم)

 لتاني بني مالل

لالشغال) مقاول  (:  لغــرض)

 ملختلفة  و  لبناء

درهم) (100.000 (: رأس  ملــال)

حصة  جتماعية) (1000 إلى) مقسم 

قيمتها)100)درهم)

خالد  ل لحي  لقاطن) -) لسيد 

بحي كاس ور شارع  لعيون رقم)343 

بني مالل

-)يمتلك)1000)حصة

 لسنة  ملـالية):) لسنة  مليالدية

مدة  لشركة):)99)سنة

خالد  ل لحي) :) لسيد   ملسير)

 لقاطن بحي كاس ور شارع  لعيون)

رقم)343)بني مالل

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 282  البتد ئية بني مالل تحت رقم)

تاريخ)19)يونيو)2020.
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 STE E.T.S MARIRE SARL AU
32 -  ملن قة  لصناعية بني مالل 

بمقت�ضى  لقر ر  الستثنائي)

تم) (302(/12/2019 بتاريخ) للشركاء)

ما يلي)

 980 تفويت) على  -) ملصادقة 

هللا) عبد  طرف  لسيد  من  حصة 

نوفل  لقصبي) إلى  لسيد  بوقنوف 

بثمن)100)دهم للحصة)

للشركة) تغيير  لشكل  لقانوني  (-

من شركة د ت  ملسوولية  ملحدودة)

إلى شركة د ت  ملسوولية  ملحدودة)

د ت  لشريك  لوحيد)

مسير ) نوفل  لقصبي  تعيين  (-

للشركة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل تحت عدد)221 

بتاريخ)12/3/2020.
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 CHOUKRI OF BUSINESS
 SARL AU

 لعنو ن :  هل سابك فم  لعنصر 
بني مالل

رقم  لس ل  لتجاري : 10179
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إنشاء)شركة ح ت) (10/03/2020
د ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل  وخصائص  لتالية:
 CHOUKRI OF (:  لتسمية)

BUSINESS  SARL(AU
:) هل سابك فم  لعنصر) عنو ن)

بني مالل
لفي  الشغال) مقاول  (:  لغــرض)

 ملختلفة  و  لبناء)/)تاجر
درهم) ((00.000 (: رأس  ملــال)
حصة  جتماعية) ((000 إلى) مقسم 

قيمتها)100)درهم)
-) لسيد):) لسيد جمال شكري)

-)يمتلك)000))حصة
 لسنة  ملـالية):) لسنة  مليالدية

مدة  لشركة):)99)سنة
 ملسير):) لسيد جمال شكري)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 342  البتد ئية بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)07)يونيو)2020.
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 STE CHAMBRE D’HOTES
AYA

SARM AU
بمقت�ضى  لعقد  لعرفي  ملس ل)
2020)تم إنشاء)شركة) 6)ماي) بتاريخ)
ح ت) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 
تحمل  وخصائص)  لشريك  لوحيد 

 لتالية):
 STE CHAMBRE (:  لتسمية)

.D’HOTES AYA SARL AU
أوزود  و ماعة) شالالت  (:  ملقر)

 لتر بية  يت تكال إقليم أزيالل.
م عم) د ر  لضيافة  (:  لغرض)

ومرشد سياحي.
رأس  ملال):)30.000)درهم.

مدة  لشركة):)99)سنة.

 ملسيرون):) لسيد برحو  سعيد.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 

يونيو) (17 بتاريخ) بأزيالل   البتد ئية 

رقم  لس ل) (129 رقم) تحت  (2020

 لتجاري هو)3)40.

24 C

BELTET SERVICES
SARL AU

رأسمالها 60.000 درهم

شارع  ملقاومة رقم 14 إقامة رقم 9 

ت و ن

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

 26823

عقد  لتأسي5
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بت و ن) (24/02/2020 بتاريخ)

باوخصائص) تتميز  شركة  تأسست 

 لتالية

(: تسميتـها) أو  عنو ن  لشركة 

 BELTET SERVICES SARL AU

:) لشركة) أغر ض  لشركة)

تأسست لألغر ض  لتالية):

متعددة  وخدمات

وهكذ  جميع  لعمليات  لصناعية)

و لغير) و لعقارية  و ملالية  و لتجارية 

أو) مباشر  بشكل   لعقارية  ملرتب ة 

أو) إليها  باألغر ض  ملشار  غير مباشر 

أغر ض مشابهة أو مماثلة.)

شارع  ملقاومة) (:  ملقر  الجتماعي)

رقم)14)إقامة رقم)9)ت و ن.

سنة  بتدء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتس يل بالس ل  لتجاري).

 60.000 في) محدد  (: رأس  ملال)

600)حصة  جتماعية) ويمثل) درهم،)

بقيمة)100)درهم للحصة مفوتة كما)

يلي):

بلخضر) عبد  لرحمن  (:  لسيد)

600)حصة  جتماعية.
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 لشركاء:)

بلخضر،) عبد  لرحمن   لسيد 

 لساكن بشارع عبد هللا  لشفشاوني)

زنقة مس د رقم)34)ت و ن

 لتسيير):) لشركة مسيرة من طرف)

 لسيدعبد  لرحمن بلخضر، لساكن)

زنقة) هللا  لشفشاوني  عبد  بشارع 

مس د رقم)34)ت و ن،)بصفة د ئمة.

يبدأ  ألول من) (:  لعام  ملحاسبي)

شهر يناير وينتهي في  لو حد و لثالثين)

من شهر ديسمبر.

لتكوين  الحتياط) ((% (:  ألرباح)

 لقانوني و لباقي موزع بين  لشركاء.

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــية)

لت ــو ن بتاريــخ)17)يونيو)2020)تحــت)

وتقييــد  لشركـة بالس ــل) (730 رقــــم)

 لتجــاري تحــت رقــم)26823. 
عبد  لرحمن بلخضر
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فيديكونسيخو شركة ح ت مسؤولية محدودة)

دباغ سويت دستربيأيون
 لرأسمال  الجتماعي 100.000 درهم

شارع سبتة رقم 04 زنقة 04 درب   

 لش ر  لثاني ت و ن

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

موثق) عقد  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د) تم  (18/02/2020 في) مؤرخ 

ح ت) للشركة   لقانون  ألسا�ضي 

 ملسؤولية  ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ح ت) :) لشركة  شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

سويت) دباغ  (: تسمية  لشركة)

 DABAGH SWEETS دستربيسيون)

 DISTRIBUCIONES S.A.R.L

غرض  لشركة بإيجاز توزيع  ملو د)

 لغد ئية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سبتة رقم)04)زنقة)04)درب    لش ر)

 لتاني ت و ن.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم مئةألف درهم.

1000)حصة) (:  وحصص  لنقدية)

 جتماعية بقيمة)100درهم للحصة.

أسماء) لشركاء) لشخصية)

و لعائلية وعناوينهم):

 لسيد حسن  لدبغ بشارع سبتة)
رقم)04)زنقة)04)درب    لش ر  لتاني)

ت و ن.

عائشة  لدبغ  لساكنة)  لسيدة 

04) ملحنش) بشارع سبتة زنقة   رقم)

2)ت و ن.

شيماء) لدبغ  لساكنة)  لسيدة 

04) ملحنش) بشارع سبتة زنقة   رقم)

2)ت و ن.

فاطمة  لزهرة  لدبغ)  لسيدة 

 04  لساكنة بشارع سبتة زنقة   رقم)

 ملحنش)2)ت و ن.

توزيع  ألنصبة على  لشركاء.

700)حصة) (:  لسيد حسن  لدبغ)

 جتماعية.

 لسيدة عائشة  لدبغ):)140)حصة)

 جتماعية.

80)حصة) (:  لسيدة شيماء) لدبغ)

 جتماعية.

 لسيدة فاطمة  لزهرة):)80)حصة)

 جتماعية.

مسيري  لشركة  لشخ�ضي)  سم 

و لعائلي وعنو نهم.

حسن  لدبغ  لساكن)  لسيد 

04) لش ر) رقم) زنقة  سنتة  بشارع 

لب اقة) ت و ن  وحامل  ت و ن  (1-2

.L399(23(لتعريف  لوطنية رقم 

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــية)

تحــت) (04/03/2020 لت ــو ن بتاريــخ)

رقــــم)0430)وتقييــد  لشركـة بالس ــل)

 لتجــاري بتاريــخ)03/2020/)0)تحــت)

رقــم)26669.
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FIDUCIARE LAAJEB ACCOUNTING SARL

DOUAH MOUSSA

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (13/03/2020 بتاريخ) ت و ن 

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5  تم 

تحمل  وخصائص) و لتي   ملحدودة 

 لتالية):)

 DOUAH MOUSSA(:(لتسمية 

ح ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 لهدف  الجتماعي):)تجارة باو ملة)

تسويق وتوزيع) للمنتجات  لغذ ئية،)

أنو ع  ملنتجات  لغذ ئية) جميع 

تسويق  ملنتجات) ومعد تها،)

أنو عها،) بكافة  و ملنتجات  ملحلية 

أنو ع  لتعبئة) جميع  تسويق 

أنو ع) جميع  تسويق  و لتغليف،)

منتجات  مل اعم،)تاجر،)ر ئد أعمال)

وتصدير) نقل  لبضائع،) ستير د  في 

أو  ملو د  ملتعلقة) جميع  ملنتجات 

وبشكل) أعاله،) باألنش ة  ملذكورة 

جميع  لعمليات  لصناعية) عــام 

وغير) و لعقارية  و ملالية  و لتجارية 

أو) مباشر  بشكل   لعقارية  ملرتب ة 

أو) إليها  باألغر ض  ملشار  غير مباشر 

أغر ض مشابهة أو مماثلة.

درهم) (100.000 (: رأس  ملال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم.

 لشركاء)

دو ح مو�ضى):)1000)حصة)

 ملدة):)99)سنة

 لسنة  ملالية من فاتح يناير إلى)31 

ماعد   لسنة) سنة  كل  من  ديسمبر 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

 ملقر  الجتماعي شارع جيش  مللكي)

إقامة جوهرة ت و ن رقم)C)ت و ن.

مغربي) مو�ضى  دو ح  (:  لتسيير)

لب اقة  لتعريف) حامل   و نسية 

CB297387(لوطنية 

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــية)
لت ــو ن بتاريــخ)16)يونيو)2020)تحــت)
رقــــم)0713)وتقييــد  لشركـة بالس ــل)

 لتجــاري تحــت رقــم)26817 
مقت ف للنشر و الشهار)

27 C

 زيد جيستيون شركة ح ت مسؤولية محدودة

اكأبير طوبو
 لرأسمال  الجتماعي 100.000 درهم
مركب  لكر مة 2 بلوك 4 عمارة 4 

 ل ابق 1 شقة 6، مرتيل.
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
بمقت�ضى عقد عرفي)/)عقد موثق)
تم إعد د) (2020 يونيو) (12 مؤرخ في)
ح ت) للشركة   لقانون  ألسا�ضي 
 ملسؤولية  ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ح ت) :) لشركة  شكل  لشركة)
شريك) )ح ت   ملسؤولية  ملحدودة)

و حد.
طوبو) :) كسبير  تسمية  لشركة)

 EXPERTOPO SARL AU
مهندس) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مساح-طبوغر في.
بمركب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 1 4)عمارة4) ل ابق) 2)بلوك)  لكر مة)

شقة)6)مرتيل.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

مائة ألف درهم.
1000)حصة) (:  وحصص  لنقدية)
 جتماعية بقيمة)100)درهم للحصة.
أسماء) لشركاء) لشخصية)

و لعائلية:)
 لسيد حسن  يكن

توزيع  ألنصبة على  لشركاء:
 لسيد حسن  يكن):)1000)حصة)

 جتماعية.)
مسير  لشركة  لشخ�ضي)  سم 
و لعائلي وعنو نه):) لسيد حسن  يكن)
 4 بلوك) (2 بمركب  لكر مة)  لساكن 

عمارة4) ل ابق)1)شقة)6)مرتيل
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لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 
كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــية)
لت ــو ن بتاريــخ)19)يونيو)2020)تحــت)
وتقييــد  لشركـة بالس ــل) (78( رقــــم)

 لتجــاري تحــت رقــم))2684.
28 C

BRICOTIBBARI
شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي: دو ر لعسارة، سيدي 
عابد،  قليم  و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري :
16619

تأسي5 شركـة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
 17 بتاريخ) مس ل  (،2020 12مارس)
إعد د  لقانون) تم  (،2020 مارس)
 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

باملميز ت  لتالية):
محدودة) شركـة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.
 BRICOTIBBARI(:(تسمية  لشركة
لبيع) تاجر  (: غـرض  لشركة)

 لعقاقير بالتقسيط.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):

دو ر لعسارة،)سيدي عابد،) قليم)
 و ديدة.

محدد) :) ملبلغ  رأسمال  لشركة)
 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)
درهم) (100 بقيمة) حصة  جتماعية 
في  سم  لشريك) للحصة  لو حدة 

 لوحيد):)
 1000 (: مرني) -) لسيد  لتباري 

حصة  جتماعية.
ويسيرها) يدير  لشركة  (:  لتسيير)
 لسيد  لتباري مرني  وحامل للب اقة)
 M36068( رقم) للتعريف   لوطنية 

ملدة غير محدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية باو ديدة بتاريخ)

)1)يوليوز)2020)تحت رقم)080)2.
خالصة وبيان

29 C

HOUWAR CAR

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي:  لشقة رقم 1، 

 ل ابق  الول، 63، تجزئة محرش 

 و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري :

16(61

تأسي5 شركـة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

 19 مس ل بتاريخ) (،2020 يونيو) (03

إعد د  لقانون) تم  (،2020 يونيو)

 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

باملميز ت  لتالية):

محدودة) شركـة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

تسمية  لشركة):

 HOUWAR CAR

غـرض  لشركة):)

وكالة لكر ء) لسيار ت بدون سائق.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):

 لشقة رقم)1،) ل ابق  الول،)63،)

تجزئة محرش،) و ديدة.

محدد) :) ملبلغ  رأسمال  لشركة)

 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)

درهم) (100 بقيمة) حصة  جتماعية 

في  سم  لشريكة) للحصة  لو حدة 

 لوحيدة):)

-) لسيد رشيد هو ر):)1000)حصة)

 جتماعية.

وتسيرها) تدير  لشركة  (:  لتسيير)

للب اقة) هو ر  وحامل  رشيد   لسيد 

 M29(992 رقم) للتعريف   لوطنية 

ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية باو ديدة بتاريخ)

فاتح يوليوز)2020)تحت رقم)033)2.
خالصة وبيان

30 C

T.C.H

شركـة محدودة  ملسؤولية 

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي: طريق تليتة، كلم 

).3، دو ر لعو مرة، مركز  وحوزية، 

 قليم  و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

117(3

تفويت حصص  جتماعية
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 27 بتاريخ) مس ل  (،2020 يونيو)

يونيو)2020،)تم  نعقاد  و مع  لعام)

للشركة  ملذكورة  عاله)  الستثنائية 

وتمت  ملصادقة على ما يلي:

 340 هللا) عبد  دو ح  باع  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية  لو حدة لفائدة)

 لسيد  لعيا�ضي هشام.

 330 هللا) عبد  دو ح  باع  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية  لو حدة لفائدة)

 لسيد  لعيا�ضي  بر هيم.

 330 هللا) عبد  دو ح  باع  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية  لو حدة لفائدة)

 لسيد لعو ن5  ملص فى.

هللا) عبد  دو ح   ستقالة  لسيد 

هشام) وتعيين  لسيد  لعيا�ضي 

لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحامل 

لعو ن5) و لسيد  (،HA108(80 رقم)

لب اقة  لتعريف)  ملص فى  وحامل 

مسيرين) (M109203 رقم)  لوطنية 

للشركة ملدة غير محددة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية باو ديدة بتاريخ)

09)يوليوز)2020)تحت رقم)7)0)2.
خالصة وبيان

31 C

STE SOJAMICO

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد 

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر: تجزئة مز كان، رقم 2)  ل ابق 

 لسفلي،  و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

16(89

تأسي5 شركـة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

 02 مس ل بتاريخ) (،2020 يونيو) (22

إعد د  لقانون) تم  (،2020 يوليو)

 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

باملميز ت  لتالية:

محدودة) شركـة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

تسمية  لشركة):

 STE SOJAMICO

غـرض  لشركة):)

مقاولة لالنعاش  لعقاري و لبناء)

 وحديدي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):

2)) ل ابق) رقم) مز كان،) تجزئة 

 لسفلي،) و ديدة.

رأسمال  لشركة:) ملبلغ محدد في)

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) حصة  جتماعية 

في  سم  لشريك) للحصة  لو حدة 

 لوحيد):)

 1000 (: محمد  جميل) -) لسيد 

حصة  جتماعية.

يدير  لشركة  لسيد) (:  لتسيير)

للب اقة) جميل  وحامل  محمد 

 B692289 رقم) للتعريف   لوطنية 

ملدة غير محدودة.)

تم  إليد ع)  إليد ع  لقانوني:)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية باو ديدة بتاريخ)

08)يوليوز)2020)تحت رقم)4)0)2.
خالصة وبيان

32 C
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FARAH MAR 318
شركـة محدودة  ملسؤولية 

رأسمالها 10.000 درهم

 ملقر الجتماعي: دو ر لعو مرة لهر بزة، 

 وحوزية، د ئرة  زمور،  قليم 

 و ديدة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

16601

تأسي5 شركـة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

 06 مس ل بتاريخ) (،2020 يونيو) (30
إعد د  لقانون) تم  (،2020 يوليوز)

 ألسا�ضي لشركة محدودة  ملسؤولية)

باملميز ت  لتالية:

محدودة) شركـة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية.

 FARAH MAR (: تسمية  لشركة)

 318

لبيع) مقاولة  (: غـرض  لشركة)

و شغال) بالتقسيط،) مو د  لبناء)

 لبناء)و الشغال  ملختلفة،)و الستير د)

و لتصدير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):

لهر بزة،) وحوزية،) لعو مرة  دو ر 

د ئرة  زمور،) قليم  و ديدة.

:) ملبلغ محدد في) رأسمال  لشركة)

 100 إلى) مقسم  درهم  (10.000.00

درهم) (100 بقيمة) حصة  جتماعية 

للحصة  لو حدة في  سمي  لشريكين:)

 70 (: -) لسيد عبد  لوهاب سليم)

حصة  جتماعية.

 30 (: زوهال) -) لسيدة  لسعدية 

حصة  جتماعية.

يدير  لشركة  لسيد) (:  لتسيير)

عبد  لوهاب سليم  وحامل للب اقة)

 BE(20033 رقم) للتعريف   لوطنية 

ملدة غير محدودة.)

تم  إليد ع)  إليد ع  لقانوني:)

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية باو ديدة بتاريخ)

13)يوليوز)2020)تحت رقم)062)2.
خالصة وبيان

33 C

SOCIETE ALL FOR ALL SARL
شركـة ح ت  ملسؤوليــة  ملحــــــــــــــدودة 

رأسمالهـــــا 100.000 درهـــــم
مقرها  الجتماعي: شـارع محمـــد 

 وحنصلـــي ت ـــــــو ن تجزئـــــة  مل ـــــار 
إقامـــــة  حـــــالم- ت ـــــو ن.

عقــــــــــد  لتأ سيــــــــــ5
عرفـــي) عقــــد  ملقتضيــــات  طبقـــا 
 ملـــؤرخ فـــي))0)يونيو)2020)بت ــو ن،)
تأسيـــ5  لقانـــون  ألساســـي) تـــم 
ح ت  ملسؤوليـــة  ملحـــدودة) لشركـــة 

باملو صفـــات  لتاليــــة):
 ALL FOR (: تسميــة  لشركـــــة) (-

.ALL
نظـــــام) صناعـــــة  (: -) ملوضــــــوع)

 لفر مـــــل بشكــــل عـــــام).
وبشكــل عــام  لعمليــات  لتجاريـة)
بأحــد  ألغــر ض)  ملاليــة  ملرتب ــة 

 ملذكــورة.)
شـارع محمـــد) (: -) ملقر  الجتماعي)
تجزئـــــة  مل ـــــار) ت ـــــــو ن   وحنصلـــي 

إقامـــــة  حـــــالم-)ت ـــــو ن.
-) لرأسمــــــــال):)لقــــد تحــــدد رأسمــــال)
 100.000 قــــدره) مبلـــغ  فــــي   لشركــــة 
حصـــة مــــن) (1000 درهــــــم مقســـم إلى)
درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (100 فئـــة)

كـــما يلـــي):)
:) وحسيـــــن مرغـــــاد يصـــل)  لسيـــد)

إلـــى)800)حصـــة
هنـــاء) لشكـــري) (:  لسيـــدة)

بنمسعـــود تصـــل إلــــى)0))حصـــــة.
 لسيـــد):)محمـــــد مرغـــــاد يصـــل  لـــــى)

0))حصــــــة.
 لسيـــد):) ملهـــدي مرغـــــاد يصـــل إلــــى)

0))حصـــــة.
يصـــل) مرغـــــاد  يوســـــف  (:  لسيـــد)

إلــــى)0))حصـــــة.
حــــــددت مــــــدة  لشركــــــة) (: -) ملـــــدة)
تاريــــخ) مــــــن  سنـــــــة  بتـــــــد ء) (99 فــــــي)

تأسيسهــــــا.
يبـــدأ  ألول) (: - لعام  ملحاسبي)
فـــي  لو حــد) وينتهــي  ينايـــر  شهـــر  مـــن 

و لثالثيــن مــن شهــر ديسمبر.
أسنـــدت) لقـــد  (: - لتسييـــــر)
صالحيــــة تسييــــر  لشركـــة إلـــى  لسيـــــد:)

 وحسيـــــــن مرغــــــــاد)

كمسيـــر ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.)

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــية)

لت ــو ن بتاريــخ)18)يونيو)2020)تحـــت)

7)7)وتقييــــد  لشركــــة بالس ــــل) رقـــــم)

 لتجــــاري تحــــت رقــــــم))2683.
مقت ـف مـن أجـل  لبيـان و لنشـر

34 C

 STE PALOMA PROTECT

SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في ب)

2020-06-16.قد تم تأسي5 شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تحمل)

 وخصائص  لتالية):)

 لتسمية):)بالوما بروتيكت)

 لصفة  لقانونية):)شركة مساهمة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت شريك)

وحيد.

 لهدف  الجتماعي):) وحر سة)

 وخاصة)،) لنظافة)

رأس  ملال)100.000)درهم مقسمة)

إلى)1000)حصة من فئة)100)درهم.

 لشركاء):)

محمد  لعربي فرشام)1000)حصة

 ملدة):)99)سنة

من فاتح يناير إلى) (:  لسنة  ملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

 ملقر  الجتماعي):)حي  و ديدشارع)

إبن رشد رقم)34) لفنيدق

محمد  لعربي) :) لسيد   لتسيير)

فرشام

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــة  لضبــط باملحكمــة  البتد ئــية)

لت ــو ن بتاريــخ)16)يونيو)2020. 

تحــت رقــــم)0711)وتقييــد  لشركـة)

بالس ــل  لتجــاري تحــت رقــم)26813. 
مقت ف للنشر و الشهار

35 C

chichaoua gestion(شيشاوة جيستيون

CT AUTOMOBILE SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 chichaoua شيشاوة جيستيون
gestion

شقة رقم 4 عمارة  لو في  ل ابق 
 الول شارع  وحسن  لتاني شيشاوة، 

41000، شيشاوة  ملغرب
CT AUTOMOBILE SARL شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
 لكدية جماعة  ملزوضية دو ر 

 لكدية جماعة  ملزوضية 41000 
شيشاوة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.71(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2019)تمت) )2)من يوليوز)  ملؤرخ في)

 ملصادقة على):)
)ة))محمد  لشاوي) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (667
1.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))جو د)

لشرف بتاريخ))2)من يوليوز)2019.
)ة))محمد  لشاوي) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (333
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000
من يوليوز) (2( ياسين لشرف بتاريخ)

.2019
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
من) (06 بتاريخ) بامنتانوت   البتد ئية 

شتنبر)2018)تحت رقم)222/19.

1I

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك)

 لوحيد

AFRAH AWMATAN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م. 
ح ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  ل ابق  الول بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي  ل تبق  الول 
بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب
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AFRAH AWMATAN شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لسوق 

فم  لعنصر مر ب على  ليسار، بني 

مالل - 23000 بني مالل  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

9803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 نونبر) (12

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AFRAH AWMATAN
ممول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 وحفالت.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  لسوق)

بني) فم  لعنصر مر ب على  ليسار،)

مالل)-)23000)بني مالل  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: صاوح  لضاهر)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: عزوز) مص فى   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) صاوح  لضاهر   لسيد 

حي  يت  وغر ر فم  لعنصر بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب.

عنو نه) )) عزوز  مص فى   لسيد 

حي  يت  وغر ر فم  لعنصر بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) صاوح  لضاهر   لسيد 

حي  يت  وغر ر فم  لعنصر،)بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب

عنو نه) )) عزوز  مص فى   لسيد 

حي  يت  وغر ر فم  لعنصر،)بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)19)دجنبر)

2019)تحت رقم)926.

2I

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك)

 لوحيد

 ALIMENT DE BETAIL

B-MELLAL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م. 

ح ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  ل ابق  الول بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي  ل تبق  الول 

بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب

 ALIMENT DE BETAIL B-MELLAL

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وحسن  لثاني عمارة رقم )38 

 ل ابق  لسفلي بني مالل - 23000 

بني مالل  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

9661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 يوليوز) (2(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALIMENT DE BETAIL B-MELLAL

تاجر) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 العالف باو ملة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 38( رقم) عمارة   وحسن  لثاني 

 23000 (-  ل ابق  لسفلي بني مالل)

بني مالل  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمد  ماوي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد  ماوي عنو نه) ))حي)

 يت �ضي علي شارع بن خلدون  لزنقة)

1)رقم)2) لفقيه بن صاوح)23000)بني)

مالل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد  ماوي عنو نه) ))حي)

 يت �ضي علي شارع بن خلدون  لزنقة)

1)رقم)2) لفقيه بن صاوح)23000)بني)

مالل  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) مالل  ببني   البتد ئية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)780.

3I

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك)

 لوحيد

FADAE YOUSSEF
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م. 

ح ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  ل ابق  الول بني 

مالل 20 شارع  ملتنبي  ل تبق  الول 

بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب

FADAE YOUSSEF شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 9 

تجزئة سعد  والد  عيش بني مالل - 

23000 بني مالل  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
9497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 ماي) (07
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FADAE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.YOUSSEF
جز ر) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
بيع  لوجبات  وخفيفة) مشو ت  مع 

و لسريعة.
 9 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- تجزئة سعد  والد  عيش بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد زعو ط محمد):)340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 330 (: يوسف) زعو ط   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد زعو ط خليفة):)330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) محمد  زعو ط   لسيد 
دو ر  والد  عمر  والد  عيش بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب.
 لسيد زعو ط يوسف عنو نه) ))
دو ر  والد  عمر  والد  عيش بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب.
عنو نه) )) خليفة  زعو ط   لسيد 
دو ر  والد  عمر  والد  عيش بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) محمد  زعو ط   لسيد 
دو ر  والد  عمر  والد  عيش بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب
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 لسيد زعو ط يوسف عنو نه) ))

دو ر  والد  عمر  والد  عيش بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب

عنو نه) )) خليفة  زعو ط   لسيد 

دو ر  والد  عمر  والد  عيش بني مالل)

23000)بني مالل  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)19)يوليوز)

2019)تحت رقم)30).

4I

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك)

 لوحيد

RAMAH TRAVAUX
إعالن متعدد  لقر ر ت

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م. 

ح ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  ل ابق  الول بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي  ل تبق  الول 

بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب

RAMAH TRAVAUX »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : عمارة 

 لسعادة 4  لحي  لعصري  ل ابق 

 الول غرفة رقم 1 على  ليسار بني 

مالل - 23000 بني مالل  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.41(7

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاح) (2019 ماي) (2( في)  ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

رأسمال  لشركة) في  :) لزيادة  مايلي)

عن) درهم  (2.0(3.700,00 بنسبة)

طريق دمج  ملبالغ  ملنقولة من جديد)

إلى) درهم  (100.000,00 من) لنقله 

3.700,00)2.1)درهم

على) ينص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 

مايلي):)تغير  ملقر  الجتماعي من عمارة)

4،) لحي  لعصري  ل ابق)  لسعادة)

بني) على  ليسار،) (1  الول غرفة رقم)

مالل إلى دو ر  والد لغالم لبز زة  والد)

يعيش مر ب رقم)1،)بني مالل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

 بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي):
ر سمال  لشركة هو)3700.00)21 

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي):)
عدد  السهم هو)37)21)سهم

 بند رقم)4):) لذي ينص على مايلي):
 ملقر  الجتماعي هو):)دو ر  والد لغالم)
بني) (،1 لبز زة  والد يعيش مر ب رقم)

مالل.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)07)غشت)

2019)تحت رقم)624.
(I

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك)

 لوحيد

TAWABIL OLD ALI ER-RIFAI
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م. 
ح ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  ل ابق  الول بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي  ل تبق  الول 
بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب
 TAWABIL OLD ALI ER-RIFAI
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 
علي لو د بر دية )مخزن)  لفقيه بن 
صاوح - 23200  لفقيه بن صاوح 

 ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

4279
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 يونيو) (26
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAWABIL OLD ALI ER-RIFAI
طاحونة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

للتو بل)-)بيع  لتو بل بالتقسيط.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر  والد)

)مخزن)) لفقيه بن) علي لو د بر دية)

صاوح) بن  23200) لفقيه  (- صاوح)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد  لسعيد  لرفاعي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  ملص فى  لرفاعي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لسعيد  لرفاعي عنو نه) ))

دو ر  والد غانم  والد علي  لو د بر دية)

23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب.

 لسيد  ملص فى  لرفاعي)

دو ر  والد غانم  والد علي) عنو نه) ))

 لو د بر دية  لفقيه بن صاوح)23200 

 لفقيه بن صاوح  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  لسعيد  لرفاعي عنو نه) ))

دو ر  والد غانم  والد علي  لو د بر دية)

23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب

 لسيد  ملص فى  لرفاعي)

دو ر  والد غانم  والد علي) عنو نه) ))

 لو د بر دية  لفقيه بن صاوح)23200 

 لفقيه بن صاوح  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

صاوح) بن  بالفقيه   البتد ئية 

رقم) تحت  (2019 شتنبر) (0( بتاريخ)

.893/2019

6I

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك)

 لوحيد

STARLOTIS
إعالن متعدد  لقر ر ت

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م. 

ح ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  ل ابق  الول بني 

مالل 20 شارع  ملتنبي  ل تبق  الول 

بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب

STARLOTIS »شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ح ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 72 شقة 

06 عمارة سمية حي جبلية بلوك 1 

بني مالل - 23000 بني مالل  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.342(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

2018)تم  تخاح) 31)دجنبر)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

رأسمال  لشركة) في  :) لزيادة  مايلي)

عن) درهم  (6.337.400,00 بنسبة)

طريق دمج  ملبالغ  ملنقولة من جديد)

إلى) درهم  (100.000,00 من) لنقله 

بزيادة) وحلك  درهم  (6.437.400,00

63.374)حصة جديدة ب)100)درهم)

للو حدة

على) ينص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 

مايلي):)تحرير مبلغ)000,00.)7)درهم)

رأسمال  لشركة) من  محررة   لغير 

من  وحساب  و اري) و ملستخلصة 

للشركاء) ملبين بالبيان  وختامي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

 بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي):

 6.437.400.00 ر سمال  لشركة هو)

درهم.

 بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي):

عدد  السهم)63374

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)23)غشت)

2019)تحت رقم)639.

7I
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CAGECO

HLM TRAVAUX«SARL«
إعالن متعدد  لقر ر ت

CAGECO

29 شارع محمد  لسادس عمارة ف2 

 لرقم 10  لد ر  لبيضاء، 00)20، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

»HLM(TRAVAUX«SARL »شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي :  الزهر 

 قامة  لفجر بلوك E عمارة 6 شقة 
رقم 1 سيدي  لبرنو�ضي - 20620 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.211841

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)19)فبر ير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

:) لذي ينص) (7333(4 قر ر رقم)

:) لتوقيع  ملنفصل للسيد) على مايلي)

 لعربي  لتو ب و لسيدة مريم س يد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (19 رقم) بند 

مايلي):)ستلتزم  لشركة بشكل صحيح)

للسيد  لعربي) بالتوقيع  ملنفصل 

 لتو ب و لسيدة مريم س يد

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 0( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)4)7333.

8I

JIYAR JAOUAD

BLUE PEARL LUXURY
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

BLUE PEARL LUXURY شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ق عة 

G2-1  ملركب  لسكني حد ئق ملوية 

طريق ولد منصور  لسعيدية - 

63600  لسعيدية  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2020/247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BLUE (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PEARL LUXURY

:) لترويج) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لعقاري.

ق عة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

G2-1) ملركب  لسكني حد ئق ملوية)

(- منصور  لسعيدية) ولد  طريق 

63600) لسعيدية  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

00))حصة) (:  لسيد صابر بكاوي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: عامري) بن  خليل   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد صابر بكاوي عنو نه) ))زنقة)

بركان) حي  لوفاق  (17 رقم)  لقاهرة 

63300)بركان  ملغرب.

 لسيد خليل بن عامري عنو نه) ))

تجزئة  لعا�ضي) شارع عالل  لفا�ضي 
رقم)21)وجدة)60010)وجدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد صابر بكاوي عنو نه) ))زنقة)

بركان) حي  لوفاق  (17 رقم)  لقاهرة 

63300)بركان  ملغرب

 لسيد خليل بن عامري عنو نه) ))

تجزئة  لعا�ضي) شارع عالل  لفا�ضي 

رقم)21)وجدة)60010)وجدة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (10 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)7231.

9I

KAMAR BENOUNA

LINA SYSTEM›S ش م م دات 

مأاهم وحيد

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 34

20160، Casablanca(MAROC

LINA SYSTEM›S ش م م د ت 

مساهم وحيد شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مجمع فرح 

حي  لسالمة مجموعة 84  القامة 

149 - 20300  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.17((77

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2020 ماي) (04  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»مجمع فرح حي  لسالمة مجموعة)84 

- 20300) لد ر لبيضاء)  149  القامة)

»تجزئة  الفاق  لتجزئة) إلى)  ملغرب«)

 20100 (- سيدي معروف) (441 رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)737916.

10I

KAMAR BENOUNA

SOLAR POWER ش م م
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 34

20160، Casablanca(MAROC

SOLAR POWER ش م م شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 46 شارع 

 لزرق وني - 20220  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.371923

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تحويل) )1)أبريل)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

 20220 (- شارع  لزرق وني) (46«

 20« إلى)  لد ر لبيضاء) ملغرب«)

عباس  بن فرناس  لو زي5)-)20000 

 لد ر لبيضاء) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737617.

11I

JIYAR JAOUAD

RH LOCATSCOUT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

RH LOCATSCOUT شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 28 زنقة 

 ملتنبي حي  لسالم بركان - 63300 

بركان  ملغرب
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تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

7229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RH (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOCATSCOUT

كر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

در جات  لنارية.

زنقة) (28 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 63300 (- بركان) حي  لسالم   ملتنبي 

بركان  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

100)حصة) (:  لسيد رشيد غر بتي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) غر بتي  رشيد   لسيد 

أحفير) (12 حي بدر زنقة صديق رقم)

0)630)أحفير  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) غر بتي  رشيد   لسيد 

أحفير) (12 حي بدر زنقة صديق رقم)

0)630)أحفير  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (10 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)246/2020.

12I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

إليت بروفيل ماروك
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila،

60000، oujda(maroc

إليت بروفيل ماروك شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 لصناعي رقم 30 - 60000 وجدة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.3471(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

جمال  لدين) )ة)) تفويت  لسيد)

حصة  جتماعية من) (140  وحفيظ)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (340 أصل)

كريم بنعمر بتاريخ))1)يونيو)2020.

جمال  لدين) )ة)) تفويت  لسيد)

حصة  جتماعية من) (200  وحفيظ)

لفائدة  لسيد) حصة  (340 أصل)

يونيو) (1( بتاريخ) عزيز عبقادري  )ة))

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (08 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)8)13.

13I

CAJF CO

 CENTRE MED D’EXAMEN

 ET DE CORRECTION DES

TROUBLES VISUELS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CAJF CO

 Rue(Ait(Ourir، 20000، 03

casablanca maroc

 CENTRE MED D’EXAMEN

 ET DE CORRECTION DES

TROUBLES VISUELS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 حي 

كفاتا شارع  بي د ر  لغفاري رقم ))2 

وشارع 3 سيدي برنو�ضي - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.13(821

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تقرر) (2020 مارس) (02 في)  ملؤرخ 

ح ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 CENTRE ح ت  لشريك  لوحيد)

 MED D’EXAMEN ET DE

 CORRECTION DES TROUBLES

 100.000 رأسمالها) مبلغ  (VISUELS

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي)1)حي)

كفاتا شارع  بي د ر  لغفاري رقم)))2 

 20000 (- سيدي برنو�ضي) (3 وشارع)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)حل)

مبكر للشركة.

حي) (1 ب) مقر  لتصفية  وحدد 

كفاتا شارع  بي د ر  لغفاري رقم)))2 

 20000 (- سيدي برنو�ضي) (3 وشارع)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

مع ي) جامع  هشام   لسيد)ة))

وعنو نه) ))176)نجاح  كادير)20000 

)ة)) كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)109)73.

14I

MOORISH

 AFRICAINE DE

 CONSTRUCTION

 METALLIQUE SARL

AFCOMET
شركة  ملساهمة

حل شركة

MOORISH

39 شارع اللة  لياقوت  ل ابق ) 

 لشقة د 39 شارع اللة  لياقوت 

 ل ابق )  لشقة د، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 AFRICAINE DE

 CONSTRUCTION METALLIQUE

SARL AFCOMET شركة 

 ملساهمة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة بيت 

 لفتح عمارة رقم س 4 عين  لسبع 

 لد ر لبيضاء - 20400  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.4242(9

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (24  ملؤرخ في)

 AFRICAINE DE شركة  ملساهمة)

 CONSTRUCTION METALLIQUE

رأسمالها) مبلغ  (SARL AFCOMET

مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000

عمارة) بيت  لفتح   إلجتماعي  قامة 
رقم س)4)عين  لسبع  لد ر لبيضاء)-)

20400) لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):) لتوقف  لتام لنشاط  لشركة.

وحدد مقر  لتصفية ب  قامة بيت)

عين  لسبع) (4  لفتح عمارة رقم س)

20400) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب.)

و عين):)

مزياتي) منتصر  محمد   لسيد)ة))

بيت) وعنو نه) )) قامة  صبور 

عين  لسبع) (4  لفتح عمارة رقم س)

20400) لد ر  لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
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وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)737866.

1(I

select conseil

 VARUN BEVERAGES

MOROCCO
إعالن متعدد  لقر ر ت

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة421  ل ابق 

 لر بع رقم16، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

 VARUN BEVERAGES

MOROCCO »شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : نو صر 

بوسكورة من قة صناعية - 27182 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.229714

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاح) (2020 ماي) (1( في)  ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (01 رقم) قر ر 

من  لسيد) تحويل  السهم  (: مايلي)

 DUBEY RAJENDRA KUMAR

 MADRAS SRINIVASA  لى  لسيد)

ASHOK

على) ينص  :) لذي  (02 رقم) قر ر 

 DUBEY(مايلي):)قبول  ستقالة  لسيد

منصب) من  (RAJENDRA KUMAR
 د ري

على) ينص  :) لذي  (03 رقم) قر ر 

 MADRASقتر ح  لسيد (: مايلي)

كمساهم) (SRINIVASA ASHOK
جديد و  د ري

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)-):) لذي ينص على مايلي)

 DUBEY تحويل  السهم من  لسيد) (:

RAJENDRA KUMAR) لى  لسيد)

MADRAS SRINIVASA ASHOK

بند رقم)-):) لذي ينص على مايلي)

 DUBEY قبول  ستقالة  لسيد) (:

منصب) من  (RAJENDRA KUMAR

 د ري

على) ينص  :) لذي  (- رقم) بند 

 MADRASقتر ح  لسيد (: مايلي)

كمساهم) (SRINIVASA ASHOK

جديد و  د ري.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738916.

16I

select conseil

ERPOR’T MAROC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة421  ل ابق 

 لر بع رقم16، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

ERPOR’T MAROC شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 421 شارع 

غبد  ملومن وشارع  نو ل مكتب رقم 

40 طابق 4 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.292461

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

 AHL DESIGN((تفويت  لسيد))ة

 ENGINEERING MAROC 2(0

 (00 أصل) من  حصة  جتماعية 

حميد) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

شتو ن بتاريخ)01)يوليوز)2020.

 AHL DESIGN((تفويت  لسيد))ة

 ENGINEERING MAROC 2(0

 (00 أصل) من  حصة  جتماعية 

 LAURENT )ة)) حصة لفائدة  لسيد)

يوليوز) (01 بتاريخ) (LAUDICINA

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738373.

17I

LAMAF SARL

STE CHAPEAU CHEF

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

LAMAF SARL

 ANGLE RUE EL MOUAHIDINE

 ET RUE IBN ROCHD N4

 RESIDENCE(RANIA 2EME

 ETAGE(APPT(N6، 60000،

OUJDA MAROC

STE CHAPEAU CHEF شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مر ب باب 

سيدي عبد  لوهاب  ملحل  لتجاري 

رقم 01 - 60000 وجدة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.31061

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (04 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

بختي) )ة)) مليلود  تفويت  لسيد)

00))حصة  جتماعية من أصل)00) 

عبد  الله) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

بختي بتاريخ)04)يونيو)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (14 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1417.

18I

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك)

 لوحيد

AGALMAM BOIS
إعالن متعدد  لقر ر ت

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م. 

ح ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  ل ابق  الول بني 
مالل 20 شارع  ملتنبي  ل تبق  الول 

بني مالل، 23000، بني مالل  ملغرب

AGALMAM BOIS »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي :  لحي 

 وحسني زنقة  غبالة رقم 4 محل 

رقم 89/91 بني مالل - 23000 بني 

مالل  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.11(1

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاح) (2019 نونبر) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

قرر  لشرك أن يحول أسهم) (: مايلي)

نور) شاهي   لشريك  ملتوفى  لسيد 

للب اقة  لوطنية)  لدين  وحامل 

 (660 و لبالغ) (.I 318679 رقم)

زوجته  لسيدة) (: وهم) لورثته  سهم 

رقم) ب اقتها  لوطنية  مدكر  نادية 

I601(86،)س89))سهم أمه  لسيدة)

ب اقتها  لوطنية) فاطمة  لقوري 

سهم  بنته) س944) (،I694923 رقم)

سهم) (137( شاهي) فاتحة   لسيدة 

 27(2 شاهي،) محمد  و بنه  لسيد 

سهم.

 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):

 نتقال مهمة  لتسيير إلى  لسيد بلمان)

مص فى،) وحامل للب اقة  لوطنية)

.I28(380(رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

 بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي):

 1.132.400.00 ر سمال  لشركة هو)

درهم تقسم كالتالي):)-)



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9(3(

 Mr BOULMANE MUSTAPHA

 Mme NADIA (•((66.000,00 DH

 MOUDAKKIR (8.900,00 DH

 •( Mr( MOHAMED( CHAHI

 Mlle FATIHA (•(27(.200,00 DH

 CHAHI( 137.500,00( DH( •( Mme

 FATIMA ELKORI 94.400,00 DH

 بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي):

تقسم) 11320سهم  عدد  السهم)

 Mr BOULMANE كالتالي•)

(•(MUSTAPHA  (.660 parts

 Mme NADIA MOUDAKKIR (89

 Mr MOHAMED (•(parts

 Mlle (•(CHAHI  2.7(2 parts

(•(FATIHA CHAHI 1.37( parts

 Mme FATIMA ELKORI 944 parts

على) ينص  :) لذي  (17 رقم) بند 

مايلي):) نتقال مهمة  لتسيير إلى  لسيد)

للب اقة) مص فى،) وحامل  بلمان 

.I28(380(لوطنية رقم 

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

)2)نونبر)  البتد ئية ببني مالل بتاريخ)

2019)تحت رقم)848.

20I

EXACTE FIDUCIAIRE

EL MOURABIT TRANSFERT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

EXACTE FIDUCIAIRE

 LOT(AL(WAHDA(LOT 249،

26402، SOUALEM(MAROC

 EL MOURABIT TRANSFERT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

 LOT وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 MADIHI(N°17 HAD(SOUALEM

 - 26402 HAD(SOUALEM

MAROC

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOURABIT TRANSFERT

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

 TRANSFERT D’ARGENT ET

SERVICE

.CHANGE MANUEL

 LOT (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 MADIHI N°17 HAD SOUALEM

 - 26402 HAD SOUALEM

.MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 Mme EL MOURABIT  لسيدة)

بقيمة) حصة  (KHADIJA( :( 1.000

100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 Mme EL MOURABIT  لسيدة)

 LISSASFA عنو نه) )) (KHADIJA

 3 BLOC D N°183 20190

.CASABLANCA MAROC

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 Mme EL MOURABIT  لسيدة)

 LISSASFA عنو نه) )) (KHADIJA

 3 BLOC D N°183 20190

CASABLANCA MAROC

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (07  البتد ئية ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)-.

21I

TOUZ-OUMEN

TOUZ-OUMEN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

TOUZ-OUMEN

 QU(EL(CAID(DRISS(NR 27 BIS

 KHENIFRA، 54000، KHENIFRA

MAROC

TOUZ-OUMEN شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 QU وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 EL(CAID(DRISS(NR 27 BIS

 KHENIFRA - 54000 KHENIFRA

MAROC

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

3131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 أكتوبر) (10

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

TOUZ-(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.OUMEN

 TRAVAUX(:(غرض  لشركة بإيجاز

 DIVERS CONSTRUCTION ET

.NEGOCE

 QU (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 EL CAID DRISS NR 27 BIS

 KHENIFRA - (4000 KHENIFRA

.MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 ABDELJALIL OUMEN  لسيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 500

للحصة.

 HOUSSAINE  لسيد)

TOUZAMI(:(500)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.)

 ABDELJALIL(OUMEN( :  لسيد)
00))بقيمة)100)درهم.

 HOUSSAINE  لسيد)
TOUZAMI(:(500)بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 ABDELJALIL OUMEN  لسيد)
 LOT EL ABBASSIA عنو نه) ))

.14200 SIDI SLIMANE MAROC
 HOUSSAINE  لسيد)
 AV BIR عنو نه) )) (TOUZAMI
 ANZARAN RUE 0( N 02 231(0

.KSIBA MAROC
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 ILHAM OUHABI  لسيدة)
 LOG DE TRAVAUX عنو نه) ))
 PUBLICS (4000 KHENIFRA

MAROC
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)30)أكتوبر)

2019)تحت رقم)872/2019.

22I

LAARISS

 TRADITIONS L.A SARL 
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

TRADITIONS(L.A »SARL
رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  الجتماعي : 213 مخزن رقم 
1تجزئة رقم 3209  لوفاق تمارة - 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (-| (
شركة) تأسي5  تم  (, (02/01/2020

«(«(A. TRADITONS L(تحمل  سم
»)ش.)ح.م.م.)»)تتوفر على  ملميز ت)

 لتالية):)
213)مخزن رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

1تجزئة رقم)3209) لوفاق تمارة)
وبيع) شر ء) (:  لهدف  الجتماعي)
جميع منتجات  ملخابز و الي5  لكريم)

مدة  الستمر ر):)99)سنة.
درهم) (100.000.00 (: رأس  ملال)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كما يلي):)



9(33 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

 لسيدة عائشة عياش)340)حصة

 330 رضو ن  لشقال) –) لسيد 

حصة

 330 هاجر لشقال) –) لسيدة 

حصة

عياش) عائشة  تعيين  لسيدة 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  الجتماعية)

فاتح يناير وتنتهي في)31)دجنبر.

لتكوين) ((% بعد  قت اع) (:  ألرباح)

يوزع) صندوق  الحتياط  لقانوني,)

 لباقي على  لشركاء)حسب حصصهم.

باملركز) تم  إليد ع  لقانوني  (-

تحت) بالرباط  لإلستثمار   و هوي 

 لس ل  لتجاري رقم.3)1300 

26I

موثقة هدى أمنيول

دوليموب
إعالن متعدد  لقر ر ت

موثقة هدى أمنيول

شارع و د زيز، عمارة تيفاوين بلوك 

E2،  ل ابق  لثاني، رقم 4، 80000، 

أكادير  ملغرب

دوليموب »شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : أكادير 
زنقة  ملحيط جانب  لبحر مصنع 

cibel  لحي  لصناعي أنز  - 80000 

 كادير  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.1377

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)29)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

تعيين  لسيد محمد  لبعي�ضي مسير )

جديد  للشركة

 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):

للقانون  ألسا�ضي)  لتغيير  ملتر بط 

للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (42 رقم) بند 
مايلي):)تعيين  لسيد محمد  لبعي�ضي)

مسير  جديد  للشركة
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) باكادير   لتجارية 

2020)تحت رقم)91407.

28I

AL HUDA CONSEIL SARL

 GRANDS CHANTIERS
 DE CHAUSEES ET
CONSTRUCTION

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد  لزرق وني  قامة 

كوثر  لشقة 9، 30000، فاس 
 ملغرب

 GRANDS CHANTIERS
 DE CHAUSEES ET

CONSTRUCTION شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 79 
 ملنظر  و ميل  لنرج5 طريق سيدي 

 حر زم, - 30000 فاس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63143
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
: تسميتها) بمختصر    إلقتضاء)

 GRANDS CHANTIERS
 DE CHAUSEES ET

.CONSTRUCTION
(- :) لتد ول) غرض  لشركة بإيجاز)

 آلشغال  لعامة)-)نقل  لبضائع.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لرقم)79 
 ملنظر  و ميل  لنرج5 طريق سيدي)

 حر زم,)-)30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  الاله  جبيلي):)3.400 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 3.300 (:  لسيد  وحسن  جبيلي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 3.300 (: حميد  لعرج)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  الاله  جبيلي)  لسيد 

تجزئة  ملنظر  و ميل) عنو نه) ))
فاس) (30000 طريق صفرو) (84 رقم)

 ملغرب.

 لسيد  وحسن  جبيلي عنو نه) ))

تجزئة  ملنظر  و ميل  لرقم)84)طريق)

صفرو)30000)فاس  ملغرب.

عنو نه) )) حميد  لعرج   لسيد 
))شارع موالي رشيد) 17) لشقة) رقم)

30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  وحسن  جبيلي عنو نه) ))

تجزئة  ملنظر  و ميل  لرقم)84)طريق)

صفرو)30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1673.

29I

ETS COMPTA HOUSE

FAIZA TRAVAUX
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

FAIZA TRAVAUX شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  غبالو 

ميدلت - 0)43) ميدلت  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
2369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (21
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FAIZA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة)- ملفاوضة.
:) غبالو) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ميدلت)-)0)43))ميدلت  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مولود   لسيد  ع�ضي 
 غبالو ميدلت)0)43)) غبالو ميدلت)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) مولود   لسيد  ع�ضي 
 غبالو ميدلت)0)43)) غبالو ميدلت)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (12  البتد ئية بميدلت بتاريخ)

2020)تحت رقم)64.

30I

 ئتمانية  لر حة

كوفيرما
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ئتمانية  لر حة
48 شارع محمد  وخام5 تجزئة 
 لصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
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كوفيرما شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لكرم رقم 141 لسفلي برشيد 

برشيد 26100 برشيد  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13(17

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 دجنبر)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كوفيرما.

:) الستير د) غرض  لشركة بإيجاز)

و لتصدير.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لكرم رقم)141 لسفلي برشيد برشيد)

26100)برشيد  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

: عبد  لفتاح)   لسيد  و دو ني 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

 

(: عبد  لفتاح)  لسيد  و دو ني 

1000)بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لفتاح)  لسيد  و دو ني 

تجزئة ركر كة) (4 فيال رقم) عنو نه) ))

برشيد)26100)برشيد  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لفتاح)  لسيد  و دو ني 

تجزئة ركر كة) (4 فيال رقم) عنو نه) ))

برشيد)26100)برشيد  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (10 بتاريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2020)تحت رقم)210.

31I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ZYD PLUS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC

ZYD PLUS شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

عالل  لفا�ضي تجزئة رتمة، عمارة 

89، شقة )  ل ابق رقم 1 مر كش - 

40000 مر كش  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1044(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (1(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ZYD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PLUS

مستشار) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لتسيير

في  العمال  ملختلفة  و) مقاول 

 لبناء

(: عمليات  وخدمة) إد رة  مقاول 

 لتسليم و لرسائل.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عمارة) رتمة،) تجزئة  عالل  لفا�ضي 

1)مر كش)-) )) ل ابق رقم) 89،)شقة)

40000)مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 1000 (: يون5  لقائدي)  لسيد 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

يون5  لقائدي عنو نه) ))  لسيد 

 40000  1 142) لرقم) ح.م.ش بلوك)

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

يون5  لقائدي عنو نه) ))  لسيد 

 40000  1 142) لرقم) ح.م.ش بلوك)

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (01  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)113763.

32I

 مغار عبد  لغافور

FAGHLOUMI CARS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 مغار عبد  لغافور

شارع  و يش  مللكي  قامة  لنور رقم 

1  ل ابق  الول ت و ن، 93000، 

ت و ن  ملغرب

FAGHLOUMI CARS شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملحمدية رقم 238 ت و ن - 93000 

ت و ن  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.21777

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (19 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

عدنان) )ة)) تفويت  لسيد)
100)حصة  جتماعية من)  لفغلومي)
)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (100 أصل)

منير  عسيلة بتاريخ)19)يونيو)2020.
عدنان) )ة)) تفويت  لسيد)
حصة  جتماعية) (100  لفغلومي)
حصة لفائدة  لسيد) (100 من أصل)
يونيو) (19 ياسين  عسيلة بتاريخ) )ة))

.2020
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (13  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1393.
33I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

RABAH ELEC رباح اليك
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET(DES(AFFAIRES (EL(KASMI
 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE
إقامة جنان  لرحمة  لسالم 2 عمارة 
1 شقة 3  هل لغالم سيدي مومن 
 لد ر  لبيضاء سيدي مومن  لد ر 
 لبيضاء، 00)20،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
RABAH ELEC رباح  ليك شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
سهيب  لرومي بلوك 39 رقم 20 

سيدي  لبرنو�ضي  لبيضاء - 20000 
 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
46(8(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
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ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
RABAH ELEC)رباح  ليك.

توزيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملعد ت  لكهربائية.

وتوزيع  ملعد ت) تصنيع  (•

 لكهربائية و إللكترونية و إلنارة.

•)بيع  ملعد ت  لكهربائية.

•)BT) ملعد ت  لكهربائية و ألتمتة.)

مجل5.

وتوزيع  ملعد ت) •) ستير د 

 لكهربائية

•)مو د  لبناء)و لصحية و لسباكة)

و لكهرباء

•) لكهرباء،) ألجهزة،) لتبريد،)

تكنولوجيا  ملعلومات،)  لتكييف،)

شبكات  إلطفاء.

•) ألتمتة و ملوصالت.

•) ملعد ت  لكهربائية ح ت  و هد)

و و هد  ملنخفض.) ألتمتة،)  لعالي 

و ألجهزة،)و ملحركات.

توزيع  ملعد ت  لكهربائية) (•

و إللكترونية..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 20 رقم) (39 بلوك) سهيب  لرومي 

 20000 (- سيدي  لبرنو�ضي  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: ر ضية) مز ن   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ر ضية  مز ن   لسيدة 
1)رقم) 14)عمارة) تجزئة جوهرة زنقة)

 20000 مومن  لبيضاء) سيدي  (1

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ر ضية  مز ن   لسيدة 

1)رقم) 14)عمارة) تجزئة جوهرة زنقة)

 20000 مومن  لبيضاء) سيدي  (1

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739726.

34I

CABINET CHAOUI

 GROUPE SCOLAIRE PIERRE

 CORNEILLE  GSPC

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير  لسنة  ملالية

CABINET CHAOUI

 Avenue des FAR Résidence ,10

 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR

 Résidence(RIF, 2ème(Étage

 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc

 GROUPE SCOLAIRE PIERRE

CORNEILLE » GSPC « »شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 9 زنقة 

عبد  لسالم عامر من قة  لهضبة - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»تغيير  لسنة  ملالية«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.13324

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)17)يونيو)2020

 1 إلى) (: تغيير  لسنة  ملالية) تقرر 

غشت إلى)31)يوليوز.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739049.

3(I

جيسط كومب ا ش.ح.م.م.ش.و

توزيع البلواتي.ح.م.م.ش.و
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

جيسط كومب ا ش.ح.م.م.ش.و

شارع  وحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  ل ابق  ألر�ضي، ت و ن 

ت و ن، 93000، ت و ن  ملغرب

توزيع  لبلو تي.ح.م.م.ش.و شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 ألغر س، تجزئة  ملن لق، شارع 

تانسيفت،زنقة 02، ل ابق 02،شقة 

 TETOUAN 93150 07، مرتيل

مرتيل  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

269(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

توزيع) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 لبلو تي.ح.م.م.ش.و.

بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتوزيع جميع أنو ع  ألطعمة  ملعلبة)

و ملنظفات) وحفاضات  ألطفال 

و لتغليف  لغذ ئي..

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع) تجزئة  ملن لق،)  ألغر س،)

تانسيفت،زنقة)02، ل ابق)02،شقة)

 TETOUAN 931(0 مرتيل) (،07

مرتيل  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: بلو تي)  لسيد  دري5 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بلو تي   لسيد  دري5 

شارع) تجزئة  ملن لق،) حي  ألغر س،)

تانسيفت،زنقة)02، ل ابق)02،شقة)

07،)مرتيل)0)931)ت و ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بلو تي   لسيد  دري5 

شارع) تجزئة  ملن لق،) حي  ألغر س،)

تانسيفت،زنقة)02، ل ابق)02،شقة)

07،)مرتيل)0)931)مرتيل  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (02  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1043.

36I

cabinet(fiduda

 PIERRE COUBERTIN

ACDEMIE PRIVEE SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

CABINET FIDUDA

زنقة  و نر ل  لكتاني  ل ابق  لثاني 

ؤقم 7 برشيد 26100  ملغرب 

 PIERRE COUBERTIN ACADEMIE

PRIVEE SARL AU شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي زنقة 

سمية  لعمارة 82  ل ابق 4 رقم 6 

حي  لنخيل  لد ر  لبيضاء 20200 

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

463817

 2( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2019 دجنبر)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   القتضاء)

 PIERRE COUBERTIN ACADEMIE

.PRIVEE SARL AU

:) لتعليم) بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألولي،) البتد ئي، إلعد دي و لثانوي)

 وخاص.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سمية  لعمارة)82) ل ابق)4)رقم)6)حي)

 لنخيل  لد ر  لبيضاء)20200

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: عدنان) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عدنان  محمد   لسيد 

 20303 40)زنقة البو ر بولو  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) عدنان  محمد   لسيد 

 20303 40)زنقة البو ر بولو  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)12108.

37I

N2M CONSEIL-SARL

AIT -LIK
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

AIT -LIK شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

 زغنغان  والد ميمون  لناظور - 

62000  لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.1993(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

عبد  لرحيم) )ة)) تفويت  لسيد)

 بو رعد تا)160)حصة  جتماعية من)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (330 أصل)

عبد  لقادر  لقا�ضي بتاريخ)09)يوليوز)

.2020

عبد  لرخيم) )ة)) تفويت  لسيد)

حصة  جتماعية) (170  بورعد تا)

حصة لفائدة  لسيد) (330 من أصل)

يوليوز) (09 )ة)) وحسن  ملعلم بتاريخ)

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)927.

38I

 غر ر محمد

شركة ازدهار املغرب
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 غر ر محمد

تجزئة مفتاح  وخير)A44 مدينة 

 لع اوية عمالة قلعة  لسر غنة 

 LOT MIFTAH KHIR A44(

AATOUIA، 0،  لع اوية  ملغرب

شركة  زدهار  ملغرب شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

مفتاح  وخير )A44 مدينة  لع اوية 

 قليم قلعة  لسر غنة - 43000 

 لع اوية  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

4067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 زدهار  ملغرب.

:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة  و  لبناء.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

)A44)مدينة  لع اوية) مفتاح  وخير)

 43000 (- قلعة  لسر غنة)  قليم 

 لع اوية  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 10.000 (: محمد)  لسيد  غر ر 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محمد   لسيد  غر ر 

مدينة) (A44( مفتاح  وخير) تجزئة 

قلعة  لسر غنة)  لع اوية  قليم 

43000) لع اوية  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) محمد   لسيد  غر ر 

مدينة) (A44( مفتاح  وخير) تجزئة 

43100) لع اوية)  لع اوية  قليم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بتاريخ))1 

يوليوز)2020)تحت رقم)143/2020.

39I

credible consult

AJ PRODUCTION SARL AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

credible consult

 bd(emile(zola، 20300، 32(

casablanca maroc

 AJ PRODUCTION SARL AU

»شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ح ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : زنقة 

سمية إقامة شهرز د 3  ل ابق ) 

رقم 22  لنخيل - -  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

320193

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاح) (2020 فبر ير) (14  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

 ستقالة  لسيد محمد بلغالي كمسير)

للشركة

 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):

تعيين  لسيدة سهام بهلول كمسيرة)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)3):) لذي ينص على مايلي):)

تحيين  لنظام  ألسا�ضي للشركة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738180.

40I
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 ئتمانية ميسيون كونساي

TAWKO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ئتمانية ميسيون كونساي

49، زنقة لوريي روز، عين  لسبع، 

90)20،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

TAWKO شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 21 ساحة 

سليمان عزمي  ل ابق 6  لشقة 27 

إقامة باستور حي  ملستشفيات - 

20300  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

463829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAWKO

غرض  لشركة بإيجاز):) لدر سات)

و إلنجاز ت في  مل ال  ملعلوماتي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)21)ساحة)

 27 6) لشقة) سليمان عزمي  ل ابق)

(- حي  ملستشفيات) باستور  إقامة 

20300) لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 30.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 300 (: ياسين)  لسيد  لكباص 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لكباص ياسين عنو نه) ))
عزمي  ل ابق) سليمان  ساحة  (21
حي) باستور  إقامة  (27 6) لشقة)
20300) لبيضاء)  ملستشفيات)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لكباص ياسين عنو نه) ))
عزمي  ل ابق) سليمان  ساحة  (21
حي) باستور  إقامة  (27 6) لشقة)
 ملستشفيات)20300) لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73781.

41I

Para-pharmacie kermoudi

 PARA-PHARMACIE
KERMOUDI

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

Para-pharmacie kermoudi
 rue(ibno(zohr(Ville(nouvelle، 12

46000، Safi(Maroc
 Para-pharmacie kermoudi

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

 rue 10 40 وعنو ن مقرها  إلجتماعي
Qu(anas 46000 Safi(Maroc
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
10(17

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
Para- (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.pharmacie kermoudi

(: بإيجاز) غرض  لشركة 
.Parapharmacie

 rue  40 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
.10(Qu(anas(46000(Safi(Maroc

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 Kermoudi( taoufik  لسيد)
 rue ibno zohr ville  12 عنو نه) ))

.nouvelle(safi(46000(Safi(Maroc
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 Kermoudi( taoufik  لسيد)
 rue ibno zohr ville  12 عنو نه) ))

nouvelle(safi(46000(Safi(Maroc
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

2020)تحت رقم)-.
42I

ADVOLIS

JEME-TECH
إعالن متعدد  لقر ر ت

ADVOLIS
 N°(9,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC
JEME-TECH »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي : 70 شارع 
عمر بن  وخ اب - 60000 وجدة 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.33(49

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)30)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 
مايلي):)فوتت  لسيدة جهاد  وحضري)
شركة) في  لها  حصة  ململوكة  ((00
»JEME-TECH«)لفائدة  لسيد محمد)

 لبغد دي)

 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من«)

(« ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

إلى)»)شركة ح ت مسؤولية  ملحدودة)

ح ت  لشريك  لوحيد)»

على) ينص  :) لذي  (3 رقم) قر ر 

أعضاء) و مع  لعام) :) تفق  مايلي)
على مغادرة  لسيدة جهاد  وحضري)

منصبها) من  و ستقالتها  للشركة 

وتسمية  لسيد) مشاركة  كمسيرة 

وحيد) كمسير  محمد  لبغد دي 

كامل  لصالحية) و ع ائه  للشركة 

ملدة) وح لك  وتمثيل  لشركة  لتسيير 

غير محدودة)

 قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي):

 تفق أعضاء) و مع  لعام وباالجماع)

على تحيين  لقانون  السا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

:) لذي) بند رقم  لقانون  السا�ضي)
تحيين  لقانون) (: مايلي) على  ينص 

 السا�ضي

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (10 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1390.

43I

Maitre Idriss el khatib

ايموبيليير اللبادي 

IMMOBILIERE LEBBADI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وفاة شريك

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

 IMMOBILIERE يموبيليير  للبادي 

LEBBADI شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  ليازيدي عمارة سارة بلوك س 

 ل ابق  الر�ضي رقم ب1 - 93000 

ت و ن  ملغرب.
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وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.17427

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في))1)يونيو)2020)تم  إلعالم)

بوفاة  لشريك  محمد  للبادي وتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 أبريل) (22 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):)

أشعاش،) رشيدة   لسيد)ة))

00).7)2)حصة.

طارق  للبادي،)  لسيد)ة))

)0.62)4)حصة.

عادل  للبادي،)  لسيد)ة))

)0.62)4)حصة.

 لسيد)ة))أمين  للبادي،))0.62)4 

حصة.

 لسيد)ة)) يمان  للبادي،)

312.)22)حصة.

 لسيد)ة))منى  للبادي،)312.)22 

حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (14  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1470.

44I

STE REVCOMPTA

RIAD CAR RENT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

STE REVCOMPTA

عمارة رقم 08  ل ابق  الول  لشقة 

04 شارع  كر   ملدينة  و ديدة 

مكناس، 0000)، مكناس  ملغرب

RIAD CAR RENT شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

 IMM D2 وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 MAGASIN(N°5 EL(MANSOUR

 MEKNES - 50000 MEKNES

.MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.21413

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2019 نونبر) (26  ملؤرخ في)

 EL للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

كمسير) (MAKHSSOUS ABDELALI

وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

نونبر) (28 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2019)تحت رقم))478.

4(I

N2M CONSEIL-SARL

MEUBLES AZZOUZI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

MEUBLES AZZOUZI شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي بودينار 

 ملركز  لدريوش - 3)622  لذريوش 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEUBLES AZZOUZI

بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 الثات و التات  لكهرومنزلية)- ستر د)

وتصدير.
بودينار) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
3)622) لذريوش) (-  ملركز  لدريوش)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: حسن) عزوزي   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) حسن  عزوزي   لسيد 
 622(3 دو ر بودينار  ملركز  لدريوش)

 لذريوش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) حسن  عزوزي   لسيد 
 622(3 دو ر بودينار  ملركز  لدريوش)

 لناظور  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ))1)يوليوز)

2020)تحت رقم))3.
46I

SAGEST

TENDANCE MARKET
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES،

30000، FES(MAROC
TENDANCE MARKET شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 34 
متجر رقم 2 تجزئة  لبركة بنسودة - 

30000 فاس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

62391
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (0(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TENDANCE MARKET
بيع مو د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لبناء.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)تجزئة)34 
(- تجزئة  لبركة بنسودة) (2 متجر رقم)

30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: لغري�ضي) عصام   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: لغري�ضي) زكرياء)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد عصام لغري�ضي عنو نه) ))
فاس) (30000  1 شارع  لزهور) (26(

 ملغرب.
عنو نه) )) لغري�ضي  زكرياء)  لسيد 
فاس) (30000  1 شارع  لزهور) (26(

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عصام لغري�ضي عنو نه) ))
فاس) (30000  1 شارع  لزهور) (26(

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (12 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1026.
47I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

PARABIS LINA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL
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 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc

PARABIS LINA شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لكريم  وخ ابي عمارة بن مو�ضى 

 لكو ش  ل ابق 2 30000 فاس 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

62437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (03

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PARABIS LINA

بيع) (1- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملنتجات  لصيدالنية،

وتوزيع) وتسويق  -2تصنيع 

وتعزيز) وتمثيل  وتصدير  و ستير د 

و لعالج) و لرو ئح  بالنباتات   لعالج 

ومستحضر ت  لتجميل)  لغذ ئي 

ومستحضر ت  لتجميل  ل بيعية)

و ألجهزة  ل بية و ملكمالت  لغذ ئية

-3) ستير د وتصدير  لسلع و ملو د)

للنشاط) و ملنتجات  لالزمة   وخام 

أعاله،)بأي شكل من  ألشكال.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع عبد)

مو�ضى) بن  عمارة   لكريم  وخ ابي 

فاس) (30000  2  لكو ش  ل ابق)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: تازي)  لسيدة  حسان 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) تازي   لسيدة  حسان 
 2 شارع  بي عالء)معاري  قامة طارق)
عمارة)16)فاس)30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) تازي   لسيدة  حسان 
 2 شارع  بي عالء)معاري  قامة طارق)

عمارة)16 30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1073.
48I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE ATATE EL ASRI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

 قامة ساحة فاس  ل ابق  الول 
مكتب رقم 1 شارع  بر هيم رود ني 
م.ج فاس، 30000، فاس  ملغرب

STE ATATE EL ASRI شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

ساحة فاس  ل ابق  الول  ملكتب 1 
شارع  بر هيم  لرود ني م ج فاس - 

30000 فاس  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.(77(9

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
2020)تم تحويل) 22)أبريل)  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
فاس  ل ابق  الول) ساحة  » قامة 
شارع  بر هيم  لرود ني م) (1  ملكتب)
إلى) فاس  ملغرب«) (30000 (- ج فاس)
»شارع  وحضري زنقة تالسينت رقم)
8) لزهور)2)منفلوري فاس)-)30000 

فاس  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (03 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1240/020.

49I

alexi

GUERILLA SOFT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19، 20300،

casablanca maroc

GUERILLA SOFT شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 67 شارع 

عزيز بالل  ل ابق 2 رقم 3  ملعارف 

 لد ر  لبيضاء - 20300  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

39(97(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى  (

تم تغيير) (2020 يناير) (1( في)  ملؤرخ 

 GUERILLA« من) تسمية  لشركة 

.«(ODEX«(إلى(«(SOFT

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبر ير)2021)تحت رقم)731044.

(0I

ETS COMPTA HOUSE

EASY OPTIC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

EASY OPTIC شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم )4 

زنقة  لد ر  لبيضاء خنيفرة - 4000) 

خنيفرة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

3289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (06

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 EASY (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.OPTIC

غرض  لشركة بإيجاز):) لبصريات)

وقياس  لنظر.

 4( رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زنقة  لد ر  لبيضاء)خنيفرة)-)4000) 

خنيفرة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عثمان سماللي   لسيد 

3))حي السيري خنيفرة) 26)رقم) زنقة)

4000))خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) عثمان سماللي   لسيد 

3))حي السيري خنيفرة) 26)رقم) زنقة)

4000))خنيفرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (11  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)96.

(1I
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FIDU ALIMTYAZ

 STE EXTRA HAMDADA
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDU ALIMTYAZ

 لشقة 2 عمارة 17 شارع محمد 

 لزرق وني  ل ابق  ألول، م.ج 

FES MAROC ،30000 ،فاس

 STE EXTRA HAMDADA SARL

AU شركة ح ت مسؤولية محدودة 

ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 8) زنقة 

2 عين  لدر�ضي سهب  لورد فاس - 

30001 فاس  ملغرب 

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

62823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (04

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EXTRA HAMDADA SARL AU

:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

 الشغال  ملختلفة و لبناء.
زنقة) ((8 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- عين  لدر�ضي سهب  لورد فاس) (2

30001)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: حمد دة) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد حمد دة عنو نه) ))
2)عين  لدر�ضي سهب  لورد) 8))زنقة)

فاس)30001)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد حمد دة عنو نه) ))
2)عين  لدر�ضي سهب  لورد) 8))زنقة)

فاس)30001)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (17 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1364.

(2I

select conseil

4C BUSINESS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة421  ل ابق 

 لر بع رقم16، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

4C BUSINESS شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

سمية  قامة شهرز د 3 طابق ) رقم 

22  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.213017

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (19  ملؤرخ في)

 4C شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

BUSINESS)مبلغ رأسمالها)100.000 

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع)
))رقم) 3)طابق) سمية  قامة شهرز د)

20000) لد ر) (- 22) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم قدرة)

شركة على  الستمر ر في هد   مل ال.

شارع) ب  مقر  لتصفية  وحدد 
))رقم) 3)طابق) سمية  قامة شهرز د)

20000) لد ر) (- 22) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)
شريف)  لسيد)ة)) وحبيب 
وعنو نه) ))شارع روجر  لد ر لبيضاء)
20000) لد ر لبيضاء) ملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737073.

(3I

SAGEST

SOFA PLANCHER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES،

30000، FES(MAROC
SOFA PLANCHER شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زون ب 

سيدي  لو في زليليك طريق ر س  ملاء 
- 30000 فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
62901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (03
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SOFA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PLANCHER
صناعة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مو د  لبناء)ونقل  لبضائع.
زون ب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سيدي  لو في زليليك طريق ر س  ملاء)

- 30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((00 (:  لسيد رشيد نتاش)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

حصة) ((00 (: نتاش) عمر   لسيد 

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد رشيد نتاش عنو نه) ))رقم)

4)حي بام بنسودة فاس)30000)فاس)

 ملغرب.

رقم)  لسيد عمر نتاش عنو نه) ))

فاس) (3000 حي بام بنسودة فاس) (2

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد رشيد نتاش عنو نه) ))رقم)

4)حي بام بنسودة فاس)30000)فاس)

 ملغرب

رقم)  لسيد عمر نتاش عنو نه) ))

2)حي بام بنسودة فاس)30000)فاس)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (23 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1431.

(4I

select conseil

LES DOMAINE CHAHBI
إعالن متعدد  لقر ر ت

select conseil

شارع عبد  ملومن عمارة421  ل ابق 

 لر بع رقم16، 20360،  لبيضاء 

 ملغرب

LES DOMAINE CHAHBI »شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 7 زنقة 

سبتة  قامة ر مي مكتب رقم 8  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.726621
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
2020)تم  تخاح) 01)يوليوز)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (01 رقم) قر ر 
:) لتوقيع  لوحيد لسيد محمد) مايلي)

شبهي)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
بند رقم)-):) لذي ينص على مايلي)

-(:
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 02 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738013.

((I

select conseil

DIGIBUZZ
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة421  ل ابق 

 لر بع رقم16، 20360،  لبيضاء 
 ملغرب

DIGIBUZZ شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 131 شارع 
 نفا  قامة  زور مكتب 11  لد ر 
 لبيضاء - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
464043

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DIGIBUZZ
تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 اللكترونية وتسويق رقمي.
 131 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع  نفا  قامة  زور مكتب)11) لد ر)
20360) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد صقلي محمد  مين):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
محمد  مين) صقلي   لسيد 
 (3 رقم) شرفة  و د  محج  عنو نه) ))
رشيدية) ((2023 رشيدية) ريساني 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
محمد  مين) صقلي   لسيد 
 (3 رقم) شرفة  و د  محج  عنو نه) ))
رشيدية) ((2023 رشيدية) ريساني 

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 02 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73797.

(6I

RSM Morocco

 NEXEYA نكأيا املغرب
MAROC

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

RSM Morocco
 Boulevard de la Corniche ,6(
 Résidence(le(Yacht, Imm(A،
20100، Casablanca(Maroc

 NEXEYA MAROC نكسيا  ملغرب
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 49 شارع 
جين جوري5،  ل ابق  لثالث، حي 
غوتييه - 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.737698

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر) (2020 يونيو) (02 في)  ملؤرخ 
ح ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
ح ت  لشريك  لوحيد نكسيا  ملغرب)
رأسمالها) مبلغ  (NEXEYA MAROC
مقرها) وعنو ن  درهم  (1.000.000
شارع جين جوري5،) (49  إلجتماعي)
 ل ابق  لثالث،)حي غوتييه)-)20600 
 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)قر ر)

 ستر تيجي للشريك  لوحيد.
49)شارع) وحدد مقر  لتصفية ب)
حي) جوري5،) ل ابق  لثالث،) جين 
20600) لد ر  لبيضاء) (- غوتييه)

 ملغرب.)
و عين):)

غوتييه) جورج  فيليب   لسيد)ة))
فر نكلين) شارع  (،(6 وعنو نه) ))
روزفلت)92330)سكو فرنسا كمصفي)

)ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 30 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)11872.
(7I

JIYAR JAOUAD

MAZO PLASTIQUE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
63300، BERKANE(MAROC

MAZO PLASTIQUE شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 6 

 ملن قة  لصناعية زنقة محمد 

 لصغير  كليم بركان - 0)632  كليم 

 ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.1631

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يونيو) (16  ملؤرخ في)

نشاط  لشركة من)»مؤسسة لتحضير)

»-) ستير د) إلى)  ملو د  لبالستيكية«)

وتصدير  وخضر و لفو كه

جميع  لسلع) وتصدير  -) ستير د 

و وخدمات

-)أشغال مختلفة«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (08 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)243/2020.

(8I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 INNOV CONSEIL ET

TECHNOLOGIES

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

 INNOV CONSEIL ET

TECHNOLOGIES شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

الجيروند زنقة بالي  قامة د  ل ابق 

2  لشقة رقم 8 - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 INNOV(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CONSEIL ET TECHNOLOGIES

(, :) لدر س) غرض  لشركة بإيجاز)

ومر قبة  ملشاريع)  لتركيب,) لصيانة 

 لصناعية وتقنية  ملعلومات..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

الجيروند زنقة بالي  قامة د  ل ابق)

-) لد ر  لبيضاء) (- (8 رقم) 2) لشقة 

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((00 (:  لسيد محمد ندير)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 (: ندير)  لسيد  ناس 

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محمد ندير عنو نه) ))زنقة)

 13 3) لشقة)  ملنصور  لدهبي طابق)

عمارة بلفقيه)-) ملحمدية  ملغرب.

 لسيد  ناس ندير عنو نه) ))تجزئة)

 كد ل زنقة)21)سيدي مومن)-) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد محمد ندير عنو نه) ))زنقة)

 13 3) لشقة)  ملنصور  لدهبي طابق)

عمارة بلفقيه)-) ملحمدية  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738788.

(9I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

SS LABORATORY
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc

SS LABORATORY شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

1 )2 27- شارع إيليا أبو ما�ضي حي 

 لغوثيه بالد ر  لبيضاء 20400  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

463(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (0(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LABORATORY

بيع) (1- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملنتجات  لصيدالنية

وتوزيع) وتسويق  تصنيع  (- (2

وترويج) وتمثيل  وتصدير  و ستير د 

و لعالج) و لرو ئح  بالنباتات   لعالج 

 لغذ ئي ومنتجات  لتجميل

وتصدير  لبضائع) -) ستير د  (3

و ملنتجات  لالزمة) و ملو د  وخام 

من) شكل  بأي  أعاله،) للنشاط 

 ألشكال.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل رقم)

شارع إيليا أبو ما�ضي حي) (-27  2(  1

 لغوثيه بالد ر  لبيضاء)20400) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد عبد هللا وخضر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد هللا وخضر عنو نه) ))

21) قامة حد ئق فاس) شارع بنزرت)

30000)فاس) 2)فاس) ساي5  لزهور)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عبد هللا وخضر عنو نه) ))

21) قامة حد ئق فاس) شارع بنزرت)

30000)فاس) 2)فاس) ساي5  لزهور)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (13

.11922/2020

60I

segex

SWISS MARROCO TOURS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

segex

 rue(Abdelkrim(Benjelloun

 IMB 16 , App 12 FES(BP 2324،

30000، fes(MAROC

 SWISS MARROCO TOURS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 80 

شارع يوسف  بن تاشفين  ل ابق 

 ألول باب خوخة فاس - 30000 

فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.(9867

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) (2020 يوليوز) (24 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

ياسين) محمد  )ة)) تفويت  لسيد)

00))حصة  جتماعية) مدغري علوي)

من أصل)1.000)حصة لفائدة  لسيد)

يونيو) (24 بتاريخ) مصدق  حمزة  )ة))

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (10 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1609.

61I

MOORISH

RMS LABELS SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت  ل ابق ) شقة 

د، 20080،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

RMS LABELS SARL AU شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لبستان 2 عمارة 1 محل 1 

 لبرنو�ضي - 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

463291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (24

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RMS (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.LABELS SARL AU

إستير د) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتصدير  مللصقات و الت  مللصقات.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لبستان)2)عمارة)1)محل)1) لبرنو�ضي)

- 20600) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (:  لسيد محمد ر�ضى ملسلي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

ملسلي) ر�ضى  محمد   لسيد 
برنو�ضي) (3 رقم) (74 بلوك) عنو نه) ))

20600) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

ملسلي) ر�ضى  محمد   لسيد 
برنو�ضي) (3 رقم) (74 بلوك) عنو نه) ))

20600) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737423.

62I

N2M CONSEIL-SARL

SUNSHINE WORKS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

SUNSHINE WORKS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي تجزئة 

 لعمر ن رقم 1649 سلو ن  لناظور - 

62000  لناظور  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.16277
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 يوليوز) (01 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)
وتمويل) بيع  ملو د  لغد ئية 

 مل اعم.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)833.
63I

OSTEMA

OSTEMA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

OSTEMA
شقة 1 عمارة 12 زنقة مر كش 
مسرور 1 تمارة - 12000 تمارة 
  ملغرب شقة 1 عمارة 12 زنقة 

مر كش مسرور 1 تمارة - 12000 
تمارة   ملغرب، 12000، تمارة   

ملغرب
OSTEMA شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة 1 
عمارة 12 زنقة مر كش مسرور 1 

تمارة - 12000 تمارة   ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
129771

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (11
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OSTEMA

(: بإيجاز) غرض  لشركة 
مغربية) شركة  هي  (»OSTEMA«
إلى) باإلضافة  و البتكار  للهندسة 
تقدم  لشركة) در سات.) مكتب   نها 
خدمات  لدر سات  لتقنية)
و لتدقيق) و لتدريب  و الستشار ت 

و لبحث و لت وير..
 1 شقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 1 مسرور) مر كش  زنقة  (12 عمارة)

تمارة)-)12000)تمارة   ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: أيت  بريك)  لسيد رزق 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد رزق أيت  بريك عنو نه) ))
34) لسمارة حي  بن رشد تمارة) رقم)

12000)تمارة   ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد رزق أيت  بريك عنو نه) ))
34) لسمارة حي  بن رشد تمارة) رقم)

12000)تمارة   ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (12 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)-.
64I

CAJF CO

 LE JOURNAL DE LA
MEDECINE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir، 20000، 03

casablanca maroc
 LE JOURNAL DE LA MEDECINE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

عبد  ملومن وشارع  نو ل عمارة عبد 
 ملومن شقة 211 - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.202689

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر حل) (2020 يناير) (0(  ملؤرخ في)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
 LE JOURNAL  لشريك  لوحيد)
مبلغ رأسمالها) (DE LA MEDECINE
مقرها) وعنو ن  درهم  (10.000
 إلجتماعي شارع عبد  ملومن وشارع)
 نو ل عمارة عبد  ملومن شقة)211 - 
20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)حل مبكر للشركة.
شارع) ب  مقر  لتصفية  وحدد 
عبد  ملومن وشارع  نو ل عمارة عبد)
20000) لد ر)  -  211 شقة)  ملومن 

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

عادل) وحيدي   لسيد)ة))
جعفر) شارع  (24 رقم) وعنو نه) ))
9 20000) لد ر)  بن ع ي شقة رقم)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)108)73.

6(I

STE REVCOMPTA

RIAD CAR RENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 08  ل ابق  الول  لشقة 

04 شارع  كر   ملدينة  و ديدة 
مكناس، 0000)، مكناس  ملغرب
RIAD CAR RENT »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
 N°2 : وعنو ن مقرها  الجتماعي
 AV ZINE EL ABIDINE RIAD

MEKNES - 50000 مكناس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.21413

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)24)أكتوبر)2019

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

:) ملصادقة على بيع  وحصص) مايلي)

فؤ د) طرف  لسيد  من   الجتماعية 

بلعباس  لى) خليد  و لسيد  بلعباس 

 لسيدة  مينة  ملخصوص

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

 N°2 AV تحويل  ملقر  الجتماعي) (:

 ZINE EL ABIDINE RIAD MEKNES

 IMM D2(لى  ملقر  الجتماعي  و ديد 

MAGASIN N°( EL MANSOUR

قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)

:)تقديم  ستقالة  لسيد فؤ د بلعباس)

و لسيد خليد بلعباس)

 قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي):

تعيين  لسيدة  مينة  ملخصوص)

مسيرة جديدة للشركة

 قر ر رقم))):) لذي ينص على مايلي):

من) للشركة  تغيير  لشكل  لقانوني 

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي):)

 لشكل  لقانوني للشركة):)شركة ح ت)

ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد

بند رقم)4):) لذي ينص على مايلي)

 IMM D2(:(ملقر  الجتماعي للشركة (:

MAGASIN N°( EL MANSOUR

 بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي):

بقيمة) حصة  (3000 (:  وحصص)

للسيدة  مينة) للحصة  100درهم 

 ملخصوص

على) ينص  :) لذي  (14 رقم) بند 

مايلي):) لتسيير):)تعيين  لسيدة  مينة)

للشركة) جديدة  مسيرة   ملخصوص 

مع  ع ائها صالحية  المضاء

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

نونبر) (2( بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2019)تحت رقم)4730.

66I

SDCF CONSEIL

NEOSMART
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SDCF CONSEIL

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL(ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA، 20042،

casablanca Maroc

NEOSMART شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع لال 

ياقوت وزنقة  لعرعار عمارة 9 إقامة 

جال5  ل ابق 4 شقة 17  لد ر 

 لبيضاء  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (1(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NEOSMART

•) لتجارة) (: غرض  لشركة بإيجاز)

و لتصدير) و الستير د  و لتسويق 

و ملقاالت) و ملنتجات  و ميع  ملو د 

و وخدمات بجميع أنو عها بما في حلك)

 ملو د  إللكترونية

•تركيب  ملعد ت  إللكترونية.
تكامل وتنفيذ أنظمة  لتشغيل) (•

 آللي للمنزل.
:)شارع لال) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
9)إقامة) ياقوت وزنقة  لعرعار عمارة)
17) لد ر) شقة) (4 جال5  ل ابق)
 لبيضاء) لد ر  لبيضاء)20000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 100 (:  لسيد ساهل محمد أمين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
أمين) محمد  ساهل   لسيد 
زنقة كولبرت9000)  (,107 عنو نه) ))

ليل فرنسا)9000))ليل فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
أمين) محمد  ساهل   لسيد 
زنقة كولبرت9000)  (,107 عنو نه) ))

ليل فرنسا)9000))ليل فرنسا
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

67I

JIYAR JAOUAD

S-ALU 49
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
63300، BERKANE(MAROC

S-ALU 49 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لسعادة رقم 6)1  كليم بركان - 

0)632  كليم  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

722(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (2(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 S-ALU(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.49

نجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 أللومينيوم.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- بركان) 6)1) كليم  رقم)  لسعادة 

0)632) كليم  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

00))حصة) (:  لسيد بر هيم ر وي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

00))حصة) (:  لسيد حسام ر وي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ر وي  بر هيم   لسيد 

تجزئة  لسعادة رقم)6)1) كليم بركان)

0)632) كليم  ملغرب.

عنو نه) )) ر وي  حسام   لسيد 

تجزئة  لسعادة رقم)6)1) كليم بركان)

0)632) كليم  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ر وي  بر هيم   لسيد 

تجزئة  لسعادة رقم)6)1) كليم بركان)

0)632) كليم  ملغرب

عنو نه) )) ر وي  حسام   لسيد 

تجزئة  لسعادة رقم)6)1) كليم بركان)

0)632) كليم  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (08 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)244/2020.

68I
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مقاولة في  وحسابات

BIRUCCI
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مقاولة في  وحسابات

62 شارع محمد  وخام5   ص.. ب 

334، 32000،  وحسيمة  ملغرب

BIRUCCI شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة 

بال ابق  لثالث للعمارة  لكائنة 

بوالية طنجة  ملحل  ملدعو مسنانة 

عمارة C  ملتمثل في شقة رقم 100 - 

90090 طنجة  ملغرب 

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10(80(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BIRUCCI

غرض  لشركة بإيجاز):)بيع  لبالط)

 ألر�ضي و لزليج..

شقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بال ابق  لثالث للعمارة  لكائنة بوالية)

 C(طنجة  ملحل  ملدعو مسنانة عمارة

 90090  -  100  ملتمثل في شقة رقم)

طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 400.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 2.400 (: محمد  مساس)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.600 (:  لسيد عز  لدين  كروح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد  مساس عنو نه) ))
بوعياش  وحسيمة) بني   لحي  ألول 

32000) وحسيمة  ملغرب.
 لسيد عز  لدين  كروح عنو نه) ))
 47 رقم) (1 طابق) (3 بتهوفن) شارع 

طنجة)90090)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد محمد  مساس عنو نه) ))
بوعياش  وحسيمة) بني   لحي  ألول 

32000) وحسيمة  ملغرب)
 لسيد عز  لدين  كروح عنو نه) ))
شارع بتهوفن)3)طابق)1)رقم)47)طنجة)

32000) وحسيمة  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (07 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)211232139.

69I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE LINKPRO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21،
72000،  لسمارة  ملغرب

STE LINKPRO شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 13 
مكرر زنقة شيخ  وحارثي - 72000 

 لسمارة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
19(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LINKPRO
أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء)وأشغال عامة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لرقم)13 
 72000 (- شيخ  وحارثي) زنقة  مكرر 

 لسمارة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيد  لسالك  لقاسمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لسالك  لقاسمي)
زنقة  بو لقاسم  لزياني) عنو نه) ))
 70000  02 حي خط  لرملة) (06 رقم)

 لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لسالك  لقاسمي)
زنقة  بو لقاسم  لزياني) عنو نه) ))
 70000  02 حي خط  لرملة) (06 رقم)

 لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (23  البتد ئية بالسمارة بتاريخ)

2020)تحت رقم)84/2020.
71I

 ئتمانية ميسيون كونساي

 INOX-ALUMINIUM
TRAVAUX

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

 ئتمانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين  لسبع، 

90)20،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 INOX-ALUMINIUM TRAVAUX

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي أمل 

2، زنقة 13، رقم 48،  لبرنو�ضي، 

 لبيضاء - 20610  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
463179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (27
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
INOX-(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ALUMINIUM TRAVAUX
غرض  لشركة بإيجاز):)شر ء)وبيع)

معادن من  إلينوك5 و ألليمنيوم
من  ألليمنيوم) أشياء) صناعة 

و إلينوك5
بيع أثاث  ملكاتب
أشغال مختلفة.

أمل) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
48،) لبرنو�ضي،) رقم) (،13 زنقة) (،2
20610) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (0.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  ملخود محمد):)0)2)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد محمد أعر ب):)0)2)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) محمد   لسيد  ملخود 
10،) لبرنو�ضي) )ـ)رقم) حي طارق زنقة)

20610) لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) محمد   لسيد  عر ب 
عين) شهرز د  تجزئة  (،2 زنقة) (،16

 لسبع،)20300) لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) محمد   لسيد  ملخود 
حي طارق زنقة))،)رقم)10،) لبرنو�ضي)

20610) لبيضاء) ملغرب
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)463179.

72I

GRAFCO SARL AU

BOMA INDUSTRY
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES،
50000، MEKNES(MAROC

BOMA INDUSTRY شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي )1 زنقة 
تلمسان إقامة غيتة - 0000) 

مكناس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

4983(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 أبريل) (1(
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BOMA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.INDUSTRY
:) ألشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة للبناء
 لتصدير و إلستير د

ألعمال  لبناء) تخ يط  لعمر ني 
و النشاء ت..

 1( (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 (0000 (- زنقة تلمسان إقامة غيتة)

مكناس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد مرو زي هشام):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

00))حصة) (:  لسيدة ربيعي كوتر)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) هشام  مرو زي   لسيد 

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.

عنو نه) )) كوتر  ربيعي   لسيدة 

مكناس)0000))مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) هشام  مرو زي   لسيد 

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (17 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1601.

73I

AMJ MANAGEMENT

COSTAIM SARL AU
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  الردن  قامة يامنة 2  ل ابق 

 الول رقم 30 طنجة، 90000، 

طنجة  ملغرب

COSTAIM SARL AU شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 الردن  قامة يمنا 2 في  ل ابق  ألول 

رقم 30 طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COSTAIM SARL AU

:) لوكالة) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لتجارية للخدمات وتحويل  ألمو ل

دفع  لفو تير وجميع  وخدمات) (-
 ألخرى

-) ألنش ة  لعقارية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
في  ل ابق  ألول) (2  الردن  قامة يمنا)
رقم)30)طنجة)90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (: عبد إلله) بنعمير   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بنعمير عبد إلله عنو نه) ))

شعيب  لدكالي) شارع  بي  بلير3) حي 
رقم)16)طنجة)90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد بنعمير عبد  إلله عنو نه) ))

شعيب  لدكالي) شارع  بي  بلير3) حي 
رقم)16)طنجة)90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232468.

74I

ILIAS BOUJIDA

OUASSILA CAR
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA

MAROC

OUASSILA CAR شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة 

 ل ابق  ألول 1)1 مجموعة 2 حي 

 ألد رسة - 000)3 تازة  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.(14(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تحويل) 18)يونيو)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

مجموعة) (1(1 »شقة  ل ابق  ألول)

2)حي  ألد رسة)-)000)3)تازة  ملغرب«)

إقامة) (1( رقم) » ل ابق  لسفلي  إلى)

 لفتح أكنول)-)0)0)3)تازة  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (2( بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)241.

7(I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

AMJAD RIF CAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري , مزورن، 

0)322،  وحسيمة  ملغرب

AMJAD RIF CAR شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخام5، بني بوعياش - 

0)320  وحسيمة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.268(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (12 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة))عصام  لقدوري)

أصل) من  حصة  جتماعية  (2.(00

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (2.(00

يونيو) (12 بتاريخ)  سماعيل  لرفاعي 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 البتد ئية باوحسيمة بتاريخ)24)يونيو)

2020)تحت رقم))7.

76I
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INFOPLUME

ايت بوسكري املصطفى
عقد تسيير حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ل بيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 يت بوسكري  ملص فى

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

أع ى  لسيد)ة)) (2020 يونيو) (0(

)ة))  ملص فى  يت بوسكري  وحامل)

 E446484 رقم) للب اقة  لوطنية 

 116242  ملس ل بالس ل  لتجاري)

حق) ب نجة  باملحكمة  لتجارية 

 لتسيير  وحر لألصل  لتجاري  لكائن)
زنقة) سناء) تجزئة  (2 ب  لبر نص)

طنجة) (90000  -  33 رقم)  لورود 

 STE NORTH للسيد)ة))  ملغرب 

 EVENTS AND MANAGMENT

للب اقة  لوطنية) )ة)) SARL) وحامل)
سنة) (3 ملدة) (IF4(7(0629 رقم)

تبتدئ من)01)يونيو)2020)وتنتهي في)
مقابل مبلغ شهري) (2023 يونيو) (01

2.000)درهم.

77I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

RA DIFFUSION
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد  لرحمان، 

20200،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

RA DIFFUSION »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 2 مكرر، 
زنقة عبد هللا  لنافعي  ملعاريف - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.11386(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)30)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

رغم) نشاط  لشركة   ستمر رية 

 وخسائر.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

 بند رقم)0):) لذي ينص على مايلي):

لم يتم تغيير أي بند.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739.467.

78I

MOORISH

 SUIVI CONTROLE ET
 COORDINATION DES

CHANTIERS BTP
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOORISH

39 شارع اللة  لياقوت  ل ابق ) 

 لشقة د 39 شارع اللة  لياقوت 

 ل ابق )  لشقة د، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 SUIVI CONTROLE ET

 COORDINATION DES

CHANTIERS BTP شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 39 شارع 

اللة  لياقوت  ل ابق )  لشقة د 39 

شارع اللة  لياقوت  ل ابق )  لشقة 

د 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

262(23

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 

ح ت  ملسؤولية) شركة  حل  تقرر 

 SUIVI CONTROLE  ملحدودة)

 ET COORDINATION DES

رأسمالها) مبلغ  (CHANTIERS BTP

مقرها) وعنو ن  درهم  (20.000

اللة  لياقوت) شارع  (39  إلجتماعي)

اللة) شارع  (39 د) )) لشقة   ل ابق)

 20000 )) لشقة د)  لياقوت  ل ابق)

(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

 لتوقف  لتام لنشاط  لشركة.

39)شارع) وحدد مقر  لتصفية ب)
د) )) لشقة  اللة  لياقوت  ل ابق)
 ملغرب)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)
محمد بحار وعنو نه) ))  لسيد)ة))
7)زنقة محمد  لديوري  ل ابق)1)رقم)
20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب)  1((

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739476.

79I

SHORA AUDITING

 CHRIF YOUSSFI
 QUANTITATIVE

SOLUTIONS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SHORA AUDITING
 BD EL QODS AIN CHOCK N°
 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC
 CHRIF YOUSSFI QUANTITATIVE
SOLUTIONS شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 21 ساحة 
أبو بكر  لصديق شقة رقم 8  كد ل - 

10090  لرباط  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.12933(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)08)أكتوبر)2019)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
شقة) بكر  لصديق  أبو  ساحة  (21«
10090) لرباط) (- 8) كد ل) رقم)
6) ل ابق) رقم) »مكتب  إلى)  ملغرب«)
 لثاني شارع  وحوز رقم)1) لسوي�ضي)-)

10170) لرباط  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (06 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)2168.

80I

 مغار عبد  لغافور

FILAHAT EUROPA

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 مغار عبد  لغافور

شارع  و يش  مللكي  قامة  لنور رقم 

1  ل ابق  الول ت و ن، 93000، 

ت و ن  ملغرب

FILAHAT EUROPA شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مجمع 

 مينة بلوك ه  قامة 01  ل ابق 03 

شقة 12  ح ار  لعروسة ت و ن - 

93000 ت و ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.24121

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (22  ملؤرخ في)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

مبلغ رأسمالها) (FILAHAT EUROPA

مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000

ه) بلوك  مجمع  مينة   إلجتماعي 

 قامة)01) ل ابق)03)شقة)12) ح ار)

ت و ن) (93000 (- ت و ن)  لعروسة 

 ملغرب نتيجة ل):) وخسارة.

مجمع) ب  مقر  لتصفية  وحدد 

 03 01) ل ابق)  مينة بلوك ه  قامة)

(- ت و ن) 12) ح ار  لعروسة  شقة)

93000)ت و ن  ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)ة))هشام عي�ضى وعنو نه) ))

شارع عثمان بن عفان مس د  ملسيرة)

رقم)27)ت و ن)93000)ت و ن  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
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وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

مجمع  مينة) (: بالتصفية)  ملتعلقة 

شقة) (03 01) ل ابق) بلوك ه  قامة)

12) ح ار  لعروسة ت و ن

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1392.

81I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

 EXPERT خبير خدمات الحياة

SERVICES LIFE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(

 ET(DES(AFFAIRES (EL(KASMI

 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE

إقامة جنان  لرحمة  لسالم 2 عمارة 

1 شقة 3  هل لغالم سيدي مومن 

 لد ر  لبيضاء سيدي مومن  لد ر 

 لبيضاء، 00)20،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 EXPERT خبير خدمات  وحياة

SERVICES LIFE شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

سهيب  لرومي بلوك 39 رقم 20 

سيدي  لبرنو�ضي  لبيضاء - 20000 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(8((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

خبير) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 EXPERT SERVICES خدمات  وحياة)

.LIFE

تع ل) (• (: غرض  لشركة بإيجاز)

في) أنو ع  ملركبات  جميع  وسحب 

جميع أنحاء) ملغرب.

•)تقرير  لسيار ت  لودية.

وهيكل) في  مليكانيكا،) خبير  (•

 و سم،)و ملخاطر  ملختلفة)؛

هياكل  لسيار ت) في  خبير  (•

و مليكانيكا  لعامة.

•)خبير في  مليكانيكا  لعامة.

•)تأجير  ملو د و ملعد ت  ملخصصة)

و ألشغال  لعامة) في  لبناء) للمهنيين 

و لزر عة و لصناعة..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 20 رقم) (39 بلوك) سهيب  لرومي 

 20000 (- سيدي  لبرنو�ضي  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (80 (:  لسيد  لفجري  مين)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد  لفجري محمد):)60)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 60 (: هللا) عبد   لسيد  لفجري 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  لفجري  مين 

علي  ل و لع) عزوز  والد  دو ر  والد 

00)20)بنسليمان  ملغرب.

 لسيد  لفجري محمد عنو نه) ))
رقم) (9 )) قامة) شارع  لفو ر ت زنقة)

20000) لبيضاء) حي  ملحمدي) (20

 ملغرب.

 لسيد  لفجري عبد هللا عنو نه) ))

علي  ل و لع) عزوز  والد  دو ر  والد 

00)20)بنسليمان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  لفجري  مين 

علي  ل و لع) عزوز  والد  دو ر  والد 

00)20)بنسليمان  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739724.

82I

مكتب  الستاحة ليلى بنكير ن

NEXANS MAROC 
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  الستاحة ليلى بنكير ن

شارع يعقوب  ملنصور، عمارة 283، 

رقم 12  ل ابق  لثاني  لد ر لبيضاء، 

20000،  لد ر لبيضاء  ملغرب

 NEXANS MAROC »شركة 

 ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 

 CASABLANCA, BOULEVARD

 AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN

- -  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.1379(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))2)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

كريستوف) جان  تجديد  لسيد 

جويالرد بصفته رئيًسا مل ل5  إلد رة.

 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):

بصفته) بني5  كريم  تجديد  لسيد 

مدير  عاما وتحديد صالحياته.

 قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي):

رقم) حي  لرسم  لعقاري  بيع  مللك 

C/41.016

على) ينص  :) لذي  (4 رقم) قر ر 

تفويض  لسيد كريم بني5،) (: مايلي)

مديرعام إلتمام عملية  لبيع

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

:) لذي ينص على) (----- بند رقم)

مايلي):)-------

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)48)739.

83I

FINAUDIT

ECO-VUE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC

ECO-VUE شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مجمع 

 ملنظر  و ميل،9 زنقة عين عودة 

بورجون، لد ر لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.196891

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2019)تقرر حل) 31)دجنبر)  ملؤرخ في)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 100.000 مبلغ رأسمالها) (ECO-VUE

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن  درهم 
عين) زنقة  مجمع  ملنظر  و ميل،9)

(- بورجون، لد ر لبيضاء) عودة 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)صعوبة تحقيق  لهدف  لتجاري.

مجمع) ب  مقر  لتصفية  وحدد 
عودة) عين  زنقة   ملنظر  و ميل،9)

 20000 (- بورجون، لد ر لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

هشام  و نان)  لسيد)ة))

طريق  لكوف  نفا) وعنو نه) ))

لد ر لبيضاء) (20000  لد ر لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73968.
84I

STE SUD EST GESTION SARL

DRIP KECH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06  لعمارة 99 شارع موالي علي 
 لشريف، 2000)،  لرشيدية  ملغرب
DRIP KECH شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي تزر ر 

تاديغوست كلميمة  لرشيدية - 
0)22) كلميمة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
13907

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DRIP (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.KECH
-مكتب) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لدر سة.
-تاجر  ملعد ت  لفالحية.

-أشغال متنوعة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي تزر ر)
(- كلميمة  لرشيدية) تاديغوست 

0)22))كلميمة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد قشنا حميد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد قشنا حميد عنو نه) ))حي)
 (22(0 كلميمة) تاديغوست  تيزر ر 

كلميمة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد قشنا حميد عنو نه) ))حي)
 (22(0 كلميمة) تاديغوست  تيزر ر 

كلميمة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 10 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)66).

8(I

HIGH

HIGHPROMAHEALTH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

HIGHPROMAHEALTH
61 ز وية بين شارع اللة  لياقوت 
ومص فى  ملعاني رقم 69  ل ابق 

 لتاني 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 
هايبروماهيلت شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 ز وية 
بين شارع اللة  لياقوت ومص فى 

 ملعاني رقم 69  ل ابق  لتاني 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
464(79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HIGHPROMAHEALTH

تسويق) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 ملنتوجات  ل بية.

61)ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
ومص فى) اللة  لياقوت  شارع  بين 
 ملعاني رقم)69) ل ابق  لتاني)20000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) نصري  محمد   لسيد 
 2(3(0 64)تجزئة  لسويقة و دي زم)

و دي زم  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) نصري  محمد   لسيد 
 2(3(0 64)تجزئة  لسويقة و دي زم)

و دي زم  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738483.
86I

njbusiness

VESTORA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

njbusiness
 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3
 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes(maroc
VESTORA شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق 3 
 لشقة رقم )1 تجزئة مريم 1/136 

 ملرجة و د فاس فاس - 30000 فاس 
 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VESTORA
:) لبناء) بإيجاز) غرض  لشركة 

و ألشغال  ملختلفة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) ل ابق)3 
 136/1 تجزئة مريم) (1(  لشقة رقم)
 ملرجة و د فاس فاس)-)30000)فاس)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: يوسف  لعلمي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 1000 (: يوسف  لعلمي)  لسيد 

بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) يوسف  لعلمي   لسيد 
 3 1) ل ابق  لسفلي  ملصلى) رقم)

مكناس)30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) يوسف  لعلمي   لسيد 
 3 1) ل ابق  لسفلي  ملصلى) رقم)

مكناس)30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1708.
87I

expert comptable

STE ABIRCIM
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

expert comptable
nador، 62000، nador(maroc

STE ABIRCIM شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
لغريبة بوعرك - 62000  لناظور 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 0

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ABIRCIM

تصنيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتسويق مو د  لبناء.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
62000) لناظور) (- بوعرك) لغريبة 

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

دو ر)  لسيد و ئل بنتال عنو نه) ))

 62000 بوعرك  لناظور) لغريبة 

 لناظور  ملغرب.

 لسيد عبد  لسالم بنتال عنو نه) ))

 62000 دو ر لغريبة سلو ن  لناظور)

 لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

دو ر)  لسيد و ئل بنتال عنو نه) ))

 62000 بوعرك  لناظور) لغريبة 

 لناظور  ملغرب

 لسيد عبد  لسالم بنتال عنو نه) ))

 62000 دو ر لغريبة سلو ن  لناظور)

 لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ))1)يوليوز)

2020)تحت رقم)1019.

88I

njbusiness

ZOURASS.TRAVAUX
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

njbusiness
 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3
 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes(maroc
ZOURASS.TRAVAUX شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مكاتب 

زينب  لشقة 18  ل ابق 3 شارع عبد 
 لعالي بنشقرون  ملدينة  و ديدة 

فاس - 30000 فاس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63169
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (1(
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ZOURASS.TRAVAUX
:) لبناء) بإيجاز) غرض  لشركة 

و ألشغال  ملختلفة.
مكاتب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زينب  لشقة)18) ل ابق)3)شارع عبد)
بنشقرون  ملدينة  و ديدة)  لعالي 

فاس)-)30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (00.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 2.(00 (:  لسيد عبد  لقادر زهري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 2.(00 (: ر سيمي) فؤ د   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
) لسيد عبد  لقادر زهري):)00).2 

بقيمة)100)درهم.
 2.(00 (: ر سيمي) فؤ د   لسيد 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  لقادر زهري عنو نه) ))
 30000 06)حي  لوحدة بوعرفة) رقم)

فاس  ملغرب.
عنو نه) )) ر سيمي  فؤ د   لسيد 
للهندسة) ثكنة  مل موعة  لسادسة 
عمالة) وكيل  بني  م  م  ق   لعسكرية 

وجدة)30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عبد  لقادر زهري عنو نه) ))
 30000 06)حي  لوحدة بوعرفة) رقم)

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1707.

89I

STE FIDLAMIAE SARL

LA RUCHE DELICES RD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
LA RUCHE DELICES RD شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : شارع 

موالي علي  لشريف  ملسيرة 1 رقم 
246  لصخير ت - 12000 تمارة 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.90233

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 LA(ملؤرخ في)20)نونبر)2019)تقرر حل 
شركة ح ت) (RUCHE DELICES RD
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000
 إلجتماعي شارع موالي علي  لشريف)
(- 246) لصخير ت) رقم) (1  ملسيرة)

12000)تمارة  ملغرب نتيجة لعدم)

تحقيق  لهدف  إلجتماعي،)

وضعف  ملد خيل  ملرتقبة..

و عين):)

 لسيد)ة))نادية بلحاج وعنو نه) ))

1)) ليوسفية  لشرقية) رقم) (4 بلوك)

)ة)) 10000) لرباط  ملغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

شارع) وفي  (2019 دجنبر) (0( بتاريخ)

رقم) (1 علي  لشريف  ملسيرة) موالي 

تمارة) (12000 (- 246) لصخير ت)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1( بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)493)10.

90I

PALM ALMOND

PALM ALMOND
إعالن متعدد  لقر ر ت

PALM ALMOND

279 شارع  لزرق وني  لد ر 

 لبيضاء، 0)200،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

PALM ALMOND »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 279, 

شارع  لزرق وني - 0)200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.38(291

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

2020 تم  تخاح  يونيو) (02  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية : 

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

تغيير  لتسمية  الجتماعية) (: مايلي)

(« (PALM ALMOND (‘’ للشركة من)

«(PALMARBO«(لى 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
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على) ينص  :) لذي  (3 رقم) بند 

هي) :) لتسمية  الجتماعية  مايلي)

ح ت) شركة  (‘‘PALMARBO‘’

ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 
 لوحيد.)ما تبقى من  لبند يبقى دون)

تغيير

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)9)7373.

91I

chichaoua gestion(شيشاوة جيستيون

 CLINIQUE RAHMAN SARL

AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 chichaoua شيشاوة جيستيون

gestion

شقة رقم 4 عمارة  لو في  ل ابق 

 الول شارع  وحسن  لتاني شيشاوة، 

41000، شيشاوة  ملغرب

 CLINIQUE RAHMAN SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

 N° 7 وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 1 ER(ETAGE(ET 2 EME(ETAGE

 QUARTIER(EL(MASSIRA -

.41000 CHICHAOUA(MAROC
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.114(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم) (2020 يونيو) (19 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (1.200.000«

 1.300.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 08 بتاريخ) بامنتانوت   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)182/2020.

92I

RK CONSULTING GROUPE

 LE PAVILLON DE LA
KASBAH

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB(JAWAD(B(APPT 34
 DEUXIEME(ETAGE، 400000،

MARRAKECH MAROC
 LE PAVILLON DE LA KASBAH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 208سيدي 
غانم مكتب رقم 21 مر كش مر كش 

40000 مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
104943

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PAVILLON DE LA KASBAH
إد رة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملساكن  لسياحية))د ر  لضيافة).
(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 21 رقم) مكتب  غانم  208سيدي 
مر كش) (40000 مر كش) مر كش 

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 FAISANT ISABELLE  لسيدة)
حصة) (LILIANE( ANNE( :( 1.000

بقيمة)10)درهم للحصة.

 FAISANT ISABELLE ) لسيدة)
 10 بقيمة) (LILIANE(ANNE( :( 1000

درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 FAISANT ISABELLE  لسيدة)
 RUE  9 عنو نه) )) (LILIANE ANN
 DES NOUVELLES 921(0
 SURESNES 921(0 SURESNES

.FRANCE
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 FAISANT ISABELLE  لسيدة)
 9 عنو نه) )) (LILIANE ANNE
 RUE DES NOUVELLES 921(0
 SURESNES 921(0 SURESNES

FRANCE
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13  لتجارية بمر كش بتاريخ)
.M07202094188(2020)تحت رقم
93I

PILOTE BUSINESS

CACM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

PILOTE BUSINESS
 TEMARA(TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
CACM شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 130 

 لسفير بن غائشة  ل ابق  لثالث 
رقم 6 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.10101(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
مفتاح) محمد  )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (2.000
2.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))يحيى)

ثائر بتاريخ)06)يوليوز)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739712.

94I

JURIPRO

PICTURA SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JURIPRO

 APPT 4 REZ(DE(CHAUSSEEE

 RESIDENCE AL FIRDAOUS

 GH1 ESC 25 OULFA، 20220،

CASABLANCA MAROC

PICTURA SARL شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 36، زنقة 

 SOHO ›‹ بــو ن دي جور- عمارة

» ر سين  لد ر لبيضاء، - 0)202 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.448149

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 يونيو) (29  ملؤرخ في)
مسير جديد للشركة  لسيد)ة))علوي)

مدغري عائشة كمسير وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)0)7394.

9(I

gel

 GENERATION«

E-LEARNING »GEL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

gel

 ang ANG BD Y ELMANSOUR

 3 RUE(ESHAQ(IBN(HANIN(ET

APT 1، 20000 1،  لد ر  لبيضاء 

maroc
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 GENERATION E-LEARNING«
GEL« شركة ح ت مسؤولية محدودة 

ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية 
شارع عبد  ملومن وزنقة سمية، 

إقامة شهرز د 3  ل ابق 4  لرقم 20 
 لنخيل  لد ر  لبيضاء 20340  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
46((39

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 GENERATION E-LEARNING«

.»GEL
 CONSEIL(:(غرض  لشركة بإيجاز

 ET ACCOMPAGNEMENT
E-LEARNING

.FORMATION
ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سمية،) وزنقة  عبد  ملومن  شارع 
إقامة شهرز د)3) ل ابق)4) لرقم)20 
20340) لد ر)  لنخيل  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: شامش) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) شامش  محمد   لسيد 
 48 رقم) (74 زنقة) عين  لشق 
20000) لد ر  لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) شامش  محمد   لسيد 
 48 رقم) (74 زنقة) عين  لشق 
20000) لد ر  لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739404.

96I

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

GOTM DIS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl
 BD(HASSAN(II(N° 146 3émé : 
 ETAGE, BENI(MELLAL، 23020،

BENI MELLAL MAROC
GOTM DIS شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
 لعياي ة  والد  كناو بني مالل - 

23000 بني مالل  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10217
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GOTM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.DIS
-بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتوزيع جميع  ملنتجات  لغذ ئية
- لتجارة.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- مالل) بني   لعياي ة  والد  كناو 

23000)بني مالل  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  ملهدي  دهمو):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد توفيق  دهمو):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  ملهدي  دهمو 

بني مالل) دو ر  لعياي ة  والد  كناو 

23000)بني مالل  ملغرب.

 لسيد توفيق  دهمو عنو نه) ))حي)

 لنجاة زنقة بني مالل سوق  لسبت)

سوق  لسبت) (23((2  والد  لنمة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  ملهدي  دهمو 

بني مالل) دو ر  لعياي ة  والد  كناو 

23000)بني مالل  ملغرب

 لسيد توفيق  دهمو عنو نه) ))حي)

 لنجاة زنقة بني مالل سوق  لسبت)

سوق  لسبت) (23((2  والد  لنمة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)16)يوليوز)

2020)تحت رقم)387.

97I

Maitre Idriss el khatib

ALLUMINIUM AVIATION
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

ALLUMINIUM AVIATION شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  ليازيدي عمارة سارة بلوك س 

 ل ابق  الر�ضي رقم ب1 - 93000 

ت و ن  ملغرب.

وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.7189

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))1)يونيو)2020)تم  إلعالم)
بوفاة  لشريك  محمد  للبادي وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 أبريل) (2( في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):)

 27 رشيدة  شعاش،)  لسيد)ة))
حصة.

 48 طارق  للبادي،)  لسيد)ة))
حصة.

 48 عادل  للبادي،)  لسيد)ة))
حصة.

 48  لسيد)ة)) مين  للبادي،)
حصة.

 لسيد)ة))منى  للبادي،)24)حصة.
 24  لسيد)ة)) يمان  للبادي،)

حصة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1471.
98I

Maitre Idriss el khatib

TAMOUDA VILLAGE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
TAMOUDA VILLAGE شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  ليازيدي عمارة سارة بلوك س 
 ل ابق  الر�ضي رقم ب1 - 93000 

ت و ن  ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.26693

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))1)يونيو)2020)تم  إلعالم)
بوفاة  لشريك  محمد  للبادي وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 أبريل) (2( في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):)
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 لسيد)ة))رشيدة  شعاش،)0)1.2 

حصة.

 2.187 طارق  للبادي،)  لسيد)ة))

حصة.

 2.187 عادل  للبادي،)  لسيد)ة))

حصة.

 2.187  لسيد)ة)) مين  للبادي،)

حصة.

 1.093  لسيد)ة)) يمان  للبادي،)

حصة.

 1.093 منى  للبادي،)  لسيد)ة))

حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (14  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1469.

99I

RSM Morocco

 STATION SERVICE BELFAA

محطة خدمة بلفاع
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

RSM Morocco

 Boulevard de la Corniche ,6(

 Résidence(le(Yacht, Imm(A،

20100، Casablanca(Maroc

 STATION SERVICE BELFAA

مح ة خدمة بلفاع شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

تزنيت إنشادين - شتوكة آيت باها - 

2)872 بلفاع - أكادير  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (12

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 STATION SERVICE BELFAA

مح ة خدمة بلفاع.
:) لغرض) بإيجاز) غرض  لشركة 

من  لشركة في كل مكان في  ملغرب):)
-)شر ء)وبيع وتخزين وتوزيع كافة)

أنو ع  لوقود و لزيوت.
تسويق وتوزيع جميع  ملنتجات) (-

 لبترولية.
مح ات  وخدمة) جميع  إد رة  (-

و ملقاهي و لفنادق.
أنو ع) جميع  وصيانة  إصالح  (-
بتشغيل) و ملعد ت  ملتعلقة   آلالت 

مح ات  وخدمة)؛
و ميع) غيار  ق ع  وبيع  شر ء) (-
في) ماركات  ملعد ت  ملستخدمة 

مح ات  وخدمة.
جميع  لعمليات) أعم،) وبشكل  (-
أو) أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملالية 
من) غيرها  أو  أو  ملنقولة   لعقارية 
تتعلق بشكل مباشر)  لعمليات  لتي 
بغرض) جزئًيا  أو  كلًيا  مباشر  غير  أو 
�ضيء) وأي  أعاله   لشركة  ملوصوف 
أن) من  ملرجح  صلة  حي  أو  مماثل 

يسهل ت وير  لشركة ونشاطها..
طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- -)شتوكة آيت باها) تزنيت إنشادين)

2)872)بلفاع)-)أكادير  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

72).1.724)درهم،)مقسم كالتالي):)
جميع) (: إشبي)  لسيد  وحسين 
 ألصول  ملهنية  لتي تظهر في أصول)
 1.724.(72 بقيمة) أعماله  وخصوم 

درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) إشبي   لسيد  وحسين 
 80070 سيتي  لهدى) (E 267 بلوك)

أكادير  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) إشبي   لسيد  وحسين 
 80070 سيتي  لهدى) (E 267 بلوك)

أكادير  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)879.
100I

L EXPERT DE GESTION

YASSAF RENT CAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

L EXPERT DE GESTION
 N 78 MANAR 03 HAY(CHARAF،
40000، MARRAKECH(MAROC
YASSAF RENT CAR شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  زيكي 
2 رقم 4 مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.9(2((

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)01)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»حي  زيكي)2)رقم)4)مر كش)-)40000 
 24(  1 » لعنبر) إلى) مر كش  ملغرب«)
 423 رقم) (2  ل ابق  لسفلي  ملسيرة)

مر كش)-)40000)مر كش  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114269.
101I

) شرف مكتب):) ملحاسبة ودر سة  ملشاريع لالستاح)

 call Management technologie et(سليماني 

services

 STE DOMAINES
FAILAKAOUI SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

 شرف مكتب :  ملحاسبة ودر سة 
 call ملشاريع لالستاح  سليماني 

 Management technologie et
services

رقم 18 زنقة موريتانيا  لو د  الحمر 
 لرشيدية  ل ابق  الول و لثاني، 

2000)،  لرشيدية  ملغرب
 STE DOMAINES FAILAKAOUI

SARL شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 226 
زنقة 23 قصر والد  وحاج  لرشيدية 

- 2000)  لرشيدية  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.12861

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تعيين) 06)يوليوز)  ملؤرخ في)
بادي) مسير جديد للشركة  لسيد)ة))

مبارك كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 
يوليوز)2020)تحت رقم)179/2020.
102I

CABINET OUASSI

C R BOUSLIM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع  وحرية طابق 

 الول مكتب رقم 3  ملدينة  و ديدة، 
46000،  سفي  ملغرب

C R BOUSLIM شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد بلخدير حي سيدي بوزيد - 
46000  سفي  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
10(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9((5

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 C R (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOUSLIM
مقهى) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وم عم)
أعمال مختلفة و شغال  لبناء.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- بوزيد) سيدي  حي  بلخدير  محمد 

46000) سفي  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: صالح  لدين) بوسلم   لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
صالح  لدين) بوسلم   لسيد 
عنو نه) ))11)زنقة  لسلوم حي بياضة)

46000) سفي  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
صالح  لدين) بوسلم   لسيد 
عنو نه) ))11)زنقة  لسلوم حي بياضة)

46000) سفي  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

2020)تحت رقم)42).
103I

SAGEST

JAWDA PLANCHER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES،

30000، FES(MAROC
JAWDA PLANCHER شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زون   
سيدي  لو في زليليك طريق ر س  ملاء 

- 30000 فاس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63087
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JAWDA PLANCHER
صناعة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مو د  لبناء)ونقل  لبضائع..
زون  ) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سيدي  لو في زليليك طريق ر س  ملاء)

- 30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  بر هيم نتاش):)00))حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
0)2)حصة) (:  لسيد محمد نتاش)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
0)2)حصة) (:  لسيد ياسين نتاش)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
 لسيد  بر هيم نتاش):)00))بقيمة)

1.000)درهم.
0)2)بقيمة) (:  لسيد محمد نتاش)

1.000)درهم.
0)2)بقيمة) (:  لسيد ياسين نتاش)

1.000)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) نتاش   لسيد  بر هيم 
حي  لشرعي) غيثة  تجزئة  (37 رقم)

بنسودة)30000)فاس  ملغرب.
 4  لسيد محمد نتاش عنو نه) ))
خي بام بنسودة)30000)فاس  ملغرب.

 لسيد ياسين نتاش عنو نه) ))37 
فاس) (30000 بنسودة) غيثة  تجزئة 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) نتاش   لسيد  بر هيم 
حي  لشرعي) غيثة  تجزئة  (37 رقم)

بنسودة)30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1622.

104I

STE SUD EST GESTION SARL

STEN CONSULT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06  لعمارة 99 شارع موالي علي 

 لشريف، 2000)،  لرشيدية  ملغرب

STEN CONSULT شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة 

تزنيت البي ا رقم 08  لرشيدية - 

2000)  لرشيدية  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1390(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 أبريل) (23

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STEN (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.CONSULT

مكتب) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لدر سة.

أشغال متنوعة.

 لوساطة  لعامة.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- 08) لرشيدية) رقم) البي ا  تزنيت 

2000)) لرشيدية  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عليوي عبد  لغاني):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لغاني) عليوي   لسيد 
حي  ألطر  ملكتب  و هوي) عنو نه) ))

لالستثمار  لفالحي  لرشيدية)2000) 

 لرشيدية  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لغاني) عليوي   لسيد 
حي  ألطر  ملكتب  و هوي) عنو نه) ))

لالستثمار  لفالحي  لرشيدية)2000) 

 لرشيدية  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 10 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم))6).

10(I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

بن حمو ستوديو
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D‹AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC

بن حمو ستوديو شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

مسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 طابق 

3 شقة 3 - 20100  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(819

 30 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بن حمو)

ستوديو.

-) لعمارة) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لد خلية و لديكور و لتخ يط

-) الستثمار بأي شكل من  ألشكال)

في أي شركات أو شركات لديها �ضيء)

عام) وبشكل  صلة  حي  أو  مشابه 

و لتجارية) جميع  لعمليات  ملالية 

وغير  ملنقولة) و ملنقولة  و لصناعية 

 لتي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير)

مباشر باألشياء) ملذكورة أعاله و لتي)

قد تعزز ت وير أعمال جمعية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

طابق) (6 رقم) أكتوبر  (6 زنقة) مسيرة 

20100) لد ر  لبيضاء)  -  3 شقة) (3

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (: حمو) بن  يوسف   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد يوسف بن حمو عنو نه) ))

 4 2)شقة) زنقة أميمة سايح طابق) (4

معارف)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد يوسف بن حمو عنو نه) ))

 4 2)شقة) زنقة أميمة سايح طابق) (4

معارف)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739717.

106I

FINAUDIT

 CARE VUE SOUS ENSEIGNE

SUN GLASS EXPRESS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC

 CARE VUE SOUS ENSEIGNE

SUN GLASS EXPRESS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي فاتن 2،حي 

بورجون  لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2819(7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تقرر) (2019 دجنبر) (31 في)  ملؤرخ 

ح ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 CARE VUE ح ت  لشريك  لوحيد)

 SOUS ENSEIGNE SUN GLASS

 100.000 رأسمالها) مبلغ  (EXPRESS

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن  درهم 

2،حي بورجون  لد ر  لبيضاء)-) فاتن)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)صعوبة تحقيق  لهدف  لتجاري.

فاتن) ب  مقر  لتصفية  وحدد 

(- بورجون  لد ر  لبيضاء) 2،حي 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)ة))سلمى زمامة وعنو نه) ))

 2 ب3) لشقة)  قامة  النبار  لدرج 
زنقة1عين  لذياب  لد ر لبيضاء)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739686.

107I

Trefle(Conseil

OPTICAL TELECOM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi، 20503،

casablanca maroc

OPTICAL TELECOM شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 9) شارع 

 لزرق وني  ل ابق 6 رقم 18 - 

20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46((61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OPTICAL TELECOM

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

وصيانة  ألنظم  إلند رية،) *مر قبة 

تمريرأسالك  إلتصاالت)

ومخ  ات) تصاميم،) *در سات،)

 وحوسبة.

در سة،) * لهندسة  لكهربائية،)

وتنفيد جميع أنو ع) صيانة،) تنفيذ،)

 لتركيبات.)

جميع  لعمليات) عام  *وبشكل 

أو) قانونية  كانت  نوع سو ء) أي  من 

 قتصادية أو مالية أو منقولة أو غير)

منقولة تتعلق بالغرض  ملذكور أعاله)

مماثلة) أخرى  أغر ض  نف5  بأي  أو 

أو ح ت صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)

غيرمباشر  لهدف  لذي) أو  مباشر 

تسعى  لشركة إلى تحقيقه أو  متد ده)

أو ت ويره.

9))شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

 -  18 رقم) (6  لزرق وني  ل ابق)

20360) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عمر  لعسري):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عمر  لعسري   لسيد 

 20260  32 رقم) شامة  بالد  تجزئة 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) عمر  لعسري   لسيد 

 20260  32 رقم) شامة  بالد  تجزئة 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73941.

108I
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ARKOS

 FLY SAFARY SERVICE

NEGOCE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ARKOS

 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6

 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE

 CASABLANCA، 20550،

CASABLANCA MAROC

 FLY SAFARY SERVICE NEGOCE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملركب 

 لتجاري إر ك  لشارع محمد 

 لسادس  لعمارة د1 رقم 6  لد ر 

 لبيضاء  ملركب  لتجاري إر ك 

 لشارع محمد  لسادس  لعمارة د1 
رقم 6  لد ر  لبيضاء 00)20  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.396861

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (28  ملؤرخ في)

 FLY شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

مبلغ) (SAFARY SERVICE NEGOCE
وعنو ن) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها  إلجتماعي  ملركب  لتجاري)

إر ك  لشارع محمد  لسادس  لعمارة)
6) لد ر  لبيضاء) ملركب) رقم) د1)

 لتجاري إر ك  لشارع محمد  لسادس)
6) لد ر  لبيضاء) رقم) د1)  لعمارة 

00)20) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)عدم وجود  ي نشاط تجاري.

 CENTRE(وحدد مقر  لتصفية ب

 COMMERCIAL ERAC IMM

 D1 2EME ETG N° 6 BD MED 6

 CENTRE COMMERCIAL ERAC

 IMM D1 2EME ETG N° 6 BD

 MED 6 20(00 CASABLANCA

 .MAROC

و عين):)

كمال) محمد  عمرو   لسيد)ة))
 ELSTAD وعنو نه) )) ح ازي   حمد 
 ROUTE DE CHOUBRA
 TANTANTA ELGHRBYA 8974(2
)ة)) EL GHRBYA EGYPTE)كمصفي)

للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739868.
109I

innolia

INNOLIA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

innolia
فضاء باب أنفا 3 باب  ملنصور 
عمارة س  ل ابق  الول باب رقم 
3  لد ر  لبيضاء، 0)200،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
INNOLIA شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي فضاء باب 
أنفا 3 شارع باب  ملنصور عمارة س 
 ل ابق  الول باب رقم 3 - 0)200 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
464083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INNOLIA

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الستشار ت  الد رية.

فضاء) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

باب أنفا)3)شارع باب  ملنصور عمارة)

س  ل ابق  الول باب رقم)3 - 0)200 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (100 (: علج) مهدي   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.)

بقيمة) (100 (:  لسيد مهدي علج)

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مهدي علج عنو نه) )) قامة)

)) لشقة أ  ياسمين عمارة ه  ل ابق)

شارع غاندي  لرقم)1) ملعاريف  لد ر)

20026) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد مهدي علج عنو نه) )) قامة)

)) لشقة) ه  ل ابق) عمارة  ياسمين 

1) ملعاريف) غاندي  لرقم) شارع  أ 

20026) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 02 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

110I

 ئتمانية رزقي)»ح.)رزقي هشام«)محاسب معتمد

 SOCIETE CAFE

 BOULANGERIE PATISSERIE

TOUT VA BIEN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ئتمانية رزقي »ح. رزقي هشام« 

محاسب معتمد
رقم 17 شقه )1 زنقه  نتسير بي، 

0000)، مكناس  ملغرب

 SOCIETE CAFE BOULANGERIE

 PATISSERIE TOUT VA BIEN

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : رقم 

33 زنقة  مبو ز  لسعادة - 0000) 

مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.19983

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تقرر حل) 27)فبر ير)  ملؤرخ في)

 SOCIETE CAFE BOULANGERIE

 PATISSERIE TOUT VA BIEN

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  (20.000 رأسمالها)
مقرها  إلجتماعي رقم)33)زنقة  مبو ز)

مكناس  ملغرب) ((0000 (-  لسعادة)

نتيجة لعدم وجود سيولة)

عدم وجود نشاط.

و عين):)

بوحوحو) محمد   لسيد)ة))
زنقة  مبو ز) (33 رقم) وعنو نه) ))

مكناس  ملغرب) ((0000  لسعادة)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

 70 وفي رقم) (2020 فبر ير) (27 بتاريخ)

(- جامع  لروى) درب  وحمام  مكرر 

0000))مكناس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)483.

113I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 INGENIERIE DES TRAVAUX

& CONSEILS ‘’ITC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 0(

 1er(étage(MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC
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 INGENIERIE DES TRAVAUX

CONSEILS ‘’ITC & شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملسيرة زنقة 6  كتوبر رقم 6  ل ابق 

3  لشقة 3 - 20100  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (09

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 INGENIERIE( DES( TRAVAUX( &

.CONSEILS(‘’ITC

مكتب) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

جميع  مل االت) في  كفء)  لدر سة 

 لتقنية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

6) ل ابق) 6) كتوبر رقم)  ملسيرة زنقة)

20100) لد ر  لبيضاء)  -  3 3) لشقة)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محمد  ملحب   لسيد 
 02 زنقة مابيون درج ب ط) (10 رقم)

20390) لد ر) 11) ملعاريف) شقة)

 لبيضاء) ملغرب.

 لسيد رشيد  ل اجري عنو نه) ))

حي  اللفة) (3 رقم) بلوك  شنيدر 

20220) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) محمد  ملحب   لسيد 

 02 زنقة مابيون درج ب ط) (10 رقم)

20390) لد ر) 11) ملعاريف) شقة)

 لبيضاء) ملغرب

 لسيد رشيد  ل اجري عنو نه) ))

حي  اللفة) (3 رقم) بلوك  شنيدر 

20220) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

114I

SOFICODEX

KADI MED

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SOFICODEX

41 زنقة  بن ب وطة  ل ابق  لثاني 

و لثالث، درب عمر، 20032،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

KADI MED شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي )1، زنقة 

 بو بكر محمد بن زهر - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.36846(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تحويل) 29)يونيو)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

(- زنقة  بو بكر محمد بن زهر) (،1(«

إلى) 20000) لد ر لبيضاء) ملغرب«)

زنقة  بو بكر) (،1( » ل ابق  الر�ضي،)

محمد بن زهر)-)20000) لد ر لبيضاء)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739441.

11(I

RSM Morocco

شركة لوجأتيات الوقود 

والزيوت بأكادير
 Société Logistique Carburant -

et(Lubrifiant(d‹Agadir

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

RSM Morocco

 Boulevard de la Corniche ,6(

 Résidence(le(Yacht, Imm(A،

20100، Casablanca(Maroc

شركة لوجستيات  لوقود و لزيوت 

 Société Logistique - بأكادير

 Carburant(et(Lubrifiant(d‹Agadir

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

تزنيت مركز بلفاع - شتوكة آيت بها - 

2)872 أكادير  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.6671

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (01 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

بايش) مبيريكا  )ة)) تفويت  لسيد)

حصة  جتماعية من أصل) (12.(00

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (12.(00

 وحسين إشبي بتاريخ)01)يونيو)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يونيو) (23 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)667.

116I

MA GLOBAL CONSULTING

MAGC LEGAL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MAGC LEGAL شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 9)، شارع 
 لزرق وني،  ل ابق  لسادس،  لرقم 

18 - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(921
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MAGC(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LEGAL
تقديم) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
ندو ت)  الستشار ت  لقانونية،)

ودور ت تكوينية في  مل ال  لقانوني.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)9)،)شارع)
 لزرق وني،) ل ابق  لسادس،) لرقم)

18 - 20000) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 MA GLOBAL  لشركة)
 CONSULTING BUSINESS
 ADVISORS( &( AUDITORS( :( 700
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

300)حصة) (:  لسيد أسامة فد ن)
بقيمة)100,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 MA GLOBAL  لشركة)
 CONSULTING BUSINESS
 ADVISORS( &( AUDITORS
عنو نه) ))إقامة فضيلة،)111،)ز وية)
شارع عبد  ملومن وزنقة فان زيالند،)

20000) لد ر لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) فد ن  أسامة   لسيد 
رقم) زناتة،) مجموعة  حي  لقدس،)
 20000 سيدي  لبرنو�ضي) (،170

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  ملهدي  لع ار 

إقامة أنفا باي،)رقم)14،)طريق أزمور،)

20000) لد ر لبيضاء)  لحي  وحسني)

 ملغرب

عنو نه) )) فد ن  أسامة   لسيد 

رقم) زناتة،) مجموعة  حي  لقدس،)

 20000 سيدي  لبرنو�ضي) (،170

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739781.

117I

مكتب محاسبة

AUBERGE TIZIMI
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200  لرشيدية، 2004)، 

 لرشيدية  ملغرب

AUBERGE TIZIMI شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

 و رف  رفود - 2000)  رفود 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.1811

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

عبد  لكريم) )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (1.428 بشار)

حصة لفائدة  لسيد) (44.(00 أصل)

يوليوز) (06 بتاريخ) أفر و  سليمة  )ة))

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 10 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)2020/)17.

118I

aice compta

 LOW AND MEDIUM

VOLTAGE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca maroc

 LOW AND MEDIUM VOLTAGE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

مرس  لسل ان  ل ابق 1  لشقة 3 - 

20130  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LOW (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.AND MEDIUM VOLTAGE

لو زم) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وصيانة كهربائية.

26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

مرس  لسل ان  ل ابق)1) لشقة)3 - 

20130) لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد حمو  وتبيحت):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: نور لدين  دقيش)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حمو  وتبيحت   لسيد 

 2 طابق) أ  بولفار  طنجة  مجمع  (1(

شقة)29 90090)طنجة  ملغرب.

نور لدين  دقيش)  لسيد 
 24( رقم) حي  لليمون باء) عنو نه) ))

بلقصيري)20190) لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) حمو  وتبيحت   لسيد 

 2 طابق) أ  بولفار  طنجة  مجمع  (1(

شقة)29 90090)طنجة  ملغرب

نور لدين  دقيش)  لسيد 
 24( رقم) حي  لليمون باء) عنو نه) ))

بلقصيري)20190) لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739786.

119I

SOCIETE MODYANI SARL

K.COMERCIO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

K.COMERCIO شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ألميرة شارع عالل بن عبد هللا 
رقم 1)4 ب  ل ابق  ألول رقم 01 

 لفنيدق - 93100  لفنيدق  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

26991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.K.COMERCIO
إستير د) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
وتوزيع  ملو د  لغد ئية  لعامة)

و ملالب5.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
هللا) عبد  بن  عالل  شارع   ألميرة 
 01 رقم) ب  ل ابق  ألول  (4(1 رقم)

 لفنيدق)-)93100) لفنيدق  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد خالد مضيان):)100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مضيان  خالد   لسيد 
أبريل) (9 حي كنديسة  لوس ى شارع)
93100) لفنيدق) )16) لفنيدق) رقم)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) مضيان  خالد   لسيد 
أبريل) (9 حي كنديسة  لوس ى شارع)
93100) لفنيدق) )16) لفنيدق) رقم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (07  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1137.

120I

fiscecocompta

أوسكار555) تكأتيل
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

fiscecocompta
إقامة  لبدر زنقة 7عمارة 64رقم 1 
عين  لسبع، 0)202،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب



9((9 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

أوسكار2000 تكستيل شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 ألمان عمارة )24 ش ر 29  ل ابق 
 لثاني رقم 10 عين  لسبع - 90)20 

 لد ر لبيضاء  ململكة  ملغربية
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
463283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

أوسكار2000)تكستيل.
تاجر) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

ومصنع  ملالب5.
إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
29) ل ابق) )24)ش ر)  ألمان عمارة)
 20(90 (- عين  لسبع) (10  لثاني رقم)

 لد ر لبيضاء) ململكة  ملغربية.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
: تكستيل)   لشركة أوسكار2000)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد عزيز  لتاقي عنو نه) ))درب)
 لعفو زنقة))4)رقم)06 00)20) لد ر)

 لبيضاء) ململكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عزيز  لتاقي عنو نه) ))درب)
 لعفو زنقة))4)رقم)06 00)20) لد ر)

 لبيضاء) ململكة  ملغربية

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)11719.
121I

FIDUCIAIRE GHM CONSULT SARL AU

تيت ميطال
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE GHM CONSULT
SARL AU

 TARIK(EL(KHEIR(RUE 7
 N°65 SIDI(BERNOUSSI
 CASABLANCA، 10600،
CASABLANCA MAROC

تيت مي ال شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مجموعة 
 لتقدم 17.2  ل ابق  لتاني سيدي 
 لبرنو�ضي  لد ر لبيضاء - 20600 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46((81
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (10
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تيت) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

مي ال.
غرض  لشركة بإيجاز):) إلنشائات)

 وحديدية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مجموعة)
17.2) ل ابق  لتاني سيدي)  لتقدم)
 20600 (-  لبرنو�ضي  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (:  لسيد  لفياللي عبد مل يد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 (: خالد) مر د   لسيد 
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد مل يد)  لسيد  لفياللي 
عين) ممر  لليمون  ((0 عنو نه) ))
 لسبع)80)20) لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) خالد  مر د   لسيد 
 28810 1) لشالالت) لبر همة)

 ملحمدية  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد مل يد)  لسيد  لفياللي 
عين) ممر  لليمون  ((0 عنو نه) ))

 لسبع)80)20) لد ر لبيضاء) ملغرب
عنو نه) )) خالد  مر د   لسيد 
 28810 1) لشالالت) لبر همة)

 ملحمدية  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739426.
122I

 لعيون  ستشار ت

NETCLEAN DESIERTO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 لعيون  ستشار ت
رقم 31 شارع  المير موالي عبد هللا، 

70000،  لعيون  ملغرب
NETCLEAN DESIERTO شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 ملستقبل رقم 480  ل ابق  الول - 

70000  لعيون  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
32231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NETCLEAN DESIERTO
ما) كل  (: بإيجاز) غرض  لشركة 
و شغال) بنشاط  لتنظيف  يتعلق 

 لتنظيف...
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- 480) ل ابق  الول)  ملستقبل رقم)

70000) لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد حليمة هيبة):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد حليمة هيبة عنو نه) ))حي)
 08  لفتح شارع شكيب  رسالن رقم)

70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد حليمة هيبة عنو نه) ))حي)
 08  لفتح شارع شكيب  رسالن رقم)

70000) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1408.
123I

societe menara marrakech conseil plus

RIHANA COMMERCE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM.
 15 BUREAU(N°1 MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
RIHANA COMMERCE شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  لدرب 

ويركان  سني مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

104023

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RIHANA COMMERCE

غرض  لشركة بإيجاز):)-)تاجر

-)بائع مو د  لبناء)بالتقسيط

-)مقاول إد رة  لعمليات

خدمة مدنية تجارية أو صناعية أو)

زر عية أو

 و يش.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لدرب ويركان  سني مر كش)-)40000 

مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد جدبك مص فى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد جدبك مص فى عنو نه) ))

مر كش) ويركان  سني  دو ر  لدرب 

40000)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد جدبك مص فى عنو نه) ))

مر كش) ويركان  سني  دو ر  لدرب 

40000)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (17 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)113423.
124I

IMEXFID

فالين5
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
فالين5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  الجتماعي ) زنقة 
عبد  وحق بن محيو  قامة  لهدى 
 ل ابق  لسفلي  لد ر  لبيضاء - 
20042  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.30048(
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (03 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)
جميع) وتسويق  وتصدير  إستير د 
و لشبه) و للو زم  ل بية   الدو ت 

 ل بية.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739069.
127I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 CENTRE COGNITIVE DE
COACHING ET CONSEIL 4C

إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000،  و ديدة  ملغرب

 CENTRE COGNITIVE DE«
 *COACHING(ET(CONSEIL«*4C
»شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : رقم 32، 

 لسفلي، تجزئة كر مة، سيدي علي، 
- 24100 أزمور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.11869
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)03)يوليوز)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 
مايلي):)تعيين  لسيدة عائشة  لصابر)
محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسيرة 
بعد إستقالة  لسيد حسن حشادي.)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (12 رقم) بند 

مايلي):) وخاص بتعين مسير للشركة
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)072)2.
128I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE OUHBI DES
COMMERCES

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

 قامة ساحة فاس  ل ابق  الول 
مكتب رقم 1 شارع  بر هيم رود ني 
م.ج فاس، 30000، فاس  ملغرب

 STE OUHBI DES COMMERCES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم ) 

تجزئة ملياء بن شقرون بنسودة فاس 
- 30000 فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63001

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OUHBI DES COMMERCES

تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الحذية باو ملة.

 ( رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئة ملياء)بن شقرون بنسودة فاس)

- 30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (1.000 (:  لسيد علي وهبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

فاس)  لسيد علي وهبي عنو نه) ))

30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

فاس)  لسيد علي وهبي عنو نه) ))

30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (02 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم))1)1.

129I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE SA SARAY SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D‹INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

SOCIETE SA SARAY SARL شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
 لدشيرة  و ديدة رقم 1 عمارة رقم 
89 حي  ملرس  لدشيرة  و هادية - 
86360  لدشيرة  و هادية  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

206((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE SA SARAY SARL
مقال في) (: غرض  لشركة بإيجاز)
 ألشغال  لنجارة  وحديدية و وخشبية)

و اللومنيوم
في  ألشغال  ملختلفة) -مقال 

و لبناء.
جميع  لعمليات) عامة  وبصفة  (-
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغر ض  لشركة.
إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
عمارة رقم) (1  لدشيرة  و ديدة رقم)
(- حي  ملرس  لدشيرة  و هادية) (89

86360) لدشيرة  و هادية  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
00))حصة) (:  لسيد سعيد  عالم)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد عبد لكبير  بوعبا�ضي):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) سعيد  عالم   لسيد 
 14 عمارة) (12 شقة)  قامة  ملرس 
86360) لدشيرة)  لدشيرة  نزكان)

 و هادية  ملغرب.
عبد لكبير  بوعبا�ضي)  لسيد 
 2 بلوك) أيت  غيوس  حي  عنو نه) ))
زنقة)1)رقم)4))تيكوين  كادير)2)806 

 كادير  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) سعيد  عالم   لسيد 
 14 عمارة) (12 شقة)  قامة  ملرس 
86360) لدشيرة)  لدشيرة  نزكان)

 و هادية  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)917.
130I

SOCIETE MODYANI SARL

PALOMA CASH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ، 93100
 لفنيدق  ملغرب

PALOMA CASH شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ألميرة زنقة كان رقم ) كر ج رقم 1 
 لفنيدق - 93100  لفنيدق  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
26993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PALOMA CASH
تحويل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألمو ل.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 1 كر ج رقم) ((  ألميرة زنقة كان رقم)

 لفنيدق)-)93100) لفنيدق  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
100)حصة) (:  لسيد كريم قنجاع)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) قنجاع  كريم   لسيد 
 ( رقم) كان  زنقة  تجزئة  ألميرة 

 لفنيدق)93100) لفنيدق  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) قنجاع  كريم   لسيد 
 ( رقم) كان  زنقة  تجزئة  ألميرة 

 لفنيدق)93100) لفنيدق  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (07  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1136.
131I

FIDOLIN

WALA BUSINESS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE، 11150،

SALE MAROC
WALA BUSINESS شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي )1 شارع 

 ألب ال شقة 4 أكد ل  لرباط 
RABAT 10060 RABAT  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

144(31
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (04
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 WALA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
.BUSINESS

:) إلستر د) بإيجاز) غرض  لشركة 
 لتصدير وإنتاج  لصوت  ملرئي.

 1( (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
4)أكد ل  لرباط) شارع  ألب ال شقة)

RABAT 10060 RABAT) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 ASEFSA MOHAMED  لسيد)
 100 بقيمة) حصة  (AMINE( :( 500

درهم للحصة.
 BOUTFROUIT  لسيد)
حصة) (ABDERRAHMANE( :( 500

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 ASEFSA MOHAMED  لسيد)
 AV HASSAN 77(( (عنو نه(AMINE
 II 4 EME ETAGE APPT 12
 HASSAN RABAT 10060 RABAT

 ملغرب.
 BOUTFROUIT  لسيد)
 18 عنو نه) )) (ABDERRAHMANE
 RUE GHAZZA APPT 6 HASSAN
 RABAT RABAT 10060 RABAT

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 ASEFSA MOHAMED  لسيد)
 AV HASSAN 77(( (عنو نه(AMINE
 II 4 EME ETAGE APPT 12
 HASSAN RABAT 10060 RABAT

 ملغرب
 BOUTFROUIT  لسيد)
 18 عنو نه) )) (ABDERRAHMANE
 RUE GHAZZA APPT 6 HASSAN
 RABAT RABAT 10060 RABAT

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)20))10.
134I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ASSMAK BALADINE«
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida، 24000،  و ديدة  ملغرب

»ASSMAK BALADINE« شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10، زنقة 

 وحرية،  ل ابق  لثالث،  لشقة 

)،  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(9(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»ASSMAK BALADINE«

أكالت) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

بيع) (- ممول  وحفالت.) (-  وخفيفة.)

 ألسماك باو ملة..
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)10،)زنقة)

(،(  وحرية،) ل ابق  لثالث،) لشقة)

 لد ر  لبيضاء)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد  ملص فى مسكين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  وحسين  للحية)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

مسكين)  لسيد  ملص فى 
24000) و ديدة) عنو نه) )) و ديدة)

 ملغرب.
 لسيد  وحسين  للحية عنو نه) ))

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
مسكين)  لسيد  ملص فى 
24000) و ديدة) عنو نه) )) و ديدة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73979.
13(I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»YAR BUSINESS GROUP«
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000،  و ديدة  ملغرب
 »YAR BUSINESS GROUP«

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 3،  لزنقة 
رقم 3))، درب  وحاج  لشاوي، 
 ل ابق  ألول،  و ديدة - 24000 

 و ديدة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
16623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 YAR« (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.»BUSINESS GROUP

بيع) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 
بالتقسيط.) مستحضر ت  لتجميل 
بيع) (- بالتجميل.) مؤسسة  لعناية  (-
 ملو د  ألولية ملستحضر ت  لتجميل..
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)3،) لزنقة)
درب  وحاج  لشاوي،) (،((3 رقم)
 24000 (-  ل ابق  ألول،) و ديدة)

 و ديدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيدة  لياسمين ر تقي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة  لياسمين ر تقي عنو نه) ))

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة  لياسمين ر تقي عنو نه) ))

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ))1)يوليوز)

2020)تحت رقم)084)2.

136I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ROMAISSAE TRAVEL«
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000،  و ديدة  ملغرب
»ROMAISSAE TRAVEL« شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة أبو 
 لفرج،  لشقة رقم 6،  ل ابق  ألول، 

شارع بئر أنزر ن، طريق مر كش، 
 و ديدة - 24000  و ديدة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1660(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»ROMAISSAE TRAVEL«
وكالة) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألسفار.)-)تقديم خدمات..
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)عمارة أبو)
 لفرج،) لشقة رقم)6،) ل ابق  ألول،)
مر كش،) طريق  أنزر ن،) بئر  شارع 

 و ديدة)-)24000) و ديدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: أبو  لفر ج)  لسيد زكرياء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد زكرياء)أبو  لفر ج عنو نه) ))

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد زكرياء)أبو  لفر ج عنو نه) ))

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)064)2.
137I

 ئتمانية لرفيد

SOBRINO TRANS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ئتمانية لرفيد
شارع مالك  بن مرحل‘ زنقة طنجة, 
عمارة  ملحيط, طابق  لثاني رقم : 

14، 92000،  لعر ئش  ملغرب
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SOBRINO TRANS شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة 

 ليوسفية شاب 1)  ل ابق 3 طنجة 

- 90000 طنجة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10618(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOBRINO TRANS

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع وحساب  لغير.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ليوسفية شاب)1)) ل ابق)3)طنجة)

- 90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: خالد  ليعقوبي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد مصعب سرو):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سرو  مصعب   لسيد 

شارع  وحسن  لتاني رقم)14 92000 

 لعر ئش  ملغرب.

 لسيد خالد  ليعقوبي عنو نه) ))

 284 رقم) تجزئة  ملغرب  و ديد 

92000) لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) سرو  مصعب   لسيد 

شارع  وحسن  لتاني رقم)14 92000 

 لعر ئش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3249.

138I

HANA COMPTA MAROC

»SAKAN ALYOSR«
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA، 24000، EL(JADIDA
MAROC

»SAKAN ALYOSR« شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ازة رقم 
ّ
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملك

2 تجزئة  لر حة  لرقم 34  و ديدة - 
24000  و ديدة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1661(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»SAKAN ALYOSR«
منعش) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)
أعمال) أو  مختلفة  أعمال  (- عقاري.)
تأجير  ألدو ت وكذ   آلالت) (-  لبناء.)

و ملعد ت  لصناعية.
ازة رقم)

ّ
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) ملك

2)تجزئة  لر حة  لرقم)34) و ديدة)-)
24000) و ديدة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

00))حصة) (:  لسيد رضو ن نبيل)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد نور  لدين حمدوش):)00) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) نبيل  رضو ن   لسيد 
 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.

حمدوش) لدين  نور    لسيد 
24000) و ديدة) عنو نه) )) و ديدة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) نبيل  رضو ن   لسيد 

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ))1)يوليوز)

2020)تحت رقم)082)2.
139I

NADOFISC SARL

NORTIMPO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2  لناضور، 62000، 

 لناضور  ملغرب
NORTIMPO شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  والد 
ميمون زنقة 70 رقم 147 - 62000 

 لناظور  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.8(81

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)01)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
 147 70)رقم) »حي  والد ميمون زنقة)
- 62000) لناظور  ملغرب«)إلى)»تجزئة)
(- وعليت) (41 ق عة) ناظور  سكان 

62000) لناظور  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)827.
140I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE EL ATTAOUY SUD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC

STE EL ATTAOUY SUD شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لنهضة، رقم 38)1،  لد خلة. - 

73000  لد خلة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1(847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE EL(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ATTAOUY SUD

غرض  لشركة بإيجاز):) لتجارة في)

 ملو د  لغذ ئية،)تجارة عامة،) ستير د)

وتصدير..

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- 38)1،) لد خلة.) رقم)  لنهضة،)

73000) لد خلة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 340 (: محمد  لع اوي)  لسيد 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

 330 (: يوسف  لع اوي)  لسيد 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

 330 (:  لسيد  بر هيم  لع اوي)

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
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 لسيد محمد  لع اوي عنو نه) ))

 لد خلة)73000) لد خلة  ملغرب.

 لسيد يوسف  لع اوي عنو نه) ))

 لد خلة)73000) لد خلة  ملغرب.
 لسيد  بر هيم  لع اوي)

73000) لد خلة) عنو نه) )) لد خلة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد  لع اوي عنو نه) ))

 لد خلة)73000) لد خلة  ملغرب

 لسيد يوسف  لع اوي عنو نه) ))

 لد خلة)73000) لد خلة  ملغرب
 لسيد  بر هيم  لع اوي)

73000) لد خلة) عنو نه) )) لد خلة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بو دي  لدهب   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم))49.

141I

aice compta

AIS PROMO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca maroc

AIS PROMO شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 شارع 

اللة ياقوت ز وية مص فى  ملعاني 

 ل ابق 1 رقم 6) - 20000  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 AIS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROMO
م ور) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقار ت.

61)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

مص فى  ملعاني) ز وية  ياقوت  اللة 
6) - 20000) لبيضاء) 1)رقم)  ل ابق)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  عليبات عبد لعالي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد لعالي)  لسيد  عليبات 

مباركة) حي  لقدس  عنو نه) ))
مجموعة)7))رقم)3) لبرنو�ضي)20610 

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد لعالي)  لسيد  عليبات 

مباركة) حي  لقدس  عنو نه) ))
مجموعة)7))رقم)3) لبرنو�ضي)20610 

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739733.

142I

SOFICODEX

KADI MED
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

SOFICODEX

41 زنقة  بن ب وطة  ل ابق  لثاني 

و لثالث، درب عمر، 20032،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

KADI MED شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي )1، زنقة 

 بو بكر محمد بن زهر - 20000 

 لدر لبيضاء  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.36846(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (29 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)

تصدير، ستير د وبيع جميع أنو ع)

 ملعد ت و ملستلزمات  ل بية)

كل  لعملـيات) عامـة،) وبصفـة  (

 ملالية،) لتجارية،) لصناعية،)

 لعقـاريـة وغيـر  لعقـاريـة ح ت)

باألهـد ف  ملشـار) مبـاشرة  صلـة 

توسيـع) على  أو  لقـادرة  أعـاله  إليـها 

وت ـوير  لشركـة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (.

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739441.

143I

فدكريد كونساي

 MALAK AFRIQUA

TRAVAUX
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

فدكريد كونساي

81 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد، 

26100، برشيد  ملغرب

 MALAK AFRIQUA TRAVAUX

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 زنقة 

 حمد  مل اطي ٬  قامة  اللب  ل ابق 

1  لرقم 8  لد ر  لبيضاء - 20330 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(041

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (16

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MALAK AFRIQUA TRAVAUX

:)أعمال أو) غرض  لشركة بإيجاز)

إنشاء ت متنوعة.

زنقة) (13 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 حمد  مل اطي)٬) قامة  اللب  ل ابق)

 20330 (- 8) لد ر  لبيضاء) 1) لرقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: ميلود) سحنون   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ميلود   لسيد سحنون 

 26100 دو ر وخياي ة ساحل برشيد)

برشيد  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ميلود   لسيد سحنون 

 26100 دو ر وخياي ة ساحل برشيد)

برشيد  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

144I
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 ملركز  و هوي لالستثمار و هة  لعيون  لساقية)

 وحمر ء

MOUJA TECH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة 
 لعيون  لساقية  وحمر ء

صندوق  لبريد 2266، 70000، 
 لعيون  ملغرب

MOUJA TECH شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة بن 
د حا رقم )4 حي خط  لرملة 2 - 

70000  لعيون  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
2890(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 يوليوز) (29
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOUJA TECH
:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

و وخدمات  ملختلفة
 لتجارة  لعمة

 لنقل.
زنقة بن) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 -  2 خط  لرملة) حي  (4( رقم) د حا 

70000) لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: مجاهد) صالح  لدين   لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

مجاهد) صالح  لدين   لسيد 
حي) (4( زنقة بن د حا رقم) عنو نه) ))

خط  لرملة)2 70000) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

مجاهد) صالح  لدين   لسيد 
حي) (4( زنقة بن د حا رقم) عنو نه) ))

خط  لرملة)2 70000) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

06)غشت)  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2019)تحت رقم)2107/19.

14(I

مكتب  ملحاسبة

STE SOLIRRIC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مكتب  ملحاسبة

) زنقة عبد  ملومن بن علي، 2000)، 

 لرشيدية  ملغرب

STE SOLIRRIC شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  وفوس 

 ملركز  لرشيدية - 2000)  لرشيدية 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13899
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOLIRRIC

أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مختلفة.

:) وفوس) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

2000)) لرشيدية) (-  ملركز  لرشيدية)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

660)حصة)  لسيد  وحسين تر ز):)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد سعيد لبيض):)340)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  وحسين تر ز عنو نه) ))دو ر)
 لعساكرية قيادة موالي عبد  لقادر)
جرف  مللحة) (14000 جرف  مللحة)

 ملغرب.
عنو نه) )) لبيض  سعيد   لسيد 
39)تجزئة  لوفاق بئر  لر مي  لقني رة)

14000) لقني رة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  وحسين تر ز عنو نه) ))دو ر)
 لعساكرية قيادة موالي عبد  لقادر)
جرف  مللحة) (14000 جرف  مللحة)

 ملغرب
عنو نه) )) لبيض  سعيد   لسيد 
39)تجزئة  لوفاق بئر  لر مي  لقني رة)

14000) لقني رة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 08 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)7)).
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FIDUPLUS

AFAK BOIS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUPLUS
))3 شارع محمد  وخام5 فضاء 

يسرى  ل ابق 9 رقم 112، 0)201، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

AFAK BOIS شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة زهرة 
زنقة سيدي بنور  ل ابق 2 رقم 12 
عين  لبرجة - 20320  لد رلبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

4(8439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (10

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 AFAK (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.BOIS

أعمال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زهرة زنقة سيدي بنور  ل ابق)2)رقم)

12)عين  لبرجة)-)20320) لد رلبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد عبد  لعزيز بغو )

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  لعزيز بغو  عنو نه) ))

80)زنقة معروف تجزئة  لقدس) رقم)

24000) و ديدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عبد  لعزيز بغو  عنو نه) ))

80)زنقة معروف تجزئة  لقدس) رقم)

24000) و ديدة  ملغرب

(- بتاريخ) تم  إليد ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE DALIF TRANS 
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE DALIF TRANS شركة 
ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 37 
شارع  لسعادة حي تيرست صندوق 
 لبريد 3039 بيوكرى شتوكة أيت 

باها - 87200 أكادير  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
206(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE DALIF TRANS
نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع وحساب  لغير.
 37 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
تيرست صندوق) حي  شارع  لسعادة 
 لبريد)3039)بيوكرى شتوكة أيت باها)

- 87200)أكادير  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد فاهد د علي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) د علي  فاهد   لسيد 

دو ر  زوكار  لصفاء) شتوكة أيت باها)

87100)أكادير  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) د علي  فاهد   لسيد 

دو ر  زوكار  لصفاء) شتوكة أيت باها)

87100)أكادير  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)920.

148I

FIGENOUV

PARFAIT GENIE CIVIL  PGC 
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIGENOUV

شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم، 0)00)، مكناس  ملغرب

 PARFAIT(GENIE(CIVIL # PGC #

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة رقم 

10 عمارة 19 تجزئة سارة مرجان 1 - 

0)00) مكناس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(0147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(# (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PARFAIT(GENIE(CIVIL(#(PGC

:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 

-) شغال) و شغال  لبناء) مختلفة 

 وحفر و لتسوية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شقة رقم)
10)عمارة)19)تجزئة سارة مرجان)1 - 

0)00))مكناس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  ملقريني عبد  لسميع):)600 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 400 (: ملياء) صفية   لسيدة  بن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  لسميع)  لسيد  ملقريني 
يوغسالفيا) زنقة  (1( رقم) عنو نه) ))

م.ج)0000))مكناس  ملغرب.
 لسيدة  بن صفية ملياء)عنو نه) ))
رقم))1)زنقة يوغسالفيا م.ج)0000) 

مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لسميع)  لسيد  ملقريني 
يوغسالفيا) زنقة  (1( رقم) عنو نه) ))

م.ج)0000))مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1993.
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FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE OFFICIEL
LOGISTIQUE SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE OFFICIEL LOGISTIQUE
SARL شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 26 
حي بيزماون  غروض  كادير 80014 

 كادير  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
43471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE OFFICIEL LOGISTIQUE

.SARL
نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لفائدة  لغير.
 26 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 80014 حي بيزماون  غروض  كادير)

 كادير  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)100)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
:   لسيد  د  بر هيم  همو محمد)
00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) ((00 (: جو د) معز   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
محمد)  لسيد  د  بر هيم  همو 
 2 زنقة) (3 سيدي معروف) عنو نه) ))
20192) لد ر) 21) لد ر  لبيضاء) رقم)

 لبيضاء) ملغرب.
دو ر)  لسيد معز جو د عنو نه) ))
عبدهللا  و ديدة) موالي  لهو ورة 

24000) و ديدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
محمد)  لسيد  د  بر هيم  همو 
 2 زنقة) (3 سيدي معروف) عنو نه) ))
20192) لد ر) 21) لد ر  لبيضاء) رقم)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14 بتاريخ) باكادير   لتجارية 

2020)تحت رقم)91327.
1(0I
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select conseil

FATHI CONCEPT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة421  ل ابق 

 لر بع رقم16، 20360،  لبيضاء 
 ملغرب

FATHI CONCEPT شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 7 زنقة 
سبتة  قامة ر مي طابق 2 مكتب 
8  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب 
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
466007

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FATHI(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CONCEPT
:) النعاش) غرض  لشركة بإيجاز)

 لعقاري.
زنقة) (7 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 8 مكتب) (2 سبتة  قامة ر مي طابق)
 لد ر  لبيضاء)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد فتحي سعيد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) سعيد  فتحي   لسيد 

لرمي اج) ركاب  محمد  127زنقة 
20000) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) سعيد  فتحي   لسيد 
لرمي اج) ركاب  محمد  127زنقة 
20000) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739822.
1(1I

select conseil

 CONSEIL & SERVICES 
UNTITES

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

select conseil
شارع عبد  ملومن عمارة421  ل ابق 

 لر بع رقم16، 20360،  لبيضاء 
 ملغرب

 CONSEIL & SERVICES(UNTITES 
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 131 شارع 
 نفا  قامة  زور مكتب 11  لد ر 
 لبيضاء - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46600(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.CONSEIL(&(SERVICES(UNTITES

غرض  لشركة بإيجاز):) ستثمار في)
 السهم وتقديم  الستشار ت  الد رية.

 131 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع  نفا  قامة  زور مكتب)11) لد ر)

20360) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (0.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 4(0 (:  لسيد عبد  لرحيم مهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (0 (: جمال  لعلوي)  لسيدة وفاء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

مهدي) عبد  لرحيم   لسيد 
زنقة) (ALLEE SERINGAS عنو نه) ))

20000) لد ر) 2) نفا  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
جمال  لعلوي) وفاء)  لسيدة 

 10ALLEE SERINGAS عنو نه) ))
فيال ليكس5  لد ر  لبيضاء) (2 زنقة)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

مهدي) عبد  لرحيم   لسيد 
زنقة) (ALLEE SERINGAS عنو نه) ))

20000) لد ر) 2) نفا  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739821.

1(2I

SOFT CLASS PRIVE

SOFT CLASS PRIVE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SOFT CLASS PRIVE

 N° 14 ANCIEN(SOUK 2 ETG

 BLOC(D(RUE 21 AOUT، 25000،

khouribga MAROC

SOFT CLASS PRIVE شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 14 

سوق قديم  ل ابق 2 بلوك د زنقة 

21 غشت - 000)2 خريبكة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
6411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SOFT (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.CLASS PRIVE
(: بإيجاز) غرض  لشركة 
و لتدريب) دعم  لتعليم  ملنهي 
 ملتنوع+عملية تفاوض+تجارة  ألثاث)

ومستلزمات  ملكاتب.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لرقم)14 
بلوك د زنقة) (2 سوق قديم  ل ابق)
21)غشت)-)000)2)خريبكة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد حمزة زر دكي):)00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد عبد  لرز ق برحيل)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) زر دكي  حمزة   لسيد 
و دي زم) (2(3(0 تجزئة  يكوز) (163

 ملغرب.
برحيل) عبد  لرز ق   لسيد 
حي  ملسيرة) (04 بلوك) عنو نه) ))

0)3)2)و دي زم  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) زر دكي  حمزة   لسيد 
و دي زم) (2(3(0 تجزئة  يكوز) (163

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بخريبكة بتاريخ)16)يوليوز)

2020)تحت رقم)221.

1(3I
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SAMY CONCIERGERIE

SAMY CONCIERGERIE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SAMY CONCIERGERIE
 rue Mohamed Smiha Résidence

 Jawharate Mohamed Smiha
 6éme(étage(Appt 35، 20000،

CASABLANCA MAROC
SAMY CONCIERGERIE شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 144 
 RUE MOHAMED SMIHA
 RESIDENCE JAWHARATE

 MOHAMED(SMIHA 6EME
 ETAGE(APPT 35 - 20000

CASABLANCA MAROC
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464843
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SAMY(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CONCIERGERIE
شركة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

ح ت مسؤولية محدودة
لشريكن خصائصها كالتالي

تأجير  لعقار ت  ملوسمية) إد رة 
و وخدمات  لعقارية..

 RUE 144(:(عنو ن  ملقر  الجتماعي
 MOHAMED SMIHA RESIDENCE
 JAWHARATE MOHAMED
 SMIHA 6EME ETAGE APPT 3( -

.20000 CASABLANCA MAROC
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 (9 عنو نه) )) (JEDEN  لشركة)

 Bd Zerktouni, 6éme étage n°18

.00000 CASABLANCA MAROC

 GHAZZALI SAMIR  لسيد)

 Bd du général  (0 عنو نه) ))

 Leclerc, 92110 Clichy 00000

.Clichy FRANCE

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 GHAZZALI SAMIR  لسيد)

 Bd du général  (0 عنو نه) ))

 Leclerc, 92110 Clichy 00000

Clichy FRANCE

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 08 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

1(4I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

PHARMACIE H 24
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART(N°2 1ER(ETAGE

 SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

PHARMACIE(H 24 شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

مفتاح  وخير 683 ش ر 1 - 26000 

س ات  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PHARMACIE H 24

:)صيدلية,) غرض  لشركة بإيجاز)

بيع وشر ء) الدوية.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 26000 - 1 683)ش ر) مفتاح  وخير)

س ات  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  شرف  الدري�ضي)

بقيمة) حصة  (1.000 (:  وخضر وي)

100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  شرف  الدري�ضي)

 2 حي  لفرح) عنو نه) ))  وخضر وي 

 26000  1 رقم) حب  مللوك   قامة 

س ات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  شرف  الدري�ضي)

 2 حي  لفرح) عنو نه) ))  وخضر وي 

 26000  1 رقم) حب  مللوك   قامة 

س ات  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
)1)يوليوز)  البتد ئية بس ات بتاريخ)

2020)تحت رقم)382/20.

1((I

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

STE SALAH INVIST SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد  وخام5 

 ل ابق 2 لشقة3 تازة، 000)3، تازة 

 ملغرب

 STE SALAH INVIST SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 

-تازة - - 000)3 تازة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SALAH INVIST SARL AU

:) ألشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

/) الستير د) أو  لبناء)  ملختلفة 

و لتصدير)/) لتجار ة

.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لسالم)-تازة)-)-)000)3)تازة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد بنغموش  بر هيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بنغموش  بر هيم عنو نه) ))

حي  لسالم)-تازة-)000)3)تازة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد بنغموش  بر هيم عنو نه) ))

حي  لسالم)-تازة-)000)3)تازة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)289.

1(6I
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 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

 STE GROUPE HAUTE
SECURITE RA SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد  وخام5 
 ل ابق 2 لشقة3 تازة، 000)3، تازة 

 ملغرب
 STE GROUPE HAUTE SECURITE
RA SARL AU شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة نور 
 لهدى رقم 2 شارع زيري بن ع ية 
وحسن بحتات - 000)3 تازة  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2797
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
2018)تم تحويل) 18)أبريل)  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
2)شارع زيري) »عمارة نور  لهدى رقم)
 3(000 (- بن ع ية وحسن بحتات)
تازة  ملغرب«)إلى)»ثالث مقار مغر وة)-)

000)3)تازة  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)291.
1(7I

ste destmar

إأ طركون
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el
 habti(rsd(al(qods(n°34, tanger،

90000، tanger(maroc
إأ طركون شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي ساحة 
 لرود ني شارع عبد هللا  لهب ي 
إقامة  لقدس رقم 34 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10(273

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (28

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

إأ) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

طركون.

خدمات) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء)و وخدمات  ملتنوعة.

ساحة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لرود ني شارع عبد هللا  لهب ي إقامة)

 90000 (- طنجة) (34 رقم)  لقدس 

طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: غريب) عبد ملنعم   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  لياس  لعبدالوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: ) لسيد عبد ملنعم غريب)

بقيمة)100)درهم.

 (00 (:  لسيد  لياس  لعبدالوي)

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد ملنعم غريب عنو نه) ))
حي  و ير ري)3)زنقة)1)رقم)21)طنجة)

90000)طنجة  ملغرب.
 لسيد  لياس  لعبدالوي)
عنو نه) )) مل مع  وحسني  لنور)
 90000 36)طنجة) )4)رقم) مجموعة)

طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عبد ملنعم غريب عنو نه) ))
حي  و ير ري)3)زنقة)1)رقم)21)طنجة)

90000)طنجة  ملغرب

 لسيد  لياس  لعبدالوي)
عنو نه) )) مل مع  وحسني  لنور)
 90000 36)طنجة) )4)رقم) مجموعة)

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (11 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)231672.

1(9I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

FERTIORMONT MAROC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El(jabha(ouatania 17 , Etage 2،
900000، طنجة  ملغرب

FERTIORMONT MAROC شركة 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع خالد 
 بن  لوليد 28  ل ابق رقم 2 رقم 1 - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106147
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FERTIORMONT MAROC
:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 
وبيع  ألسمدة  لعضوية) وتوزيع 
ومنتجات) و ملو د  ملغذية  ألخرى 
وقاية  لنباتات  ملعدة للزر عة بشكل)

عام..
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 2 28) ل ابق رقم) خالد  بن  لوليد)

رقم)1 - 90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

ماريا) ريفيرو  مون انيو   لسيدة 

 100 حصة بقيمة) ((0 (: ديل كارمين)

درهم للحصة.

ماريا) ريفيرو  مون انيو   لسيدة 

ديل مار):)0))حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.)

ماريا) ريفيرو  مون انيو   لسيدة 

ديل كارمين):)0))بقيمة)100)درهم.

ماريا) ريفيرو  مون انيو   لسيدة 

ديل مار):)0))بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

ماريا) ريفيرو  مون انيو   لسيدة 

ديل كارمين عنو نه) ))لوي5 سيرنود )

1 41900)خيلينا  سبانيا.

ماريا) ريفيرو  مون انيو   لسيدة 

 1 لوي5 سيرنود ) ديل مار عنو نه) ))

41900)خيلينا  سبانيا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد مون انيو ريفيرو ماريا ديل)

 1 سيرنود ) لوي5  عنو نه) )) كارمين 

41900)خيلينا  سبانيا

ماريا) ريفيرو  مون انيو   لسيد 

 1 لوي5 سيرنود ) ديل مار عنو نه) ))

41900)خيلينا  سبانيا

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3212.

160I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

CLOTHY WAVE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 Groupe Management de(

Compétence(S.A.R.L (A-U

)، شارع  وحريري،  ل ابق  لثالت، 
رقم 32 - طنجة.، 90000، 

TANGER MAROC
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CLOTHY WAVE شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 
جزناية، رقم 3382 - طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
106199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CLOTHY WAVE
غرض  لشركة بإيجاز):)•)

خياطة  ملالب5  و اهزة تحت جميع)
 ألشكال،) لفصالة،) وخياطة  ملالب5)
تصميم) و لنساء،) للرجال   و اهزة 

 ملالب5،)و ملتاجرة..
مركز) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
جزناية،)رقم)3382)-)طنجة)-)90000 

طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

20.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)
 200 (:  لسيد كاجاني نوشاد علي)
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

علي) نوشاد  كاجاني   لسيد 
عنو نه) ))ماالباطا،) قامة هناء،)رقم)

ب)28. 90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
علي) نوشاد  كاجاني   لسيد 
عنو نه) ))ماالباطا،) قامة هناء،)رقم)

ب)28. 90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)6)32.

161I

JURISMAG SARL

société T- METAL SARL-AU
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مر قبي  وحسابات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 société(T- METAL(SARL-AU

»شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : مركز 

 ملارينا،  ل ابق 4،  ملكتب رقم 28، 

ز وية شارع  لزرق وني وشارع محمد 

بن عبد هللا - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»تعيين مر قبي  وحسابات«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.406067

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)03)يوليوز)2020

مر قبي  وحسابات) تعيين  تقرر 

خالل  لسنو ت  ملالية  لتالية):)

- 2020،)2021)و2022

 ألشخاص  ل بيعيون):)

- ألشخاص  ملعنويون):)

 AUDIT HOUSE MAROC

ح ت  ملسؤولية) »شركة  (SARL

حسابات) مدقق  بصفتها   ملحدودة«)

:) لد ر) و لكائن مقرها  الجتماعي ب)

20000) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء،)
بالس ل  لتجاري) و ملس لة   ملغرب 

تحت رقم):)126301

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739272.

163I

BFR(&(associés

FIELDSTONE
شركة  ملساهمة

حل شركة

BFR & associés

 boulevard(zerktouni 201, ,201

 boulevard(zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc

Fieldstone شركة  ملساهمة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 

 Résidence(Rami, 7 rue(Sebta,

 2ème(étage, bureau(numéro 8,

Casablanca - 2000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.412431

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)14)أكتوبر)2019)تقرر حل)

مبلغ) (Fieldstone شركة  ملساهمة)

درهم وعنو ن) (1.000.000 رأسمالها)

 Résidence Rami, مقرها  إلجتماعي)

 7 rue Sebta, 2ème étage, bureau

 numéro 8, Casablanca - 2000

:)حل)  لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل)

 لشركة قبل  ألو ن.

ب) مقر  لتصفية  وحدد 

 Résidence Rami, 7 rue Sebta,

 2ème étage, bureau numéro 8,

Casablanca - 20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.)

و عين):)

وحني�ضي) للتبف  عبد   لسيد)ة))

 Résidence Rami, 7 وعنو نه) ))

 rue Sebta, 2ème étage, bureau

 numéro 8, Casablanca 2000

)ة)) كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)736909.
164I

JURISMAG SARL

 ET TARGHI RECYCLING
SARL-AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

ET TARGHI RECYCLING SARL-
AU شركة ح ت مسؤولية محدودة 

ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

 ملارينا،  ل ابق 4،  ملكتب رقم 26، 
ز وية شارع  لزرق وني وشارع محمد 
بن عبد هللا - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.461471

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
2020)تم تعيين) 03)يوليوز)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 
تبعا) آخر  كمسير  محمد   لقاسمي 

إلقالة مسير.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739270.
16(I

JURISMAG SARL

TARGHI SAKAN SARL-AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
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 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 TARGHI SAKAN SARL-AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

 ملارينا،  ل ابق 4،  ملكتب رقم 26، 

ز وية شارع  لزرق وني وشارع محمد 

بن عبد هللا - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.426891

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2020)تم تعيين) 03)يوليوز)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

 لقاسمي محمد كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739269.

166I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

JOELEC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART(N°2 1ER(ETAGE

 SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

JOELEC شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لتوفيق رقم 16)  ل ابق  الول - 

26000 س ات  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
(981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JOELEC
غرض  لشركة بإيجاز):) لتركيبات)

 لكهربائية ونظام  المن.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- 16)) ل ابق  الول) رقم)  لتوفيق 

26000)س ات  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: بحار) يوسف   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد يوسف بحار عنو نه) ))حي)
 26000  1( ممونة شارع  نو ل رقم)

س ات  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد يوسف بحار عنو نه) ))حي)
 26000  1( ممونة شارع  نو ل رقم)

س ات  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
)1)يوليوز)  البتد ئية بس ات بتاريخ)

2020)تحت رقم)383/20.

167I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 SOCIETE »GREY’S PARA«
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN، 30000، fès

Maroc

 SOCIETE »GREY’S(PARA« SARL

AU شركة ح ت مسؤولية محدودة 

ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر رقم 

731 ق عة وفاء 4 طريق صفرو - 

30000 فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE( »GREY’S( PARA«( SARL

.AU

بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملنتجات  لصيدالنية..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)متجر رقم)

(- طريق صفرو) (4 وفاء) ق عة  (731

30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: يوسف) بخيش   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: يوسف) بخيش  ) لسيد 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) يوسف  بخيش   لسيد 
زنقة  لز ك) (23 إقامة  لفردوس رقم)

 30000 صفرو) 1طريق  حي  لوفاء)

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) يوسف  بخيش   لسيد 
زنقة  لز ك) (23 إقامة  لفردوس رقم)

 30000 صفرو) 1طريق  حي  لوفاء)

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1700/020.

168I

FOREIGN CONSULTING

RITAJTEX SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FOREIGN CONSULTING

 rue Omar Slaoui, Plateau ,39

 Taoufiq,( étage( 4,( bureau( 1,

 Casablanca،(20130،(Casablanca

Maroc

RITAJTEX SARL AU)شركة ح ت)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 

حي  لفضل تجزئة  ملنار) (1 شارع) (22

 لبيضاء)-)20470) لبيضاء) ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.32269(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في))1)يوليوز)2020)تقرر حل)

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 RITAJTEX SARL  لشريك  لوحيد)

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ  (AU

مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 

حي  لفضل تجزئة  ملنار) (1 شارع) (22

20470) لبيضاء) ملغرب) (-  لبيضاء)

تحقيق  لهدف) عدم  (: ل) نتيجة 

 لرئي�ضي.
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شارع) ب  مقر  لتصفية  وحدد 

تجزئة سكوما عين) (170 رقم)  رفود 

20470) لبيضاء) (-  لشق  لبيضاء)

 ملغرب.)

و عين):)

كبير  لصبار وعنو نه) ))  لسيد)ة))

تجزئة سكوما) (170 شارع  رفود رقم)

عين  لشق  لبيضاء)20470) لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) -تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)0.

170I

PLURIDIS

LULU ET MARJAN

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

PLURIDIS

وزنقة) أنزر ن  بئر  شارع  تقاطع 

A،) ل ابق)  لقائد  ألش ر عمارة ربح)

-) ملعاريف،) (16 رقم)  لر بع،) لشقة 

20370،) لد ر  لبيضاء) ملغرب

LULU ET MARJAN)شركة ح ت)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 13 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع  حمد  مل اطي  قامة  اللب)

(- 8) ملعاريف) رقم)  ل ابق  ألول 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.41861(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2020)تم تحويل) 20)يونيو)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

شارع  حمد  مل اطي  قامة) (13«

8) ملعاريف)  اللب  ل ابق  ألول رقم)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب«)  -

 3 من قة سكنية) (1 »حي  لوفاق) إلى)

(- 24) لولفة) شارع ح ح) ((8-60 رقم)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)8))739.

171I

select conseil

HL CONCEPT

إعالن متعدد  لقر ر ت

select conseil

عمارة421  عبد  ملومن  شارع 

(،20360 رقم16،)  ل ابق  لر بع 

 لبيضاء) ملغرب

ح ت) »شركة  (HL CONCEPT

 ملسؤولية  ملحدودة«

 131 (: وعنو ن مقرها  الجتماعي)

شارع  نفا  قامة  زور مكتب)11) لد ر)

شارع  نفا  قامة  زور) (131  لبيضاء)

 20360 11) لد ر  لبيضاء) مكتب)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.46(919

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)17)يناير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (01 رقم) قر ر 

مايلي):)تحويل شكل  لقانوني لشركة)

من شركة عقارية مدنية  لى شركة)

د ت مسؤولية محدودة)

على) ينص  :) لذي  (02 رقم) قر ر 

 HL REAL تغيير تسمية من) (: مايلي)

 HL CONCEPT(لى (ESTATE

على) ينص  :) لذي  (03 رقم) قر ر 

شركة  لى) نشاط  توسيع  (: مايلي)

معد ت) وتركيب  تجهيز  در سة,)

وجميع  عمال) و لتبريد   وحر رية 

 ملتعلقة بت وير و لتجهيز)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (01 رقم) بند 

مايلي):)تحويل شكل  لقانوني لشركة)

من شركة عقارية مدنية  لى شركة)

د ت مسؤولية محدودة)

على) ينص  :) لذي  (02 رقم) بند 

 HL REAL تغيير تسمية من) (: مايلي)

 HL CONCEPT(لى (ESTATE

بند رقم)03):) لذي ينص على مايلي)

در سة,) شركة  لى  نشاط  توسيع  (:

معد ت  وحر رية) وتركيب  تجهيز 

وجميع  عمال  ملتعلقة) و لتبريد 

بت وير و لتجهيز)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739780.

172I

LE PREMIER CONSEIL

SENIM
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA( MARRAKECH،

40000،(MARRAKECH(MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  (SENIM

 ملحدودة

مركز) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

بن) هللا  عبد  شارع  منارة   العمال 

ياسين رقم))) ل ابق)1)مكتب رقم)4 

مر كش)-.)مر كش  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(023

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SENIM

:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

أشغال  لبناء)و الشغال  ملختلفة

تنظيف  ملحالت) في  -مقاول 

و لشقق

-بيع  الجهزة  ملكتبية و وحاسوب.

مركز) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بن) هللا  عبد  شارع  منارة   العمال 

ياسين رقم))) ل ابق)1)مكتب رقم)4 

مر كش)-.)مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  محد أمكارو):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد رشيد بنمو�ضى):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بنمو�ضى  رشيد   لسيد 

أكادير.) مو�ضى  لدر ركة  سيدي  حي 

أكادير  ملغرب.

عنو نه) )) أمكارو   لسيد  محد 

200) لف) مشروع) أدمين  تجزئة 
سكن  لرقم)33)أيت ملول.)أيت ملول)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بنمو�ضى  رشيد   لسيد 

أكادير.) مو�ضى  لدر ركة  سيدي  حي 

أكادير  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114266.

173I



9(73 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

FIDICOM

 STE PROMSOUKNA
GHANINAIM

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR( 1( FES( FES،( 30000،

FES MAROC
 STE PROMSOUKNA
ح ت) شركة  (GHANINAIM

 ملسؤولية  ملحدودة
ق عة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
طريق) تجزئة  لليمون  ب  (3(0 رقم)
فاس) (30000 (- فاس) و د  مكناس 

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63163
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (1(
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROMSOUKNA GHANINAIM
منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لعقاري.
ق عة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
طريق) تجزئة  لليمون  ب  (3(0 رقم)
فاس) (30000 (- فاس) و د  مكناس 

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
بوعبدالوي) عبد  لغني   لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.
عبد  ملنعم  لبوعيادي)  لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

بوعبدالوي) عبد  لغني   لسيد 
تجزئة  لبوعنانية) (89 رقم) عنو نه) ))

 ملرجة)30000)فاس  ملغرب.
عبد  ملنعم  لبوعيادي)  لسيد 
موالي  دري5) تجزئة  (16 عنو نه) ))

و د فاس)30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
بوعبدالوي) عبد  لغني   لسيد 
تجزئة  لبوعنانية) (89 رقم) عنو نه) ))

 ملرجة)30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1707.

174I

RAHHALI CONSEIL

SERDIMAR
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia  1482
 marrakech،( 40000،( Marrakech

Maroc
ح ت) شركة  (SERDIMAR
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
دو ر  يت) 4) ملن قة  لصناعية،)
أوعزو،) يت تومرت،)حربيل،)مر كش)

- 40000)مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.402(9

بمقت�ضى  و مع  لعام)
يوليوز) (06 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2020
درهم«) (7.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (3.000.000« من) أي 
(: طريق) عن  درهم«) (10.000.000«
أرباح أو عالو ت) أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114237.

17(I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

وازي5 بوعنان
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FICORAM SARL

AU

 IMB 13 LOT MOULIN

 IDRISSIA BUREAUX SAFOUA

 1ER( ETAGE( N°05( ATLAS( FES،

30000،(FES(MAROC

ح ت) شركة  بوعنان  و زي5 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشقة)
03) لرقم)123)زنقة كنية بولفارد  بي)

 30000 (- فاس) (1 هوريرة مونفلوري)

فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.4204(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة))زكية صبري)0) 

حصة  جتماعية من أصل)0))حصة)

)ة)) دري5  لشيخي) لفائدة  لسيد)

بتاريخ)13)يوليوز)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1696/2020.

176I

comptable - lafrikh said 

STE HAMTRA SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

comptable - lafrikh(said

 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra،

25063، bejaad(maroc

STE HAMTRA SARL AU شركة 
ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي كهف 
 لنسور  ملركز - 4002) خنيفرة 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.2169

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 يوليوز) (13 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)
توزيع  ملحروقات.

توزيع مو د  لتشحيم.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
16)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)166.

177I

RAHHALI CONSEIL

DAR GOUGOU
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech، 1482

40000، Marrakech(Maroc
DAR GOUGOU شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي درب رماد 
رقم 9، باب دكالة، مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10499(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (17
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAR (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GOUGOU
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غرض  لشركة بإيجاز):)شر ء)وبيع)

 ملباني وغيرها من  لعمليات  لعقارية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)درب رماد)
رقم)9،)باب دكالة،)مر كش)-)40000 

مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (0.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيدة سميرة حياة  لتمار):)0)2 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

0)2)حصة) (:  لسيد محمد كوكو)

بقيمة)100)درهم للحصة.)

بقيمة) ((00 (:  لسيد عادل كوكو)

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حياة  لتمار) سميرة   لسيدة 

شقة) عنو نه) )) قامة مفتاح  وخير،)

4،) و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.

عنو نه) )) كوكو  محمد   لسيد 

(،4 شقة) مفتاح  وخير،)  قامة 

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) كوكو  عادل   لسيد 

 قامة جوهرة  ل ابق  لر بع،)شقة)2،)

طنجة)90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114236.

178I

 ءتمانية عبد  لرحيم

ANIBARCOLT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ءتمانية عبد  لرحيم
زنقة أبو  لعالء  ملعري حي  لوحدة 
رقم 9، 000)1،  وخميسات  ملغرب

ANIBARCOLT شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لرتاحة  وخميسات - 000)1 

 وخميسات  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

29033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ANIBARCOLT

:) لتسيير) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لفالحي.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 1(000 (-  لرتاحة  وخميسات)

 وخميسات  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عنيبر ياسين):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ياسين  عنيبر   لسيد 

محمد  وخام5) شارع  (246  لرقم)

000)1) وخميسات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ياسين  عنيبر   لسيد 

محمد  وخام5) شارع  (246  لرقم)

000)1) وخميسات  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) باوخميسات   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)402.

181I

CABINET BADREDDINE

 LABORATOIRE GRANDE 

 ANALYSE GENIE CIVIL par

 abréviation  LGAGC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1  قامة هني  لشقة 
رقم 1، 0، مر كش  ملغرب

 LABORATOIRE GRANDE «

 ANALYSE(GENIE(CIVIL« par

abréviation » LGAGC « شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملسار بلمجاد رقم 603  ل ابق 

 لسفلي طريق آسفي - 40000 

مر كش  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

104987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 LABORATOIRE GRANDE («

 ANALYSE( GENIE( CIVIL«( par

.»(abréviation(»(LGAGC

مر قبة) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)

جودة  ختبار ت  لهندسة  ملدنية.

جميع  لعمليات) وعلى  لعموم  (-

 ملدنية،) لتجارية،) ملالية،) لصناعية)

ترتبط بصفة) و لعقارية  لتي قد 

مباشرة أو غير مباشرة بغرض  لشركة)

و لتي من شأنها ت وير غرض  لشركة.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

603) ل ابق) رقم) بلمجاد   ملسار 

 40000 (- آسفي) طريق   لسفلي 

مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 LABORATOIRE («  لشركة)

 GRANDE ANALYSE GENIE

 CIVIL«(par(abréviation(»(LGAGC

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حنيني  د ود   لسيد 

ورز ز ت) (* (42 حي و دي  لدهب رقم)

 ملغرب.

بوخيما) عبد  مل يد  يت   لسيد 

 14 بلوك) تجزئة  لنخيل  عنو نه) ))

مر كش) (40000 سيبع) (241 رقم)

 ملغرب.

 لسيد  وحسين بدو ني عنو نه) ))

 ملحاميد)9) الزدهار)3)عمارة)10)شقة)

21) سكجور)40000)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة سارة  لعروس عنو نه) ))

بن) تجزئة  محمد  وخام5  شارع 

س ات) (* (4 رقم) (2  دري5  ل ابق)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1(  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114229.

184I

SERVICE COMPTABLE ET FISCAL

(SALVA( سالفا
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SERVICE COMPTABLE ET

FISCAL

) شارع عبد هللا بن ياسين، 20310، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

سالفا )SALVA) »شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 93 شارع 

 ملقاومة - 20310  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.20973
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاح) (2020 فبر ير) (28  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:)معاينة  ستقالة كل من  لسيد جون)
كريستوف شارون و لسيد فريديريك)

هوك بوطو من وكالتهما كمتصرفين
 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):
عن) عوضا  متصرفين  بصفة  تعيين 
:) لسيدة)  ملتصرفين  للذين  ستقاال)
ماريفون ميشان و لسيد محمد  مين)
الز لت) للمدة  لتي  وحلك   لشرقي 
بالوكالة  ي  لى غاية)31)دجنبر)2023 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

 بند رقم)0):) لذي ينص على مايلي):
لم يتم تعديل  ي بند

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738330.

18(I

Les bons comptes

IC PERFORMANCE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Les bons comptes
 bd(mes( 6( dar( touzani،  117(

20000،(Casablanca(Maroc
IC PERFORMANCE)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
 11 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 -  2 شارع  و يش  مللكي  ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.124(89

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2020 يونيو) (03  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

لكناوي رحال كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)2)7390.

187I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE MOUHIB PRO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS
 قامة ساحة فاس  ل ابق  الول 

مكتب رقم 1 شارع  بر هيم رود ني 

م.ج فاس، 30000، فاس  ملغرب

STE MOUHIB PRO شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 21 

 ل ابق ) مكتب 36  قامة مكاتب 

بالص شارع عبد  لكريم  وخ ابي 

فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6317(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOUHIB PRO

:) عمال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 و ب5.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)عمارة)21 

مكاتب) 36) قامة  مكتب) ((  ل ابق)

عبد  لكريم  وخ ابي) شارع  بالص 

فاس)-)30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد رشيد مهيب):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مهيب  رشيد   لسيد 

فاس)30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مهيب  رشيد   لسيد 

فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1710/2020.

188I

LOGIFIN

YONAFH TRANS MAROC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

LOGIFIN

 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°

 5, TANGER، 90000، TANGER

MAROC

YONAFH TRANS MAROC شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 

 لسعودية،  ل ابق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10(999

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YONAFH TRANS MAROC
نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألفر د و لبضائع.
إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع  ململكة  لعربية)  لعزيزية 
 -  20 رقم) (3  لسعودية،) ل ابق)

90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد عبد  لعزيز  لد ودي):)00) 
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد محمد حسن بنعال)
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لعزيز  لد ودي)  لسيد 
ملوسة) بولعيشيش  قرية  عنو نه) ))
فحص أنجرة)90000)طنجة  ملغرب.

بنعال) حسن  محمد   لسيد 
رقم) (40 أرض  لدولة زنقة) عنو نه) ))

4 90060)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لعزيز  لد ودي)  لسيد 
ملوسة) بولعيشيش  قرية  عنو نه) ))

فحص أنجرة)90000)طنجة  ملغرب
بنعال) حسن  محمد   لسيد 
رقم) (40 أرض  لدولة زنقة) عنو نه) ))

4 90060)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))310.
190I

AMGHAR MOHAMED

TRANS-LIVRES
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY، 31000،
SEFROU MAROC



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9(76

TRANS-LIVRES شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر أيت 

خليفة زيتونة جماعة أغبالو  أقور ر 

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

286(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (04

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANS-LIVRES

غرض  لشركة بإيجاز):)-مقاول في)

نقل  لبضائع..

:)دو ر أيت) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

خليفة زيتونة جماعة أغبالو  أقور ر)

صفرو)-)31000)صفرو  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محمد أصد ر):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد سعيد أصد ر):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) أصد ر  محمد   لسيد 
صفرو) بنصفار  زالغ  حي  (848 رقم)

31000)صفرو  ملغرب.

عنو نه) )) أصد ر  سعيد   لسيد 

أقور ر) أغبالو   يحيى  بن  دو رأيت 

صفرو)31000)صفرو  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) أصد ر  محمد   لسيد 
صفرو) بنصفار  زالغ  حي  (848 رقم)

31000)صفرو  ملغرب

عنو نه) )) أصد ر  سعيد   لسيد 

أقور ر) أغبالو   يحيى  بن  دو رأيت 

صفرو)31000)صفرو  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (24 بتاريخ) بصفرو   البتد ئية 

2020)تحت رقم))10.

196I

Les bons comptes

IC PERFORMANCE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani، 117(

20000، Casablanca(Maroc

IC PERFORMANCE شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 

 و يش  مللكي  ل ابق 2 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.124(89

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (03 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

عبد  لغفور) )ة)) تفويت  لسيد)

0)1.7)حصة  جتماعية من) لكناوي)

أصل)0)1.7)حصة لفائدة  لسيد))ة))

رحال لكناوي بتاريخ)03)يونيو)2020.

تفويت  لسيد))ة))شيماء)بوتشالي)

)2))حصة  جتماعية من أصل))2) 

)ة)) مال شركي) حصة لفائدة  لسيد)

بتاريخ)03)يونيو)2020.

تفويت  لسيد))ة))رميساء)بوتشالي)

)2))حصة  جتماعية من أصل))2) 

)ة)) مال شركي) حصة لفائدة  لسيد)

بتاريخ)17)يوليوز)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)2)7390.

197I

COMPTAFFAIRES

MZ INDUSTRIE
إعالن متعدد  لقر ر ت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MZ INDUSTRIE »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : )26 

شارع  لزرق وني  ل ابق 9 رقم 92 

 لد ر  لبيضاء  ملن قة  لصناعية 

عين  لسبع زنقة برشلونة رقم 40 

سيدي  لبرنو�ضي 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.42933(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)01)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

مايلي):)تفويت جميع حصص  لسيد)

بوركني عصام للسيد مزو قي  لعربي

على) ينص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 

من) تغيير  ملقر  إلجتماعي  (: مايلي)

)26)شارع  لزرق وني  ل ابق)9)رقم)

مر كش) درب  إلى  92) لد ر  لبيضاء)

 28 رقم) بلوك13 ل ابق  لسفلي 

 ملحمدية

 قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي):

شركة) إلى  تغيير  لشكل  لقانوني 

محدودة  ملسؤولية ح ت شريك وحيد

 قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي):

من) عصام  بوركني  ستقالة  لسيد 

 لتسيير وتعيين  لسيد مزو قي  لعربي)

كمسير وحيد ملدة غير محددة

 قر ر رقم))):) لذي ينص على مايلي):

تحيين  لنظام  ألسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

 بند رقم))):) لذي ينص على مايلي):
عنو ن  ملقر  إلجتماعي درب مر كش)
 28 رقم) 13) ل ابق  لسفلي  بلوك)

 ملحمدية)
على) ينص  :) لذي  (6-7 رقم) بند 
مايلي):) لشريك  لوحيد  لسيد مز وقي)

 لعربي
 بند رقم)9):) لذي ينص على مايلي):

 ملسير  لوحيد  لسيد مز وقي  لعربي
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740097.
198I

Act taza

SOGEDAG MAROC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

Act taza
Taza(Taza، 35000، Tazaa(Maroc
SOGEDAG MAROC شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 Lot وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 Amine(Sakane(n°77 Magasin 1
Taza - 35000 taza(maroc

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
(39(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOGEDAG MAROC
: بإيجاز)  غرض  لشركة 

 Importation et la
 commercialisation des produits
 chimiques et biologiques à
.usage agricole et agro industriel

 Lot (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 Amine Sakane n°77 Magasin 1

.Taza - 3(000 taza maroc



9(77 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد رشيد  لعمر ني عنو نه) ))
 11 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

 لعر ئش)92000) لعر ئش  ملغرب.
 لسيدة سعيدة زعبول عنو نه) ))
ربيع) إقامة  تجزئة  ملغرب  لعربي 
 92000 2) لعر ئش) 13) ل ابق) رقم)

 لعر ئش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد رشيد  لعمر ني عنو نه) ))
 11 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

 لعر ئش)92000) لعر ئش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)264.
199I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة  لعيون  لساقية)

 وحمر ء

OULD BACHAR
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة 
 لعيون  لساقية  وحمر ء

صندوق  لبريد 2266، 70000، 
 لعيون  ملغرب

OULD BACHAR شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة 

بولنو ر رقم 06 حي  لفتح - 70000 
 لعيون  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
32203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 OULD(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BACHAR
بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
ق ع غيار مختلف  لسيار ت) وشر ء)

و لعربات ة لشاحنات
 لتجارة  لعامة

 الستر د و لتصدير
مختلف  الشغال و وخدمات.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 70000 (- حي  لفتح) (06 بولنو ر رقم)

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيد ختار سيد  لزين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد ختار سيد  لزين عنو نه) ))
حي  لفتح) (06 رقم) بولنو ر  زنقة 

70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد ختار سيد  لزين عنو نه) ))
حي  لفتح) (06 رقم) بولنو ر  زنقة 

70000) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1328/20.
200I

جيسط كومب ا ش.ح.م.م.ش.و

  ENGRAISSEMENT CHAMAL
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

جيسط كومب ا ش.ح.م.م.ش.و
شارع  وحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  ل ابق  ألر�ضي، ت و ن 

ت و ن، 93000، ت و ن  ملغرب

 ENGRAISSEMENT CHAMAL

SARL(AU » شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل في 

طر دة، بن قاريش، دو ر بوسمالل، 

 TETOUAN 93000 .ت و ن

TETOUAN MAROC

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27047

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ENGRAISSEMENT( CHAMAL( «

.SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز):)

)*)تسمين وتربية  وحيو نات.

)*) ستير د  ملاشية)؛

محل في) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بوسمالل،) دو ر  قاريش،) بن  طر دة،)

 TETOUAN 93000 ت و ن.)

.TETOUAN MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: بلحسيني) أحمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد أحمد بلحسيني عنو نه) ))
رقم) (،02 زنقة) ب وطة،) بن  شارع 

 93000 02،ت و ن) 01، ل ابق)

ت و ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد أحمد بلحسيني عنو نه) ))

رقم) (،02 زنقة) ب وطة،) بن  شارع 

 93000 02،ت و ن) 01، ل ابق)

ت و ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (13 بتاريخ) بت و ن   البتد ئية 

2020)تحت رقم)1389.

203I

comptable - lafrikh said 

STE HAMTRA SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تقليص هدف  لشركة

comptable - lafrikh(said

 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra،

25063، bejaad(maroc

STE HAMTRA SARL AU شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي كهف 

 لنسور  ملركز - 4002) خنيفرة 

 ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

2169

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)13)يوليوز)2020)تم حذف)

 ألنش ة  لتالية من نشاط  لشركة)

 وحالي):)

 ألشغال  ملختلفة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

16)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)166.

207I
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SAVOIR EXPERT

NIZAR EL HOUARI
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE، 31000،

SEFROU MAROC
NIZAR EL HOUARI شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 3)4 
بلوك أ بنصفار - 31000 صفرو 

 ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

287(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 NIZAR(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.EL HOUARI
:) ألشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة
 ملفاوضة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)3)4 
صفرو) (31000 (- بنصفار) أ  بلوك 

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: موحسن)  لسيد  لهو ري 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: عصام)  لسيد  ملرجاني 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لهو ري موحسن عنو نه) ))
حي  لصباح  لرفايف) (1264 رقم)

31000)صفرو  ملغرب.

 لسيد  ملرجاني عصام عنو نه) ))
 31000 بلوك ت بنصفار) (729 رقم)

صفرو  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لهو ري موحسن عنو نه) ))
حي  لصباح  لرفايف) (1264 رقم)

31000)صفرو  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (02  البتد ئية بصفرو بتاريخ)

2020)تحت رقم)110.
208I

BUREAU ESSOUFYANI

SN2CH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE(MAROC
SN2CH شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لوحدة بلوك و لرقم 884 - 70000 
 لعيون  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
3212(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SN2CH
إنتاج) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
إنتاج  ألجز ء) (-  لصفائح  ملعدنية)
-) لق ع) للصفائح  ألولية)  ملعدنية 
جميع أشغال) (- و لتخ يط و للحام)
نجارة  وخشب) أعمال  (-  لتلحيم)
أعمال) (- أعمال  لدهان) (- و ألملنيوم)

-) ألعمال) و لسير ميك)  لرخام 
أعمال  لتكدي5) (-  لكهربائية)
أعمال  لزينة) (- و لصرف  لصحي)
و لديكور  لد خلي و وخارجي للمباني)
تثبيت  ملناظر  ل بيعية) أعمال  (-
إز لة  و ذع،) لتمزق،) أعمال  (-
بناء) و لزر عة،)  لتخفيف  لفرعي 

 وحد ئق...)وأشغال أخرى متنوعة.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 70000 -  884  لوحدة بلوك و لرقم)

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (:  لسيد عبد  لسالم  لبختي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد عبد  لرحيم  لبختي):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  لسالم  لبختي)  لسيد 
دو ر أوالد  لزهرة لهر ويين) عنو نه) ))
70000) لعيون)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
عبد  لرحيم  لبختي)  لسيد 
دو ر أوالد  لزهرة لهر ويين) عنو نه) ))
 لد ر  لبيضاء)70000) لعيون  لغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لسالم  لبختي)  لسيد 
دو ر أوالد  لزهرة لهر ويين) عنو نه) ))
 لد ر  لبيضاء)70000) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1320/2020.
211I

EXPERFIN

QIT SOLUTIONS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

EXPERFIN
شارع و د سبو، 30 إقامة جوهرة 
رقم 2،  أللفة،  لحي  وحسني، 

20220،  لد ر  لبيظاء  ملغرب

QIT SOLUTIONS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة 

ميسوني عمارة 13  ل ابق 1 رقم 1 - 

20000  لد ر  لبيظاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.128311

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (2.000.000«

»2.000.000)درهم«)إلى)»4.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)2)7400.

213I

SAMAA CONSEIL

CASY IMMOBILIER

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

SAMAA CONSEIL

13 زنقة 108 حي موالي عبد هللا 

شارع تازة عين  لشق، 20480، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

CASY IMMOBILIER شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 زنقة 

108 حي موالي عبد هللا شارع تازة 

عين  لشق - 20480  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(24(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 CASY (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.IMMOBILIER

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري.

زنقة) (13 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تازة) حي موالي عبد هللا شارع  (108

20480) لد ر لبيضاء) (- عين  لشق)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد شهير صالح):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي)  لسيد شهير صالح عنو نه) ))

 20200  13 رقم) (12 زنقة) (1  لوحدة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

حي)  لسيد شهير صالح عنو نه) ))

 20200  13 رقم) (12 زنقة) (1  لوحدة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

214I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

TAOUSS CAR 
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري , مزورن، 

0)322،  وحسيمة  ملغرب

 TAOUSS CAR شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ريق 

 لوطنية رقم 2، حي بوسالمة،بني 

بوعياش - 0)320  وحسيمة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

3067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAOUSS CAR

كر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت دون سائق.

:) ل ريق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بوسالمة،بني) حي  (،2 رقم)  لوطنية 

بوعياش)-)0)320) وحسيمة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 334 (: محمد  ل اوس)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 333 (: فكري  ل اوس)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 333 (: سليم  ل اوس)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد  ل اوس عنو نه) ))

عكي  جرمو س) بني  دو ر  ميايا 

3)622) لدريوش  ملغرب.

 لسيد فكري  ل اوس عنو نه) ))
 322(0 زنقة  و ز ئر  مزورن)

 وحسيمة  ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد سليم  ل اوس 
 322(0 زنقة  و ز ئر  مزورن)

 وحسيمة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد مستمع  ل اوس عنو نه) ))

 320(0 بوعياش) بني  بوغرمان  حي 

 وحسيمة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) باوحسيمة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)144.

21(I

إئتمانية  لو حة

MOUASSASSAT AKNOUZ
إعالن متعدد  لقر ر ت

إئتمانية  لو حة

2 زنقة  وحرية، 2000)،  لرشيدية 

 ملغرب

 MOUASSASSAT AKNOUZ

»شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ح ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 69 تجزئة 

عين  لعاطي 2  لرشيدية - 2000) 

 لرشيدية  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.9317

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)03)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

 ضافة نشاط  ملتاجرة  لى نشاطات)

 لشركة

 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):

تغيير  ملقر  الجتماعي  لى  لعنو ن)

 98 رقم) تجزئة  و امعة  (:  لتالي)

 لرشيدية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)4):) لذي ينص على مايلي):)

حدد مقر  لشركة بالرشيدية رقم)98 

تجزئة  و امعة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 07 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)167.

216I

UGGC

MOROCCO CRUISE LINE
تأسي5 شركة  ملساهمة

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MOROCCO CRUISE LINE

»شركة  ملساهمة« 

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 12 زنقة 

صبري بوجمعة -، 20110  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

إعالن عن تأسي5 » شركة 
 ملساهمة«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.4661(1

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (1(

 ألسا�ضي لشركة  ملساهمة باملميز ت)

 لتالية):)

شكل  لشركة):)شركة  ملساهمة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOROCCO CRUISE LINE

جميع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

للبضائع) وسائل  لنقل  لبحري 
على  ملستوى) و لشحن  و لركاب 

 لوطني و لدولي وجميع  ألنش ة ح ت)

 لصلة.

 12 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
20110) لد ر) (- زنقة صبري بوجمعة)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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ويبلغ رأسمال  لشركة)1.000.000 
درهم،

مقسم كالتالي):)
 لشركة)LK(Invest(:(4.650)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 AEM(Holding( :( 4.650  لشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
)THELOYS)حصة)  لشركة)100):

بقيمة)100)درهم للحصة.
 El Kadiri El Hassani El  لسيد)
حصة) (Yamani( Mohamed( :( 100

بقيمة)100)درهم للحصة.
 Rehali(Abdelaziz( :(500  لسيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
مجل5) أو أعضاء) -) ملتصرفون  (

 لرقابة):)
بصفته) )) (LK Invest  لشركة)
شارع) (1 حي رياض،) مسير عنو نه) ))
 ( 10) مل موعة) ق اع) إدد لبووت 

10100) لرباط  ملغرب
 لشركة)AEM Holding)بصفته) ))
 6 مسير عنو نه) ))شارع  ملسيرة زنقة)
20000) لد ر)  3 شقة) (6 أكتوبر رقم)

 لبيضاء) ملغرب
بصفته) )) (THEOLYS  لشركة)
سعادة) فضاء) (7 عنو نه) )) مسير 
10170) لرباط)  لسوي�ضي  لرباط)

 ملغرب
 EL KADIRI EL HASSANI(لسيد 
 EL YAMANI MOHAMED
بصفته) )) لرئي5  ملدير  لعام)
 82 رقم) بوفرة  بني  شارع  عنو نه) ))
 10110  6(00 كم) لوط  لغندوري 

 لرباط  ملغرب
 REHALI ABDELAZIZ  لسيد)
بر ن5) عنو نه) )) مسير  بصفته) ))
 90100  17 رقم) بي ار  زنقة  بن  (1

طنجة  ملغرب
مر قب أو مر قبي  وحسابات):)

) )بصفته) (AD Associés  لشركة)
 (9 عنو نه) )) مر قب  وحسابات 
20340) لد ر) 9) بريل  لنخيل) شارع)

 لبيضاء) ملغرب
مقتضيات  لنظام  ألسا�ضي)
وتوزيع) بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح):)

 ملادة)24)توزيع  ألرباح
دفع) شروط  تحديد  يتم  (24.1
 ألرباح من قبل  و معية  لعامة أو،)
في حالة فشل حلك،)من قبل مجل5)

 إلد رة.
24.2)على أي حال،)يجب أن يتم)
فترة) غضون  في  نقدية  أرباح  دفع 
نهاية) بعد  أشهر  ((9( تسعة) أقصاها 
 لسنة  ملالية،)ما لم يتم تمديدها بأمر)
من رئي5  ملحكمة،)حكم في إجر ء ت)
موجزة،)في طلب من مجل5  إلد رة..

 إلمتياز ت  وخاصة  ملنصوص)
عليها لكل شخص):)

.N/A
بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم   ألشخاص  ملخول 
 ألسهم وتعيين جهاز  لشركة  ملخول)

له  لبث في طلبات  لقبول):)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.
217I

SAFI CONSULTANT

STE SRAPLAS SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SAFI CONSULTANT
عمارة ميمونة  ل ابق  لثاني حي 

 و ريفات  سفي، 46000،  سفي 
 ملغرب

STE SRAPLAS SARL AU شركة 
ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

سبت خزولة زنقة  بن رشد رقم 02 
سبت خزولة - 46000  سفي  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
10301

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (29
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SRAPLAS SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز):)تجار جميع)

 ملنتجات و ملقاالت  لزر عية.

طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 02 سبت خزولة زنقة  بن رشد رقم)

سبت خزولة)-)46000) سفي  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: ر موش) جمال   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: ر موش) جمال  ) لسيد 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ر موش  جمال   لسيد 

 46000 خزولة) حي  لقسارية سبت 

 سفي  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ر موش  جمال   لسيد 

 46000 خزولة) حي  لقسارية سبت 

 سفي  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بآسفي بتاريخ)-)تحت رقم)-.

218I

INVEST PREMIUM 6

INVEST PREMIUM SAHARA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 INVEST PREMIUM SAHARA

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة 

 لرمال رقم 47 حي  لوحدة 02 

70000  لعيون  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
32097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INVEST PREMIUM SAHARA
أعمال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
مختلفة وإنشاء ت),) ستير د وتصدير.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لرمال رقم)47)حي  لوحدة)02) لعيون

70000) لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد منصور  لزرو لي)

موالي) حي  (06 بلوك) عنو نه) ))
03) لعيون  لعيون) رشيد  لش ر)

70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لبشير  لزرو لي)

عنو نه) )) لبشير  لزرو لي)
بلوك)06)حي موالي رشيد  لش ر)

03) لعيون
70000) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)-.
219I

boss management accounting

SOCIETE MIDIB
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

boss management accounting
) شارع صالح  لدين  أليوبي  ل ابق 
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 ألول رقم 04 ت و ن  ملغرب 
-93000

 لشركة  لعقارية ميديب شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي )3 شارع 
محمد  ليازيدي بلوك أو شقة )0 

ت و ن 
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

26867
 28 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

ميديب.)
:) إلنعاش) غرض  لشركة بإيجاز)

 لعقاري.)
)3)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
 0( شقة) أو  بلوك  محمد  ليازيدي 

ت و ن)-93000) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.)
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
.)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 لسيد س اح محمد):)00) 
 (00 (: إبر هيم) س اح  .) لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
محمد س اح عنو نه) )) (:  لسيد)
1(- شارع عبد  لرحيم بوعبيد رقم)

93000)ت و ن  ملغرب.)
محمد) شارع  (3( (( ( عنو نه)
 93000  - شقة)  أو  بلوك   ليزيدي 
إبر هيم) (: ت و ن  ملغرب.) لسيد)

س اح)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) محمد  لشالق   لسيد 

286- شارع  لتهامي  لوز ني رقم) (( (

93000)ت و ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (2( بتاريخ) بت و ن   البتد ئية 

2020)تحت رقم)879

220I

FIGENOUV

AB MANIRA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIGENOUV
شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم، 0)00)، مكناس  ملغرب

AB MANIRA شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 108 

تجزئة  لصحر ء 1 طريق صيف ا - 

0)00) مكناس  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.27079

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2019 نونبر) (19  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
طريق) (1 تجزئة  لصحر ء) (108 »رقم)

صيف ا)-)0)00))مكناس  ملغرب«)إلى)

» ل ابق  لسفلي رقم)422) لش ر)4 

حي  المان)-)0)00))مكناس  ملغرب«

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

دجنبر) (04 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2019)تحت رقم)4890.

221I

تادلة لإلستشارة

JAMES AGENCY
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

تادلة لإلستشارة
حي ميمونة بلوك 1رقم 77 ل ابق 

2بني مالل، 23000، بني مالل 

 ملغرب

JAMES AGENCY شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وحسن  لثاني تجزئة نعيمة رقم 4 

 ل ابق  لثاني بني مالل - 23000 بني 

مالل  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.8789

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2020)تم تحويل) 03)يونيو)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

نعيمة) تجزئة  »شارع  وحسن  لثاني 

(- مالل) بني  4) ل ابق  لثاني  رقم)

(« إلى) مالل  ملغرب«) بني  (23000

 4 رقم) تجزئة  لدباغ حي كاف  ملال 

 ل ابق  لثاني صفرو)-)31000)صفرو)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)24)يونيو)

2020)تحت رقم)300.

222I

SOCIETE TRASERMAR SARL

 SOCIETE CRETE INVEST

SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SOCIETE TRASERMAR SARL

 RUE TICHLA EL MARSA 26

 LAAYOUNE، 70010،

 -LAAYOUNE-EL MARSA

MAROC

 SOCIETE CRETE INVEST SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 20 شارع 

مكة  ملكرمة  ل ابق  الول  ملكتب 
رقم 12  لعيون. - 70000  لعيون 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

29679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2019 أكتوبر) (31

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE CRETE INVEST SARL

:) نشاء) بإيجاز) غرض  لشركة 

وتشغيل و د رة  وحمامات و لقاعات)

 لرياضية و لفنادق.......

20)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

مكة  ملكرمة  ل ابق  الول  ملكتب)
70000) لعيون) (- 12) لعيون.) رقم)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 330 (: بن  ل الب)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)33.000)درهم للحصة.

 330 (: ح وجي) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)33.000)درهم للحصة.

 340 (: سعيدي) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)34.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  حمد بن  ل الب عنو نه) ))

18)حد ئق مجبر ل ابق  لسفلي عين)

 لشق)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد محمد ح وجي عنو نه) ))

كاليفورنيا) ليلفورنيا  تجزئة  (2(

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد محمد سعيدي عنو نه) ))

فاس) شارع  سهام  تجزئة  ((1

20000) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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 لسيد  حمد بن  ل الب عنو نه) ))

18)حد ئق مجبر ل ابق  لسفلي عين)

 لشق)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 لسيد محمد ح وجي عنو نه) ))

كاليفورنيا) ليلفورنيا  تجزئة  (2(

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

 لسيد محمد سعيدي عنو نه) ))

فاس) شارع  سهام  تجزئة  ((1

20000) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

نونبر) (04 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2019)تحت رقم)2699/2019.

223I

SOCIETE TRASERMAR SARL

SOCIETE M.A KODS SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SOCIETE TRASERMAR SARL

 RUE TICHLA EL MARSA 26

 LAAYOUNE، 70010،

 -LAAYOUNE-EL MARSA

MAROC

SOCIETE M.A KODS SARL شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 20 شارع 
مكة  ملكرمة حي  لفتح  ل ابق  الول 

 ملكتب رقم 13  لعيون - 70000 

 لعيون  ملغرب 

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2969(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 أكتوبر) (31

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE M.A KODS SARL

تشغيل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
وخلق) وكر ء) مح ات  لوقود  د رة 
حد ئق  ملالهي) وتشغيل  و نشاء)

و ملتنزهات.....
20)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
مكة  ملكرمة حي  لفتح  ل ابق  الول)
 70000 (- 13) لعيون) رقم)  ملكتب 

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: بن  ل الب)  لسيد  حمد 
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

 (00 (: ح وجي) محمد   لسيد 
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  حمد بن  ل الب عنو نه) ))
18)حد ئق مجبر ل ابق  لسفلي عين)
 لشق)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد محمد ح وجي عنو نه) ))
كاليفورنيا) ليلفورنيا  تجزئة  (2(

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  حمد بن  ل الب عنو نه) ))
18)حد ئق مجبر ل ابق  لسفلي عين)
 لشق)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

 لسيد محمد ح وجي عنو نه) ))
كاليفورنيا) ليلفورنيا  تجزئة  (2(

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
نونبر) (01 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2019)تحت رقم)2690/2019.
224I

FLASH ECONOMIE

 PERLA SHOP SOINS para &
BIEN -ETRE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC
 PERLA(SHOP(SOINS(para &

BIEN -ETRE شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 
 لتجاري رقم 2  ملستخرج من  ملنزل 
 لكائن باملسيرة 1 حرف أ رقم 422 - 

40000 مر كش  ملغرب 
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
103047

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 دجنبر) (03
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 PERLA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
 SHOP( SOINS( para( &( BIEN

.-ETRE
:) لصك) بإيجاز) غرض  لشركة 
)منتجات  لتجميل،)  ل بي  لتاجر)
ومستحضر ت  لتجميل) و لرعاية،)

و ملسعفين))؛) لع ور.
:) ملحل) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
2) ملستخرج من  ملنزل)  لتجاري رقم)
 - 422 1)حرف أ رقم)  لكائن باملسيرة)

40000)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: ح يبة  لعزيز)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة ح يبة  لعزيز عنو نه) ))
مر كش) (40000  (73 حي تاركة رقم)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة ح يبة  لعزيز عنو نه) ))

مر كش) (40000  (73 حي تاركة رقم)

 ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

فبر ير) (2( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)112608.

22(I

FLASH ECONOMIE

ALDO COPPOLA ألدو كوبوال
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

-FIG(CONSULTING -sarl.au

181، شارع عبد  ملومن، إقامة 

 ليمامة C،  ل ابق  ألول شقة رقم 6 

حي  ملستشفيات  لد ر  لبيضاء

-ALDO(COPPOLA -sarl.au

ألدو كوبوال - ش.م.م- ح ت  لشريك 

 لوحيد- 

 لس ل  لتجاري : 237177

حل  لشركة قبل  ألو ن
بموجب  لقر ر  لغير  لعادي) (- (1  

(،20/12/2019 بتاريخ)  ملنعقد 

»ألدو) شركة) للشركة  ملسماة 

شركة محدودة  ملسؤولية) كوبوال«،)

رأسمالها) ح ت  لشريك  لوحيد 

ومقرها  الجتماعي) درهم  (10.000

جاهير،) ز وية  بن  بالد ر  لبيضاء،)

)20،)بوركون،)قرر) إقامة غيثة رقم)

ما يلي):)

وفقا) أو نها  قبل  حل  لشركة  (•

للفصل)36)من  لنظام  ألسا�ضي.

تعيين  لسيدة عبدو ياسمينة،) (•

 19/09/1973 مو ليد) من  مغربية،)

بنف5) بالد ر  لبيضاء،) لساكنة 

رقم) سايح  زنقة  ميمة   ملدينة،11،)

للب اقة) و وحاملة  ر سين،) حي  (،(2

كمصفي) (626269BE رقم)  لوطنية 

للشركة.

بالد ر) مقر  لتصفية  تثبيت  (•

إقامة) جاهير،) ز وية  بن   لبيضاء،)

غيثة رقم))20،)بوركون.



9(83 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

تم  إليد ع  لقانوني بكتابة) (- (2  

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (0(/03/2020 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)733313.

للنشر و لبيان

226I

FLASH ECONOMIE

 TRANZACT MARRAKESH

HOME
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 TRANZACT MARRAKESH «

»HOME

شركة ح ت مسؤولية محدودة

)34 ,  ملسار طريق آسفي – مر كش
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

103(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ؛) (2020 يناير) (27 مر كش بَتاريخ)

إعد د  لقانون  ألسا�ضي لشركة ح ت)

مسؤولية محدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة) (v

مسؤولية محدودة.)

 TRANZACT (: تسمية  لشركة) (v

 MARRAKESH HOME

وكالة) (: بإيجاز) غرض  لشركة  (v

عقارية.

 ,  34( (: عنو ن  ملقر  الجتماعي) (v

 ملسار طريق آسفي)–)مر كش

أجلها) من  تأسست  v) ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

v)مبلغ رأسمال  لشركة):)10.000 

درهم)

v) وحصص  لعينية):)100)حصة

أسماء) لشركاء) لشخصية) (v

و لعائلية وعناوينهم):)

·) لسيد هشام  يت صاوح,) ملزد د)

سنة)24/08/1977,) وحامل للب اقة)

و لقاطن) (, (E624871 رقم)  لوطنية 

(- 762) ملحاميد) بتجزئة  لنهضة رقم)

مر كش.

·) لسيدة حسناء) وخيالي),) ملزد دة)

سنة)03/03/1987,) وحاملة للب اقة)

و لقاطنة) (, (N297000  لوطنية رقم)

رقم)126)تجزئة  زلف)–) لصويرة.

v)توزيع  ألنصبة على  لشركاء):)

 (0 (: 1.) لسيد هشام  يت صاوح)

حصة)

 (0 (: 2.) لسيدة حسناء) وخيالي)

حصة)

:) لسيدة) مسير  لشركة) v) سم 

حسناء) وخيالي.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

11/03/2020تحت رقم)113048.

227I

FLASH ECONOMIE

BEM EQUIPMENT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

»BEM EQUIPMENT «

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي : تجزئة 

 ملسار رقم 7/60 طريق  سفي- 

مر كش.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

103(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (04

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة) (v

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة  (v

 BEM (: بمختصر تسميتها)  القتضاء)

EQUIPMENT

v)غرض  لشركة بإيجاز):)تصميم)

وتسويق  آلالت  لصناعية) وإنتاج 

وآالت نتف.

v)عنو ن  ملقر  الجتماعي):):)تجزئة)

طريق  سفي-) (60/7 رقم)  ملسار 

مر كش

أجلها) من  تأسست  v) ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

v)مبلغ رأسمال  لشركة):)يبلغ رأس)

وهي) 10.000,00درهم  مال  لشركة)

مقسمة إلى)100)سهم بقيمة)100.00 

درهم لكل منها،)مرقمة من)1)إلى100،)

للمساهم  لوحيد  لسيد) وتخصص 

مص فى محد د.

v)مسير  لشركة):) لسيد مص فى)

 18/08/1980 مزد د بتاريخ) محد د,)

,) وحامل للب اقة  لوطنية) بمر كش)
رقم)IA628(8)و لقاطن ب تقشمرين)

 لرقم)3) لزنقة)26)ز وية  لشيخ.

تم  إليد ع  لقانوني) (.II

بتاريخ) بمر كش  باملحكمة  لتجارية 

11/03/2020)تحت رقم))11304.

228I

FLASH ECONOMIE

 BOOST ADVISORY CENTER

–PRIVE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 BOOST ADVISORY CENTER

–PRIVE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي : )34 

 ملسار طريق  سفي - مر كش.
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10371(

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في27 
إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة) (v

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لشركة  (v
(: تسميتها) بمختصر  عند  القتضاء)
BOOST( ADVISORY( CENTER( –

-PRIVE
در سة) (: غرض  لشركة بإيجاز) (v
؛) و لدعم) -) ملشورة  -) لهندسة)
)إد رة) رو د  ألعمال) خدمة  إد رة 
 لتدريب و ملو رد  لبشرية))؛) الستير د)

و لتصدير.
 34( (: عنو ن  ملقر  الجتماعي) (v

 ملسار طريق  سفي)-)مر كش.
أجلها) من  تأسست  v) ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
يبلغ) (: رأسمال  لشركة) مبلغ  (v
رأس مال  لشركة)100.000,00درهم)
سهم بقيمة) (1.000 وهي مقسمة إلى)
مرقمة من) درهم لكل منها،) (100.00
للمساهم) وتخصص  (،1.000 إلى) (1

 لوحيد كريم مزيري.
كريم) :) لسيد  مسير  لشركة) (v
 08/07/1982 مزد د بتاريخ) (, مزيري)
,) وحامل للب اقة  لوطنية) ب فاس)
زنقة) ب  و لقاطن  (D626793 رقم)
 لفرنسيين وزنقة  بن  لرشيد إقامة)
–) لد ر) س) ص  (11 شقة) (2 جود)

 لبيضاء.
تم  إليد ع  لقانوني) (.II
بتاريخ) بمر كش  باملحكمة  لتجارية 

16/03/2020)تحت رقم.113197 
229I

FIGENOUV

FIDETRAV
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FIGENOUV
شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم، 0)00)، مكناس  ملغرب
FIDETRAV شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
و عنو ن مقرها  الجتماعي رقم 22 
 لنعيم 6  لنرج5 - 0070) مكناس.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.349(7
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
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 ملؤرخ في)16)مارس)2020)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (24 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم))169.

230I

FIGENOUV

FIDETRAV
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIGENOUV
شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم، 0)00)، مكناس  ملغرب
FIDETRAV شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 22 

 لنعيم 6  لنرج5 - 0070) مكناس 
 ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.349(7
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)16)مارس)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»رقم)22) لنعيم)6) لنرج5)-)0070) 
 890 »رقم) إلى) مكناس  ملغرب«)
مرجان)2 - 0)00))مكناس  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (24 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم))169.

231I

FIGENOUV

FIDETRAV
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIGENOUV
شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم، 0)00)، مكناس  ملغرب
FIDETRAV شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 22 

 لنعيم 6  لنرج5 - 0070) مكناس 

 ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.349(7

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 مارس) (16  ملؤرخ في)

مسير جديد للشركة  لسيد)ة)) لفهيم)

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (24 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم))169.

232I

FIGENOUV

FIDETRAV
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIGENOUV

شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم، 0)00)، مكناس  ملغرب

FIDETRAV شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 22 

 لنعيم 6  لنرج5 - 0070) مكناس 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.349(7

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 مارس) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

رشيد  لعلمي) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((00

00))حصة لفائدة  لسيد))ة))محمد)

 لفهيم بتاريخ)16)مارس)2020.

مص فى) )ة)) تفويت  لسيد)

حصة  جتماعية) ((00  لبوبكري)

حصة لفائدة  لسيد) ((00 من أصل)

مارس) (16 بتاريخ) محمد  لفهيم  )ة))

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يونيو) (24 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم))169.

233I

FIGENOUV

SOLINTRA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIGENOUV
شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم، 0)00)، مكناس  ملغرب

SOLINTRA شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 443 
رياض  لزتون  لش ر   - 0)00) 

مكناس  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.38881

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2020 يناير) (13  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
رياض  لزتون  لش ر) (443 »رقم)

إلى) مكناس  ملغرب«) ((00(0 (- ( 

118) لش ر ؤ رياض) 4)عمارة) »شقة)

مكناس) ((00(0 (-  السماعلية)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يناير) (23 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم)370.

234I

NEXIA FIDUCIA

NSC GLOBAL MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d‹Anfa، 20050،

casablanca maroc

NSC GLOBAL MAROC »شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : مبنى 

أتريوم، رقم 374، شارع عبد  ملؤمن 

- 20042  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.40(229

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)20)يناير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

من) للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 

عبد) شارع  (،374 رقم) أتريوم،) مبنى 

131،)شارع)  ملؤمن  لد ر  لبيضاء)إلى)

أنفا إقامة أزور في نف5  ملدينة

 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):

مسير) ياسين  خان  تعيين  لسيد 

خلفا) سنو ت  ثالت  ملدة  للشركة 

للسيد سورجي كومار بانكار

 قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي):

تحديث  لنظام  ألسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)4):) لذي ينص على مايلي):)

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة)

على) ينص  :) لذي  (2( رقم) بند 

مايلي):)تعيين مسير جديد للشركة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738914.

23(I

NEXIA FIDUCIA

C2H INTERNATIONAL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d‹Anfa، 20050،

casablanca maroc

C2H INTERNATIONAL شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي مجموعة 

 لتقدوم GH2-17 - سيدي 

 لبرنو�ضي - 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.3918(7

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (24  ملؤرخ في)

 C2H(شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها) مبلغ  (INTERNATIONAL

مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000

GH2-  إلجتماعي مجموعة  لتقدوم)

17)-)سيدي  لبرنو�ضي)-)20600) لد ر)

:) لتوقف)  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل)

 لنهائي لنشاطها.

7))شارع) وحدد مقر  لتصفية ب)

محمد عبده)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.)

و عين):)

حنان رو ح وعنو نه) ))  لسيد)ة))
فلوري) بوشعيب  قامة  زنقة موالي 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب) بامليي)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)7))شارع محمد)

عبده)-) لد ر  لبيضاء

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738343.

236I

RA CONSULTING

STE FOBEM
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

RA CONSULTING

 APPT(N° 4 IMMEUBLE(ALAOUI

 RUE(QATAR(VN(FES، 30000،

FES MAROC

STE FOBEM شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 211; 
 قامة حديقة ساي5 فاس 30020 

فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.32921

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2020 ماي) (26 في)  ملؤرخ 
 STE(شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
FOBEM)مبلغ رأسمالها)00.000,00) 
درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)
فاس) ساي5  حديقة  211;) قامة 
30020)فاس  ملغرب نتيجة ل):)تر كم)

 وخسائر.
وحدد مقر  لتصفية ب رقم)211; 
 30020  قامة حديقة ساي5 فاس)

فاس  ملغرب.)
و عين):)

 MORREN MARTINE((لسيد)ة 
وعنو نه) )) قامة حديقة ساي5 رقم)
فاس  ملغرب كمصفي) (30020  210

)ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (08 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)84)1.
237I

ste al moustakbal conseil

 LES GRANDS CHANTIERS
 DE CONSTRUCTION ET

DES ROUTES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3، 30000، fes(maroc

 LES GRANDS CHANTIERS
 DE CONSTRUCTION ET DES
ROUTES شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم )4 

شارع موالي رشيد أطل5 فاس - 
30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.61981
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
عبد  لرحيم) )ة)) تفويت  لسيد)
حصة  جتماعية) (1(.000 بالقشرة)
لفائدة) حصة  (30.000 أصل) من 
 لسيد))ة)) دري5 عبد  لهادي بتاريخ)

26)يونيو)2020.
تم  إليد ع  لقانوني)
بتاريخ) بفاس  باملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (02

.40311120014018
238I

NEXIA FIDUCIA

طيلطونيكا موروكو
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d‹Anfa، 20050،
casablanca maroc

طيل ونيكا موروكو شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 131، 

شارع أنفا إقامة أزور - 20370  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
464999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

طيل ونيكا موروكو.
:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 
وتصدير وتوزيع مجموعة و سعة من)
ومنتجات) أجهزة  لتوجيه  معد ت 

تتبع  ملركبات.
(،131 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع أنفا إقامة أزور)-)20370) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 60.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 UAB Teltonika IoT  لشركة)
 100 بقيمة) حصة  (Group( :( 600

درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 UAB Teltonika IoT  لشركة)
 01001 فيلنيوس) عنو نه) )) (Group

فيلنيوس لوتو نيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
باكستيز) أرفيد س   لسيد 
فيلنيوس) (01001 لوتو نيا) عنو نه) ))

لوتو نيا
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738897.
239I

موثق

مارفيل
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق
448 شارع محمد  وخام5 وزنقة 
الون  قامة صوفيا  لثانية  ل ابق 
 لر بع رقم 11  لبيضاء، 20300، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
مارفيل شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لد ر 
 لبيضاء 6) شارع سيدي عبد 
 لرحمان  لرقم 26 حي  لر حة - 
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1732)  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2919

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2019 دجنبر) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة))محمد  علوهمي)

أصل) من  حصة  جتماعية  (2(0

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000

دجنبر) (27 بتاريخ) حسن  علوهمي 

.2019

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يناير)2020)تحت رقم)79)728.

240I

FIDUCIARE IITIMANE

FRIGO ATLAS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES، 30000، FES(MAROC

FRIGO ATLAS شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لعكيدة 

10 مقاطعة إيموز ر كندرمحكمة 

 يت سرغوشين و يت حموأويوسف 

مقاطعة صفرو -. صفرو  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.79(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة)) ل يب سنو�ضي)

حصة  جتماعية من أصل) (12.000

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (24.000

محمد كريم سنو�ضي بتاريخ)26)يونيو)

.2020

تفويت  لسيد))ة)) ل يب سنو�ضي)

حصة  جتماعية من أصل) (12.000

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (24.000

يونيو) (26 بتاريخ) سنو�ضي   وخ اب 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (10  البتد ئية بصفرو بتاريخ)

2020)تحت رقم)292.

242I

موثق

ARIJ أريج

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

موثق

448 شارع محمد  وخام5 وزنقة 

الون  قامة صوفيا  لثانية  ل ابق 

 لر بع رقم 11  لبيضاء، 20300، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

أريج ARIJ شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لد ر 

 لبيضاء ز وية شارع عبد  ملومن 

وزنقة غاليان  لرقم 1 - )2002 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2886

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2019 دجنبر) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة))محمد  علوهمي)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((00

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000

دجنبر) (27 بتاريخ) حسن  علوهمي 

.2019

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يناير)2020)تحت رقم)68)728.

243I

FIDUCIAIRE BAMMOU

LH BROTHERS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04، 14000،

KENITRA Maroc

LH BROTHERS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 23 مكتب 

رقم 4 شارع  نو ل عمارة فلوري 11 

ميموزة - 14000  لقني رة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

((009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LH (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BROTHERS

غرض  لشركة بإيجاز):)مقاولة في)

 الستير د

مقاولة في نقل  لسلع

في  الشغال  ملختلفة) مقاولة 

و لبناء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)23)مكتب)

 11 4)شارع  نو ل عمارة فلوري) رقم)

ميموزة)-)14000) لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: منير) وحويدك   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد وحويدك منير عنو نه) ))41 

مكرر زنقة مص فى  لر فعي)14000 

 لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد وحويدك منير عنو نه) ))41 

مكرر زنقة مص فى  لر فعي)14000 

 لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 02 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)096)7.

244I

RL CONSULTING

NEW WAY
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

نيو و ي »ن.و«

» NEW(WAY » N.W

شركة محدودة  ملسؤولية برأسمال 

1.000.000 درهم

 ملقر الجتماعي : بارك دكتفتي عين 

سبع عكاشة هنجر رقم 21 زنقة 2 

طريق أرقري5  لد ر  لبيضاء

 رقم  لتجاري  لس ل 429.107

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

وعقد  لتصفيف) (2020 ماي) (28

بتاريخ)29)ماي)2020)تم):)

طرف) من  سهم  (1.000 بيع) (-

ماروك) غروب  برفورمن5   لشركة 

»ب.ج.م.«)إلى  لسيد عمر سماللي

-)بيع)00))سهم من طرف  لشركة)

برفورمن5 غروب ماروك)»ب.ج.م.«)

إلى  لسيد ياسين شاكر  لعمر ني

ثم  إليد ع  لقانوني يوم)29)يونيو)

بد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

2020)تحت رقم))3)737

24(I
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garrigues maroc, sarlau

 SILVER ERA PROPERTIES

MOROCCO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif، 20100، casablanca

maroc

 Silver Era Properties Morocco

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 219 

شارع  لزرق وني تقاطع شارع 

 لرود ني رقم 13  ملعاريف - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.37848(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تقرر حل) (2020 يناير) (19  ملؤرخ في)

 Silver Era Properties Morocco

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

رأسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها) وعنو ن  درهم  (10.000

شارع  لزرق وني) (219  إلجتماعي)

 13 رقم) شارع  لرود ني  تقاطع 

20000) لد ر لبيضاء) (-  ملعاريف)

 ملغرب نتيجة لتصفية  ر دية.

و عين):)

 Salman Amin  لسيد)ة))

شارع  لزرق وني) (219 وعنو نه) ))
ز وية شارع  لرود ني رقم)13) ملعاريف)

20000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

(- دبي) وفي  (2020 يناير) (19 بتاريخ)

99247)دبي  المار ت.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739264.

246I

ste al moustakbal conseil

KARAM NEGOCE TRAV
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3، 30000، fes(maroc
KARAM NEGOCE TRAV شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
صباطي مدخل 3 شقة 8  قامة 
   لزهور 2 فاس - 30000 فاس 

 ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63093

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KARAM NEGOCE TRAV
:) لتد ول) بإيجاز) غرض  لشركة 
-) شغال عامة  و) -) شغال  لنظافة)

 لبناء.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
8) قامة  ) شقة) (3 مدخل) صباطي 
 لزهور)2)فاس)-)30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: جد ر) حورية   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) جد ر  حورية   لسيدة 
زنقة  الرغو ي) (34 بيروت) شارع 

 لزهور)2)فاس)30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) جد ر  حورية   لسيدة 
زنقة  الرغو ي) (34 بيروت) شارع 

 لزهور)2)فاس)30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1604.

247I

CAGECO

 MAROC SERVICES
 ELECTROTECHNIQUES

INDUSTRIELS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CAGECO
29 شارع محمد  لسادس عمارة ف2 
 لرقم 10  لد ر  لبيضاء، 00)20، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
 MAROC SERVICES

 ELECTROTECHNIQUES
INDUSTRIELS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 29 محج 
مرس  لسل ان  لشقة 3  ل ابق 1 - 

20130  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.336249

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 مارس) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
عبد  لعالي) )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة  جتماعية  (100 حوض)
)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (100 أصل)
 09 بتاريخ) بنمو�ضى  ياسين   حمد 

مارس)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)27)738.

248I

soubaiconsulting(لسباعى كونسيلتين 

MAWAD
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 لسباعى كونسيلتين 

soubaiconsulting

شارع محمد  وخام5 )10 عمارة 

 سانا  ل ابق  الول رقم 1 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب

MAWAD شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

فيصل  بن عبد  لعزيز رقم 83 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.73087

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 ماي) (13 في)  ملؤرخ 

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

مبلغ) (MAWAD  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((0.000 رأسمالها)

فيصل  بن) شارع  مقرها  إلجتماعي 

 90000 (- 83)طنجة) عبد  لعزيز رقم)

ضعف) (: ل) نتيجة  طنجة  ملغرب 

إد رتها و نعد م  وخبرة  لتي نتج عنها)
زيادة

ع زها) وبالتالي  خسائر  لشركة 

عن)

 الستمر ر.

شارع) ب  مقر  لتصفية  وحدد 

فيصل  بن عبد  لعزيز رقم)83)طنجة)

- 90000)طنجة  ملغرب.)

و عين):)

كري�ضي) عبد  لوكيل   لسيد)ة))

عبد) فيصل  بن  شارع  وعنو نه) ))

90000)طنجة) 83)طنجة)  لعزيز رقم)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (07 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232161.

249I

LEADER FINANCE

CARFUL WORK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF،
40000، MARRAKECH(MAROC

CARFUL WORK شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 112 درب 
جديد باب دكالة مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1049(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CARFUL WORK
أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لكهرباء)
أشغال متنوعة للبناء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)112)درب)
 40000 (- جديد باب دكالة مر كش)

مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد عبد  لكريم بيار)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  لكريم بيار عنو نه) ))
درب جديد باب دكالة مر كش) (112

40000)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عبد  لكريم بيار عنو نه) ))
درب جديد باب دكالة مر كش) (112

40000)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114210.

2(0I

HLZCONSULTING

CUISINE TECH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

HLZCONSULTING
 Residence(Fajwa(Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B
 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
CUISINE TECH شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي )34 
 ملسار طريق  سفي مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
104923

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CUISINE TECH

نجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وشر ء) بيع  و الملينيوم,)  وخشب 

م ابخ مجهزة.

 34( (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ملسار طريق  سفي مر كش)-)40000 

مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) معيزي  يوسف   لسيد 

 23 هيالنا درب اللة تاحاضريت رقم)

40000)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) معيزي  يوسف   لسيد 

 23 هيالنا درب اللة تاحاضريت رقم)

40000)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1(  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114189.

2(1I

 CENTRE D’ASSISTANCE ET CONSEIL EN

GESTION SARL

 CENTRE D’ASSISTANCE ET

CONSEIL EN GESTION
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 CENTRE D’ASSISTANCE ET

CONSEIL EN GESTION SARL

حي  لنهضة ) رقم 11 شقة رقم 

7  ل ابق  لثالث د ر  لتون�ضي.، 

90000، طنجة  ملغرب

 CENTRE D›ASSISTANCE ET

CONSEIL EN GESTION شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لنهضة 

) رقم 11 شقة رقم 7  ل ابق 

 لثالث د ر  لتون�ضي. - 90000 طنجة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.92341

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (1(  ملؤرخ في)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 CENTRE D’ASSISTANCE ET

مبلغ) (CONSEIL EN GESTION
وعنو ن) درهم  (10.000 رأسمالها)
رقم) (( مقرها  إلجتماعي حي  لنهضة)

7) ل ابق  لثالث د ر) شقة رقم) (11

طنجة  ملغرب) (90000 (-  لتون�ضي.)

نتيجة ل):)عدم  ستئناف  لنشاط..

وحدد مقر  لتصفية ب حي  لنهضة)
))رقم)11)شقة رقم)7) ل ابق  لثالث)

د ر  لتون�ضي.)-)90000)طنجة  ملغرب.)

و عين):)

يسين  لشفاني)  لسيد)ة))
رقم) (18 حي مبروك زنقة) وعنو نه) ))

2 90000)طنجة  ملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))23238.

2(2I

FLASH ECONOMIE

MYA INVEST
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

MYA INVEST

شركة ح ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000,00 درهم

 مقرها  إلجتماعي : 39, شارع اللة 

 لياقوت  ل ابق )  لشقة د -  لد ر 

 لبيضاء 
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تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
بمقت�ضى  و مع  لعام  لعادي 
 ملؤرخ في 30 يونيو 2020 قرر 

 لشركاء ما يلي 
تحويل  ملقر  إلجتماعي  وحالي)
شارع اللة  لياقوت) (,39 للشركة من)
 ل ابق))) لشقة د,) لد ر  لبيضاء)إلى)
267,)شارع  لزرق وني  لد ر  لبيضاء
من  لنظام) (4 تعديل  لفصل)

 ألسا�ضي
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739297
 لتسيير

موالي  مين  لبصوري)

2(3I

هند لشقر

STE NATURAL ADVISOR
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

هند لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة  وحبابي 

 لدكار ت فاس، 30000، فاس فاس
STE NATURAL ADVISOR شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 
صفرو رقم 3 شارع بروناي رقم 126 

فاس - 30000 فاس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
62409

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (02
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NATURAL ADVISOR
غرض  لشركة بإيجاز):)بيع وشر ء)

جميع مستحضر ت  لتجميل..
طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
صفرو رقم)3)شارع بروناي رقم)126 

فاس)-)30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: مسر ر) كمال   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مسر ر  كمال   لسيد 
310) ملغرب  و ديد  لعر يش) رقم)

92000) لعر يش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) مسر ر  كمال   لسيد 
310) ملغرب  و ديد  لعر يش) رقم)

92000) لعر يش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1049.
2(4I

RL CONSULTING

 FAIR URBAN
DEVELOPMENT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME(ETAGE، 20100،
CASABLANCA MAROC

 FAIR URBAN DEVELOPMENT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
 Rue du وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 Soldat(Armand(TAIEB, Oukacha
 Rue du Soldat Armand TAIEB,
Oukacha 20580 Ville  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.4217((
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 ماي) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
)ة)) تفويت  لسيد)
 PERFORMANCE GROUPE
 MAROC( »( PGM( «
 PERFORMANCE GROUPE
حصة) (MAROC( »( PGM( «( 1.000
حصة) (10.000  جتماعية من أصل)
لفائدة  لسيد))ة))عمر سماللي بتاريخ)

29)ماي)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)33)737.

2((I

EURO ACCOUNTING HOUSE

WATER FEED
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .7(

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

WATER FEED شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 38. 
 ل ابق  لسفلي تجزئة  لنخيل - 
24000  و ديدة  ململكة  ملغربية
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

16401
 07 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WATER FEED

در سات) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
وخدمات  لبيئة وتقنيات  ملاء.

 .38 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- تجزئة  لنخيل)  ل ابق  لسفلي 

24000) و ديدة  ململكة  ملغربية.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: خالد  لقضري)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: عزيزة  وخد لي)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) خالد  لقضري   لسيد 
24000) و ديدة) تجزئة  لنخيل) (.38

 ململكة  ملغربية.
 لسيدة عزيزة  وخد لي عنو نه) ))
24000) و ديدة) تجزئة  لنخيل) (.38

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) خالد  لقضري   لسيد 
24000) و ديدة) تجزئة  لنخيل) (.38

 ململكة  ملغربية
 لسيدة عزيزة  وخد لي عنو نه) ))
24000) و ديدة) تجزئة  لنخيل) (.38

 ململكة  ملغربية
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ)04)مارس)

2020)تحت رقم)24900.

2(6I

FICASUD

BAB DESIGN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FICASUD
 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER(ETAGE(N 11
 GUELIZ، 40000، marrakech

maroc
BAB DESIGN شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي درب 

 كد ل رقم 83 باب حمر - 40000 

مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.20487

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2018 نونبر) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

 JULIE )ة)) تفويت  لسيد)

حصة) (SERGINE QUAZZA (10

حصة) ((10 أصل) من   جتماعية 

 DOMINIQUE )ة)) لفائدة  لسيد)

YVETTE BORDONADO)بتاريخ)22 

نونبر)2018.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

دجنبر) (06 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2018)تحت رقم)86)100.

2(7I

FLASH ECONOMIE

NEXT MANAGEMENT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

-NEXT(MANAGEMENT -SARL

تصفية  لشركة

 RC(N° 213593 IF(N°1113721

ICE N°000030176000048

-)بموجب  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملنعقد بتاريخ)2020/02/17،)لشركاء)

 NEXT MANAGEMENTشركة

محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  (-

رأسمالها)100.000,00)درهم

:) لد ر) ومقرها  الجتماعي)

زنقة فينيلون،) ل ابق) (12  لبيضاء،)

 ألر�ضي،)بركون،)تقرر ما يلي):)

 1))إغالق  لتصفية،

2)) عتماد حسابات  لتصفية،

3))تصريح  ملصفي،

4))إيد ع  ملحفوظات على  لعنو ن)

زنقة نق ة) (39 :) لد ر  لبيضاء)  ألتي)

 ليوم،)

)))تش يب  لشركة.

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (-
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
تحت) بتاريخ2020/06/19)  لبيضاء)

رقم)))7363.
للخالصة و لبيان

2(8I

STE REVCOMPTA

ANGEL TRAVAUX DIVERS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 08  ل ابق  الول  لشقة 

04 شارع  كر   ملدينة  و ديدة 
مكناس، 0000)، مكناس  ملغرب

ANGEL TRAVAUX DIVERS شركة 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 N°17 : وعنو ن مقرها  إلجتماعي
 RUE 22 HAY(TAKADDOUM

MEKNES - 50000 مكناس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.39991

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يناير) (20 في)  ملؤرخ 
 ANGEL TRAVAUX DIVERS حل)
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  (100.000 رأسمالها)
 N°17 RUE 22 مقرها  إلجتماعي)
 HAY TAKADDOUM MEKNES -
0000))مكناس  ملغرب نتيجة لعدم)
من) تأسست  تحقيق  لهدف  لذي 

أجله  لشركة.
و عين):)

محمد  لبقالي)  لسيد)ة))
ديور  جد د) (217 رقم) وعنو نه) ))
مكناس) ((0000  بني محمد مكناس)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)
 N°17 وفي) (2020 يناير) (20 بتاريخ)
 RUE 22 HAY TAKADDOUM
MEKNES - (0000)مكناس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)480.
2(9I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SANLAM TAKAFUL
شركة  ملساهمة

تعيين مسير جديد للشركة

SANLAM TAKAFUL

شركة مساهمة رأسمالها محدد في 

300.000,00 درهما

مقرها  الجتماعي : 216 شارع 

 لزرق وني  لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم : 83)434

 IF : 37535978 – ICE :

 00223066700067

-)بمقت�ضى محضر مجل5  الد رة)
2020)تقرر) 17)مارس)  ملنعقد بتاريخ)

ما يلي):)

تغيير  ملمثل  لد ئم) معاينة  (- (1

 SANLAM PAN AFRICA لشركة)

MAROC) لسيدة نادية فتاح بالسيد)

يحيى  لشر يبي.

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

 73946( تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)14)يوليوز)2020.

ملخص قصد  لنشر

260I

ste al moustakbal conseil

 STE MOUNAK IMPORT

EXPORT SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3، 30000، fes(maroc

 STE MOUNAK IMPORT

EXPORT SARL شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  بو 

 لنعيم  قامة 18 شقة 4 فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6309(

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)30 
يونيو)2020)تم إعد د  لقانون)

 ألسا�ضي لشركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 MOUNAK IMPORT EXPORT

.SARL
:) لتد ول) بإيجاز) غرض  لشركة 
-) ستشارة) و الستير د) -) لتصدير 

و لتسيير.

حي  بو) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- فاس) (4 شقة) (18  لنعيم  قامة)

30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 BANDJO KOUYATE  لسيدة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 500

للحصة.

 FANTA BAGAYOKO  لسيدة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 500

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 BANDJO KOUYATE  لسيدة)

 KOUROUDA KORO I عنو نه) ))

 C/SIGUIRI SIGUIRI 001 BP 4(7

.SIGUIRI guinée

 FANTA BAGAYOKO  لسيدة)

 18 حي  بو  لنعيم  قامة) عنو نه) ))

شقة)4)فاس)30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 FANTA BAGAYOKO  لسيدة)

 18 حي  بو  لنعيم  قامة) عنو نه) ))

شقة)4)فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم))160.

261I
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SPORT PLEIN AIR

SPORT PLEIN AIR
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SPORT PLEIN AIR

 Av moulay youssef Imm karima

 no 28 Appt 27 tanger(Av

 moulay youssef Imm karima

 no 28 Appt 27 tanger، 90010،

Tanger  ملغرب

SPORT PLEIN AIR شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي يوسف  قامة كريمة 28 

 لشقة 27 - 90010 طنجة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10489(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (20

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SPORT(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.PLEIN AIR

 CLUB (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 DU SPORT, COACHING ET

.ANIMATION SPORTIVE

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 28 كريمة) يوسف  قامة  موالي 

 لشقة)27 - 90010)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 1.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 17  لسيد طه شيبونة عنو نه) ))

 rue 36 oumnia L oumnia LT 44

.Tanger 90000 Tanger Maroc

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 17  لسيد طه شيبونة عنو نه) ))

 rue 36 oumnia L oumnia LT 44

 90000 Tanger Maroc

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

رقم) تحت  (2020 مارس) (11

.4061112001144(

262I

LAHBABI(AUDIT(&(CONSEIL

FOHA GESTION
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

LAHBABI(AUDIT & CONSEIL

)4، شارع وخضر غيالن،  ل ابق 

 وخام5، شقة 404 إقامة 

 لوطنية، ملدينة  و ديدة، فاس، 

30100، فاس  ملغرب

FOHA GESTION شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 139 ز وية 

شارع مرس  لسل ان وزنقة زرهون، 

 ملكتب  ألول على  ليمين  ل ابق 

 لسفلي،  لد ر  لبيضاء - 20130 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FOHA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.GESTION
تقديم) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
بإد رة  ملباني)  وخدمات  ملتعلقة 
وشر ء) و لتنظيف)) )أعمال  لصيانة 

 لعقار ت
إد رة أو تأجير أو غير حلك من  ملباني)

 ملذكورة وجميع  ملباني  ألخرى.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)139)ز وية)
شارع مرس  لسل ان وزنقة زرهون،)
على  ليمين  ل ابق)  ملكتب  ألول 
 20130 (-  لسفلي،) لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: نجيب) محمد   لسيد  لعفير 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
نجيب) محمد   لسيد  لعفير 
07)زنقة) 03)فيال) عنو نه) ))حى ر حة)

 لتفاح  نفا  لد ر  لبيضاء))
) لد ر  لبيضاء) ملغرب. ((20370

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

نجيب) محمد   لسيد  لعفير 
07)زنقة) 03)فيال) عنو نه) ))حى ر حة)

 لتفاح  نفا  لد ر  لبيضاء))
20370) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)229)46.
263I

FIDUCIARE IITIMANE

MIA BUILDING SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES، 30000، FES(MAROC

MIA BUILDING SARL AU شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 28 

شارع  و يش  مللكي  سماعيلية 1 

م ج  ل ابق  الول مكتب رقم 1 -. 

مكناس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(0143

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 MIA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BUILDING SARL AU

:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع  و يش  مللكي  سماعيلية) (28

 .-  1 1)م ج  ل ابق  الول مكتب رقم)

مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عد ب عبد  لقادر):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لقادر) عد ب   لسيد 

 13 شقة) (1 عنو نه) )) قامة  ملدينة)

مكناس.) ج  م  شارع  و يش  مللكي 

مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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عبد  لقادر) عد ب   لسيد 
 13 شقة) (1 عنو نه) )) قامة  ملدينة)
مكناس.) ج  م  شارع  و يش  مللكي 

مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1991.

264I

GRAND GAM TRAVAUX

STE HAMDANE.AAKAR.
SMARA

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

GRAND GAM TRAVAUX
 RUE SIDI OULD AHMED SALEH
 NR 18 ESSEMARA(ESSEMARA،
72000، ESSEMARA(MARROC

 STE HAMDANE.AAKAR.SMARA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 وحسن 2 زنقة  حمد بن مو�ضى 

رقم 07  لسمارة - 72000  لسمارة 
 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
198(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HAMDANE.AAKAR.SMARA
:) لبناء) بإيجاز) غرض  لشركة 

و شغال مختلفة.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
مو�ضى) بن  زنقة  حمد  (2  وحسن)
72000) لسمارة) (- 07) لسمارة) رقم)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد خ ري  لغازي):)00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 (:  لسيد عمر  لغازي)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) خ ري  لغازي   لسيد 
 19( رقم) بي  بلوك  نجزئة  لوحدة 

 لسمارة)72000) لسمارة  ملغرب.
عنو نه) )) عمر  لغازي   لسيد 
 19( رقم) بي  بلوك  نجزئة  لوحدة 

 لسمارة)72000) لسمارة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) خ ري  لغازي   لسيد 
 19( رقم) بي  بلوك  نجزئة  لوحدة 

 لسمارة)72000) لسمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)2020/)10.
26(I

NT FINANCE

 AUTO MAHFOUDI
BROTHERS

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC

 AUTO MAHFOUDI BROTHERS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 41, شارع 
ليل - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464213
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (26
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AUTO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MAHFOUDI BROTHERS
صناعة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وبيع هياكل  لسيار ت.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)41,)شارع)

ليل)-)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 700 (: محفوظي) حميد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 300 (: محفوظي) هشام   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد حميد محفوظي عنو نه) ))
20000) لد ر) شاوية) 110,زنقة 

 لبيضاء) ملغرب.
 لسيد هشام محفوظي عنو نه) ))
20000) لد ر) شاوية) 110,زنقة 

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد حميد محفوظي عنو نه) ))
20000) لد ر) شاوية) 110,زنقة 

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)12416.
266I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

 GLOBAL ROAD
 TRANSPORT SYSTEM SARL

AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC

 GLOBAL ROAD TRANSPORT

SYSTEM SARL AU شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عند 

 CENTRE D›AFFAIRES TANGER

29 زنقة عمر بن  لعاص  ل ابق 3 
رقم 26 90000 طنجة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 GLOBAL ROAD TRANSPORT

.SYSTEM SARL AU

:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملحلي و لدولي للبضائع و لتخزين.

عند) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 CENTRE D’AFFAIRES TANGER
 3 زنقة عمر بن  لعاص  ل ابق) (29

رقم)26 90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: يوسف  لتاغي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) يوسف  لتاغي   لسيد 

 AV PASTEUR RES AL JISSR ETG (

.APT 2 90000 TANGER MAROC

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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عنو نه) )) يوسف  لتاغي   لسيد 
 AV PASTEUR RES AL JISSR ETG (

APT 2 90000 TANGER MAROC
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232391.
267I

DAMO CONSULTING SARL

TRANS LHAJ BRAHIM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 (4

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

TRANS LHAJ BRAHIM شركة 
ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لضحى 
 لوفاء عمارة 19 رقم )4 - 90040 

طنجة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1061((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LHAJ BRAHIM
:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 
 لوطني و لدولي للبضائع عبر  ل رق)

وحساب  لغير.
:) لضحى) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 90040  -  4( رقم) (19 عمارة)  لوفاء)

طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

  لسيد  يت  وحاج بر هيم جمال):
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100

للحصة.
  لسيد  يت  وحاج بر هيم جمال):
بقيمة) حصة  جتماعية  (100

100.000)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  يت  وحاج بر هيم جمال)
 19 عمارة) عنو نه) )) لضحى  لوفاء)

رقم))4 90040)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  يت  وحاج بر هيم جمال)
 19 عمارة) عنو نه) )) لضحى  لوفاء)

رقم))4 90040)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232394.
268I

CHAMS CONSULTING

LE MATERIEL DU CHEF
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

CHAMS CONSULTING
 LOT(BELMEJJAD(N°607 2ER

 ETAGE(N°15 AL(MASSAR
 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
LE MATERIEL DU CHEF شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 ملسار رقم 488 محل رقم 1 طريق 
 سفي مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب 
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
104843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MATERIEL DU CHEF
غرض  لشركة بإيجاز):)بائع جميع)

 نو ع  وحلويات  لبيع بالتقسيط.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
طريق) (1 محل رقم) (488  ملسار رقم)
مر كش) (40000 (- مر كش)  سفي 

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: قنجاوي) عبد  لفتاح   لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
قنجاوي) عبد  لفتاح   لسيد 
 488 رقم) تجزئة  ملسار  عنو نه) ))
طريق  سفي مر كش)40000)مر كش)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
قنجاوي) عبد  لفتاح   لسيد 
 488 رقم) تجزئة  ملسار  عنو نه) ))
طريق  سفي مر كش)40000)مر كش)

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114113.
269I

FICASUD

BAB DESIGN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FICASUD
 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER(ETAGE(N 11

 GUELIZ، 40000، marrakech
maroc

BAB DESIGN شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي درب 
 كد ل رقم 83 باب حمر - 40000 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.20487

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2018 نونبر) (22  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 
 YVETTE BORDONADO

DOMINIQUE)كمسير وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
دجنبر) (06 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2018)تحت رقم)86)100.
270I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

LIFT UP
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE(pETIT

 PARADIS, 7EME(ETAGE، 20330،
CASABLANCA MAROC

LIFT UP شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تقاطع 
زنقة موز ر وشارع آنفا إقامة لوبتي 

بار دي طابق 7 - 20330  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
46(037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (2(
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9(95

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LIFT (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.UP

ٱستشارة) (: غرض  لشركة بإيجاز)

في  لتسيير.

تقاطع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
لوبتي) إقامة  آنفا  زنقة موز ر وشارع 

20330) لد ر)  -  7 طابق) بار دي 

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (:  لسيدة حكيمة  ملس الي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حكيمة  ملس الي)  لسيدة 
 02 زنقة) تجزئة  لصفاء) عنو نه) ))

2) أللفة  لبيضاء) شقة) (30 عمارة)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

حكيمة  ملس الي)  لسيدة 
 02 زنقة) تجزئة  لصفاء) عنو نه) ))

2) أللفة  لبيضاء) شقة) (30 عمارة)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

271I

FICASUD

BAB DESIGN
إعالن متعدد  لقر ر ت

FICASUD

 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER(ETAGE(N 11

 GUELIZ، 40000، marrakech

maroc

BAB DESIGN »شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : درب 
 كد ل رقم 83 باب حمر - 40000 

مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.20487

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)22)نونبر)2018

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
خروج شريك من  لشركة ويتعلق) (:
 JULIE SERGINE بالسيدة)  المر 

QUAZZA
قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):)
دخول شريك جديد بالشركة ويتعلق)
 DOMINIQUE بالسيدة)  المر 

YVETTE BORDONADO
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
 بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي):

عدد  وحصص  لنقدية
 بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي):

عدد  وحصص  لعينية
على) ينص  :) لذي  (1( رقم) بند 

مايلي):)تعيين مسير جديد)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
دجنبر) (06 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2018)تحت رقم)86)100.

272I

فيديسير بسمة شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت)

 لشريك  لوحيد

بير امبور
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

فيديسير بسمة شركة د ت 
 ملسؤولية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد
تجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 
عين  لشق  لد ر  لبيضاء، 20470، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
بير  مبور شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 63 زنقة 
ماسنا  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.138829

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
عبد  وحميد) )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة  جتماعية  (2(0 بر دة)
لفائدة  لسيد) حصة  (1.000 أصل)
 13 )ة))موالي محمد  لفار�ضي بتاريخ)

يناير)2020.
تفويت  لسيد))ة))رشيدة  لدري�ضي)
من) حصة  جتماعية  (2(0 كيتوني)
لفائدة  لسيد) حصة  (1.000 أصل)
 13 )ة))موالي محمد  لفار�ضي بتاريخ)

يناير)2020.
بر دة) مونية  )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (2(0
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000
 13 بتاريخ) محمد  لفار�ضي  موالي 

يناير)2020.
تفويت  لسيد))ة))هدى بر دة)0)2 
 1.000 أصل) من  حصة  جتماعية 
حصة لفائدة  لسيد))ة))موالي محمد)

 لفار�ضي بتاريخ)13)يناير)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يناير)2020)تحت رقم)3)7283.

273I

فيديسير بسمة شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت)

 لشريك  لوحيد

بير امبور
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

فيديسير بسمة شركة د ت 
 ملسؤولية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد
تجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 
عين  لشق  لد ر  لبيضاء، 20470، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

بير  مبور شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 22 
زنقة ماسنا  ملعاريف - 20330 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.136((

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)31)دجنبر)2019)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
 20330 (- زنقة ماسنا  ملعاريف) (22«
زنقة) (60« إلى)  لد ر لبيضاء) ملغرب«)

 لصفصاف حي اللة مليكة)-)26202 

برشيد  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (24 بتاريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2020)تحت رقم)364.

274I

CAGECO

AL ANOUAR AL AZIZIYA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

CAGECO

29 شارع محمد  لسادس عمارة ف2 

 لرقم 10  لد ر  لبيضاء، 00)20، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

AL ANOUAR AL AZIZIYA شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 12زنقة 

صبري بوجمعة  ل ابق  الول رقم 6 

- 20110  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466091

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)



9(9( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ANOUAR AL AZIZIYA
:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 

وتصدير  وخضر و لفو كه.
12زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
صبري بوجمعة  ل ابق  الول رقم)6 - 

20110) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيد مسعود  لصيني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد مسعود  لصيني عنو نه) ))
حي  ملس د  والد  فرج  و ديدة) (37

24302) و ديدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد مسعود  لصيني عنو نه) ))
حي  ملس د  والد  فرج  و ديدة) (37

24302) و ديدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739971.

27(I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

TRAITEUR BON COQ
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
33 شارع سيدي محمد، 000)1، 

 وخميسات  ملغرب
TRAITEUR BON COQ شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 FC 14 - لفالحة شارع  ليمامة رقم 

000)1  وخميسات  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

29017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (2(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRAITEUR BON COQ

:) لتموين-) غرض  لشركة بإيجاز)

نكافة-)صالون  لتجميل.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 FC 14 -  لفالحة شارع  ليمامة رقم)

000)1) وخميسات  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: خديجة  قبلي)  لسيدة 

درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة خديجة  قبلي عنو نه) ))

تيد س  وخميسات) دو ر  لسوسيين 

000)1) وخميسات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة خديجة  قبلي عنو نه) ))

تيد س  وخميسات) دو ر  لسوسيين 

000)1) وخميسات  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 07 بتاريخ) باوخميسات   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)426.

276I

EXPERTO

PROPREFA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

EXPERTO
04 شارع أبو فارس  ملريني حسان 
 لرباط  لرباط، 10000،  لرباط 

 ملغرب
PROPREFA شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
279، شارع محمد  وخام5، 

شقة.31، درج »أ«  ل ابق  لثالث 
 لرباط. - 10000  لرباط  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.10862(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)01)دجنبر)2018)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»عمارة)279،)شارع محمد  وخام5،)
»أ«) ل ابق  لثالث) درج) شقة.31،)
 لرباط.)-)10000) لرباط  ملغرب«)إلى)
شارع  لقصار، ل ابق  ألر�ضي،) (،(«
(-  لحي  لسكني حي  لليمون  لرباط.)

10060) لرباط  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم))4))10.

277I

hailam beauty salon

هيالم بيوتي صالون
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

hailam beauty salon
 Avenue moulay ismail

 residence(moulay(ismail 2 eme
 etage(n6، 90000، TANGER

maroc

هيالم بيوتي صالون شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع فاس 
عمارة 92 محل رقم 4 - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10(039
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (17
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
هيالم) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

بيوتي صالون.
صالون) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

للحالقة و لتجميل.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
فاس عمارة)92)محل رقم)4 - 90000 

طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
00))حصة) (:  لسيدة رباب هيالم)

بقيمة)100)درهم للحصة.
00))حصة) (:  لسيدة ود د هيالم)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة رباب هيالم عنو نه) ))رقم)
 92003 تجزئة  ملغرب  و ديد) (239

 لعر ئش  ملغرب.
عنو نه) )) هيالم  ود د   لسيدة 
 7 مجموعة) (3 باب  ألندل5) مجمع 
 90000 41) كزناية) رقم) (3 عمارة)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة رباب هيالم عنو نه) ))رقم)
 92003 تجزئة  ملغرب  و ديد) (239

 لعر ئش  ملغرب
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))224.
278I

HORICOM

ISKAN MED SALAH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

ISKAN MED SALAH شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
ب/3 رقم 1 مكرر تجزئة  ملنصور ) - 

0000) مكناس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.38189

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (12 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
عبد  مل يد) )ة)) تفويت  لسيد)
حصة  جتماعية) (2.000  لسعدوني)
من أصل)2.000)حصة لفائدة  لسيد)
12)يونيو) )ة))رشيد  لدخي�ضي بتاريخ)

.2020
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (17  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2047.
279I

Ste ALINA WORLD SARL

Ste ALINA WORLD SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Ste ALINA WORLD SARL
أبي تمام شارع  لف و كي  ل ابق 
 لثالت رقم 11 وجدة، 60000، 

وجدة  ملغرب
Ste ALINA WORLD SARL شركة 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي أبي تمام 

شارع  لف و كي  ل ابق  لثالت رقم 
11 وجدة - 60000 وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2724(
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يونيو) (26  ملؤرخ في)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (Ste ALINA WORLD SARL
وعنو ن) درهم  ((0.000 رأسمالها)
شارع) تمام  أبي  مقرها  إلجتماعي 
 11 رقم)  لف و كي  ل ابق  لثالت 
60000)وجدة  ملغرب نتيجة) (- وجدة)

ل):)توقيف  لنشاط.
وحدد مقر  لتصفية ب أبي تمام)
شارع  لف و كي  ل ابق  لثالت رقم)

11)وجدة)-)60000)وجدة  ملغرب.)
و عين):)

بركة هشام وعنو نه) ))  لسيد)ة))
حي  ملحمدي عمارة  لقادري  ل ابق)
وجدة) (60000 وجدة) رقم1)  الول 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
محمد)  لسيد)ة)) ل البي 
حي  ملحمدي حي بوغالم) وعنو نه) ))
وجدة) (60000 وجدة) (( رقم) (8 زنقة)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)
أبي تمام شارع) (:  ملتعلقة بالتصفية)
 11 رقم)  لف و كي  ل ابق  لثالت 

وجدة
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)))14.
280I

HORICOM

ISKAN MED SALAH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

ISKAN MED SALAH شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  الجتماعي عمارة 

ب/3 رقم 1 مكرر تجزئة  ملنصور ) - 
0000) مكناس.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.38189
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تحويل) 12)يونيو)  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2047.
281I

FLASH ECONOMIE

STE NM-SERVICE SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

تأسي5 شركة
بمقت�ضى عقد عرفي منعقد في)08 
تم  إلعالن عن تأسي5) (2019 أبريل)

شركة ح ت  وخصائص  لتالية
محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  (
(: (STE NM-SERVICE SARL

 لتسمية-
- لهدف  إلجتماعي):) لبناء)وأعمال)

مختلفة
ز وية) (،61 (: ) ملقر  إلجتماعي)
ومص فى  ملعاني) اللة  لياقوت 
-) لد ر  لبيضاء) (69 رقم) (2  ل ابق)
حدد في مبلغ) (:  لرأسمال  إلجتماعي)
على) مقسم  درهم  (100.000،00

 لنحو  لتالي-
(: محمد)  لسيد  لناصري 

60.000,00)درهم
 لسيد قرسام محمد):)40.000,00 

درهم
 مل موع):)100.000,00)درهم

 ملدة  لقانونية):)99)سنة من تاريخ)
 لتأسي5-

في) تبتدئ  (:  لسنة  إلجتماعية)
فاتح يناير وتختم في متم دجنبر من)

كل سنة-
عين  لسيد  لناصري) (: - لتسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محددة
بكتابة) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
07/2020/)1)تحت رقم) في)  لبيضاء)
في  لس ل  لتاري) وقيدت  (739679

تحت رقم)433187

282I

DEK AUDIT ET CONSEIL

مجموعة مدارس آنفا ْمحمد 
بني5

إعالن متعدد  لقر ر ت

DEK AUDIT ET CONSEIL
 RESID. LE(CAF 2 ANGLE(AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE
 HOUDHOUD(ETG 4 N°17،

20100، CASABLANCA(MAROC
مجموعة مد رس آنفا ْمحمد بني5 
»شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 81 شارع 
غاندي - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.163(09
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)20)يونيو)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):
قبل  و مع  لعام  ستقالة  لسيد)
بنمخلوف،) وحامل) علي  محمد 
(،B24993 رقم) للب اقة  لوطنية 
وجنسيته) (10/11/19(9 في)  ملزد د 
مغربية،)من تسيير  لشركة  بتد ًء)من)

6)فبر ير)2020
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
:) لذي ينص) »ال �ضيء«) بند رقم)

على مايلي):)»ال �ضيء«
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739240.

283I
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EL MAQHOR ABDELHAK

 STE GROUPE BETON SARL
AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميرة تاونات 
34000  ملغرب تاونات، 34000، 

تاونات  ملغرب
 STE GROUPE BETON SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لزيتون شارع و د  لذهب غفساي 
تاونات - 34000 تاونات  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
164(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GROUPE BETON SARL AU
غرض  لشركة بإيجاز):)-) الشغال)

 لعامة.
-)بيع مو د  لبناء.

 لتجارة..
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
غفساي) و د  لذهب  شارع   لزيتون 

تاونات)-)34000)تاونات  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 600.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 6.000 (: فيصل) طيارتي   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) فيصل  طيارتي   لسيد 
حي  لزيتون شارع و د  لذهب غفساي)

تاونات)34000)تاونات  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) فيصل  طيارتي   لسيد 
حي  لزيتون شارع و د  لذهب غفساي)

تاونات)34000)تاونات  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئية بتاونات بتاريخ)

2020)تحت رقم)224.
284I

COMPTAFFAIRES

PEMAVAC INDUSTRIE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

PEMAVAC INDUSTRIE شركة 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 11 

زنقة عزيز بالل  ل ابق ) شارع 
 لزرق وني  لد ر  لبيضاء - 20800 

 ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.343001

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2019)تقرر حل) 30)دجنبر)  ملؤرخ في)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) (PEMAVAC INDUSTRIE
وعنو ن) درهم  (100.000 رأسمالها)
11)زنقة عزيز بالل) مقرها  إلجتماعي)
شارع  لزرق وني  لد ر) ((  ل ابق)
20800) ملحمدية  ملغرب) (-  لبيضاء)
صعوبة تحقيق  لنشاط) (: نتيجة ل)

 لتجاري.
زنقة) (11 وحدد مقر  لتصفية ب)
عزيز بالل  ل ابق)))شارع  لزرق وني)
20000) لد ر)  لد ر  لبيضاء) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

عز ب)  لسيد)ة)) ملص فى 
مكرر  قامة) (4 درج) (28 وعنو نه) ))
 مل  لزهور  لر شدية  ملحمدية)
كمصفي) 20800) ملحمدية  ملغرب 

)ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)
زنقة عزيز) (11 (: بالتصفية)  ملتعلقة 
بالل  ل ابق)))شارع  لزرق وني  لد ر)

 لبيضاء
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740096.
28(I

MIDITRAV MAROC SARL

MIDITRAV MAROC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MIDITRAV MAROC SARL
 Rue JORDANIE Immeuble

 YAMNA(II 6ème(étage(Appt.
 N°79 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
MIDITRAV MAROC شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة زلغة 

 عمارة 1  ل ابق  لثاني رقم 18 - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1062(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MIDITRAV MAROC
:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء.
:) قامة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زلغة  عمارة)1) ل ابق  لثاني رقم)18 

- 90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 100 (: عوني) مص فى   لسيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد مص فى عوني عنو نه) ))
1) ل ابق  لثاني)  قامة زلغة  عمارة)

رقم)18 90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد مص فى عوني عنو نه) ))
1) ل ابق  لثاني)  قامة زلغة  عمارة)

رقم)18 90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232479.
286I

COMPTAFFAIRES

FULLPACK
إعالن متعدد  لقر ر ت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

FULLPACK »شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : مجموعة 
 لتقدم جه2 17  ل ابق 2 سيدي 
 لبرنو�ضي  لد ر  لبيضاء  ملن قة 

 لصناعية عين  لسبع زنقة برشلونة 
رقم 40 سيدي  لبرنو�ضي 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.439799

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)20)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

تفويت حصص  لسيد و عدي حسن)

للسيدة  ع ار مينة

 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):

تفويت حصص  لسيد و عدي ياسين)

للسيدة  ع ار مينة

 قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي):

شركة) إلى  تغيير  لشكل  لقانوني 

محدودة  ملسؤولية ح ت شريك وحيد

قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي)

:) ستقالة  لسيد و عدي حسن من)

 لتسيير وتعيين  لسيدة  ع ار مينة)

كمسيرة وحيدة ملدة غير محددة

 قر ر رقم))):) لذي ينص على مايلي):

تحيين  لنظام  ألسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

 بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

محدودة) شركة   لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية ح ت شريك وحيد

 بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي):

 لشريك  لوحيد  لسيدة  ع ار مينة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740094.

287I

مكتب  لتوتيق

JORF FONCIER
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مكتب  لتوتيق

 قامة ياسمينة 3 زنقة  بن  لعريف 

مكتب )  ل ابق 2  ملعاريف  لد ر 

 لبيضاء، 20100،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

JORF FONCIER شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 18، زنقة 

جياللي غفري، عين  لسبع،  لد ر 

 لبيضاء. - 0)202  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466027

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 JORF (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.FONCIER

:) إلنتعاش) غرض  لشركة بإيجاز)

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)18،)زنقة)

عين  لسبع،) لد ر) غفري،) جياللي 

0)202) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء.)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: فاضل) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد فاضل عنو نه) ))حي)

 201(0 كاليفورنيا) (0( ليكريط رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد فاضل عنو نه) ))حي)

 201(0 كاليفورنيا) (0( ليكريط رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739900.

288I

MECANIQUE NAVAL ET EXPORT

 MECANIQUE NAVAL ET

D’EXPORT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 MECANIQUE NAVAL ET

EXPORT

 EL(OUIATIA، 82010، TAN(TAN

MAROC

 MECANIQUE NAVAL ET

D’EXPORT شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لوطية - 

El Ouatia 82010  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(44(

 02 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 MECANIQUE NAVAL ET

.D’EXPORT

:) مليكانيك) غرض  لشركة بإيجاز)

تصنيع) (- -) وخر طة)  لصناعية)

 ملعد ت و آلالت.

:) لوطية)-) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

El Ouatia 82010) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد نور  لدين  وح ا عنو نه) ))
طان ان) (82010 -) لوطية) حي  ألمل)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد نور  لدين  وح ا عنو نه) ))
طان ان) (82010 -) لوطية) حي  ألمل)

 ملغرب
(- بتاريخ) تم  إليد ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.
289I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE FAM.GHAR
NEGOCE

إعالن متعدد  لقر ر ت

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

MAROC
 SOCIETE FAM.GHAR NEGOCE
»شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : رقم 38 
شارع محمد  وخام5 مكتب 12 

 ل ابق 3  ملدينة  و ديدة - 30000 
فاس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.(3(61
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)18)يونيو)2026
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 
مايلي):)زيادة رأس مال  لشركة بقيمة)
900000.00)درهم ليصبح رأس مال)

 لشركة)1000000.00)درهم
قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)
:)تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة من)
رقم)38)شارع محمد  وخام5 مكتب)
3) ملدينة  و ديدة فاس) 12) ل ابق)
 لى  ل ابق)2)ق عة رقم)114) ملن قة)

 لصناعية عين  لشقف فاس
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)4):) لذي ينص على مايلي)

 2 :) ملقر  الجتماعي للشركة  ل ابق)

114) ملن قة  لصناعية) ق عة رقم)

عين  لشقف فاس

بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي):)

مساهمة  لشركاء)في رأس مال  لشركة)

مقسمة) درهم  (1000000.00 ب)

وصال  لغرباوي) :) لسيدة  كالتالي)

محمد) درهم  لسيد  (2(0000.00

درهم) ((00000.00 أيمن  لغرباوي)

 2(0000.00 هال  لغرباوي) قاصر 

درهم)

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)

:)رأس مال  لشركة من)1000000.00 

10000.00)حصة) درهم مقسمة  لى)

بقيمة)100)درهم لكل حصة ومقسمة)

:) لسيدة وصال) كالتالي) بين  لشركاء)

 لغرباوي)00)2)حصة.) لسيد محمد)

قاصر) حصة.) ((000 أيمن  لغرباوي)

هال  لغرباوي)00)2)حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1626.

291I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

O SAVEUR SA
إعالن متعدد  لقر ر ت

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19

 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC

O SAVEUR SA »شركة  ملساهمة«

 VILLA : وعنو ن مقرها  الجتماعي

 MARIE(JOSE 15 RUE(BOUBANA

 ET CALIFORNIA ANGLE

 BOUBANA(LAVENDISH 90000

.TANGER MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.40713

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)08)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

 قر ر رقم)1)):) لذي ينص على مايلي):

وكيل) ربيع  لصياد  تعيين  لسيد 

بعض  لصالحيات) ومنحه  للشركة 

مجل5  إلد رة) لرئي5   ملنوطة 

 ملتعلقة باملؤسسات  لبنكية.

 قر ر رقم)2)):) لذي ينص على مايلي):

للشركة) تعديل  لتوقيع  الجتماعي 

روكا) كيوم  باستبد ل  لسيد  وحلك 

 ملوقع  لرسمي للشركة بالسيد ربيع)

 لصياد بالنسبة للمبالغ  لتي تقل أو)

تساوي)20.000،00)درهم أما  ملبالغ)

 لتي تفوق هذ   لقدر فسيتم  عتماد)

ربيع) طرف  لسيدين  من   لتوقيع 

 لصياد ومحمد بنونة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

: (000000000000 رقم)  بند 

(: مايلي) على  ينص   لذي 

000000000000000000

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)0)2324.

292I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

QUAI SUD SA
إعالن متعدد  لقر ر ت

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19

 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC

QUAI SUD SA »شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 

 COMPLEXE LA BELLE VUE RDC

 BLOC(D(ACHAKAR - 90000

.TANGER MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.(8197

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)08)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1)):) لذي ينص على مايلي)

وكيل) ربيع  لصياد  تعيين  لسيد  (:

بعض  لصالحيات) ومنحه  للشركة 

مجل5  إلد رة) لرئي5   ملنوطة 

 ملتعلقة باملؤسسات  لبنكية.

على) ينص  :) لذي  ((2 رقم) قر ر 

:) عتماد  لتوقيع  الجتماعي) مايلي)

ربيع) طرف  لسيد  من  للشركة 

 لصياد بالنسبة للمبالغ  لتي تقل أو)

تساوي)20.000،00)درهم أما  ملبالغ)

 لتي تفوق هذ   لقدر فسيتم  عتماد)

ربيع) طرف  لسيدين  من   لتوقيع 

 لصياد ومحمد بنونة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)000000000000):) لذي)

ينص على مايلي):)0000000000000

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1)2324.

293I

AORTO MEDICAL

AORTO MEDICAL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

AORTO MEDICAL

 BD(MD 5RUE(MARSEILLE(N°

 15 TANGER، 90060، TANGER

MAROC

AORTO MEDICAL شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 BD MD وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 5 RUE(MARSEILLE(RESIDENCE

 MADRAGUE(N° 2 TANGER -

.90060 TANGER(MAROC

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.103(3(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

رفع) تم  (2020 ماي) (29 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة 

 10.000« أي من) درهم«) (990.000«

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

رفع  لقيمة  إلسمية لألسهم) (: طريق)

 ملوجودة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (07 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)2987.

294I

ste al moustakbal conseil

ASSFAR TOUT DIRECTION
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3، 30000، fes(maroc

 ASSFAR TOUT DIRECTION

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم تجزئة 

 لقرويين طريق عين  لشقف 884 9- 

فاس 30000 فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (2(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ASSFAR TOUT DIRECTION
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(- تد ول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

أعمال متنوعة)-)نقل  لبضائع.

رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئة  لقرويين طريق عين  لشقف)

884 9-)فاس)30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد صاوح عالم):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عالم  صاوح   لسيد 

)8) لدكار ت فاس) رقم) (1 حي زينب)

30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) عالم  صاوح   لسيد 

)8) لدكار ت فاس) رقم) (1 حي زينب)

30000)فاس  ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (14 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم))164.

29(I

FIDUCIAIRE BAMMOU

 PICASSO VOYAGE

TOURISME

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04، 14000،

KENITRA Maroc

 PICASSO VOYAGE TOURISME

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

)0 زنقة 304 عرصة  لقا�ضي - 

14000  لقني رة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(417(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (24

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PICASSO VOYAGE TOURISME

وكالة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 سفار.

محل) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- 304)عرصة  لقا�ضي) زنقة) (0( رقم)

14000) لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 2(0 (: بورو ين) عثمان   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد عصام  ملالكي):)0)2)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد وحمامي عبد  لو حد):)0)2 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 2(0 (:  لسيد عبد  لصمد بنزهرة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عثمان بورو ين عنو نه) ))

 14000  7 رقم) مجموعة  الفاق 

 لقني رة  ملغرب.

عنو نه) )) عصام  ملالكي   لسيد 

قيادة  لبحارة  والد) دو ر  لبحارة 

 14000 سوق  الربعاء) لغرب) عياد 

 لقني رة  ملغرب.

عبد  لو حد) وحمامي   لسيد 

قصر  مل از) دو ر  كو ز  عنو نه) ))

ت و ن) (93000  لفحص  النجرة)

 ملغرب.

بنزهرة) عبد  لصمد   لسيد 
قصر  مل از) دو ر  كو ز  عنو نه) ))
ت و ن) (93000  لفحص  النجرة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عثمان بورو ين عنو نه) ))
 14000  7 رقم) مجموعة  الفاق 

 لقني رة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقني رة بتاريخ)06)فبر ير)

2020)تحت رقم)74168.
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G.B.C GESTION ET CONSEIL

 COMPLEXE SPORTIF
MAAFA

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB(BELKHEIRI 1ER(ETAGE,

 APPT(N°1 19 ANGLE(RUE
 BERKANE(ET(RUE(MELLILIA،

60000، OUJDA(MAROC
 COMPLEXE SPORTIF MAAFA

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 وحنصالي,عمارة عياني  لرقم 

13|, لشقة رقم 2 - 60000 وجدة 
 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
3(241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COMPLEXE SPORTIF MAAFA
تشغيل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مجمع ريا�ضي.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عياني  لرقم)  وحنصالي,عمارة 

وجدة) (60000  -  2 رقم) 13|, لشقة 

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  حمد بغد دي):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  سماعيل بغد دي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بغد دي)  لسيد  سماعيل 

 30 رقم) زنقة  لفستق  عنو نه) ))

وجدة) (60000 وجدة) حي  ملعمورة 

 ملغرب.

عنو نه) )) بغد دي   لسيد  حمد 

 30 زنقة  لفستق رقم) حي  ملعمورة 

60000)وجدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بغد دي   لسيد  حمد 

 30 زنقة  لفستق رقم) حي  ملعمورة 

60000)وجدة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1( بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1441.

297I

2019

زنيا غوج
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

2019

rabat maroc ،40000 ،ملغرب 

زنيا غوج شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

بغد د رقم 1099 سعيد حجي طريق 

 لقني رة - 0)100 سال  ملغرب
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تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
31429

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
زنيا) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

غوج.
شر ء،) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
بيع،)منتج طبي،)تجارة،)ترويج،)توريد)
و ملنتجات) جميع  ملعد ت  لبي رية 
مستحضر ت  لتجميل)  الستهالكية،)

ومنتجات  لنظافة  لشخصية)؛

وعموًما) أنو عها،) بجميع   لتجارة 
أو  لتجارية) جميع  لعمليات  ملدنية 
أو  ملالية أو  لصناعية أو  ملنقولة أو)
أو) ح ت  لصلة  ملباشرة   لعقارية،)
غير  ملباشرة،)كلًيا أو جزئًيا إلى و حدة)
إليها) من  لعمليات  ملشار  أخرى  أو 
أو) تعزيز  أو  تسهيل  أجل  من  أعاله 
ت وير نشاط  لشركة،)وكذلك جميع)
أو غير  ملباشرة،)  ملشاركات  ملباشرة 
في  لشركات) بأي شكل من  ألشكال،)
إلى) تسعى  أو  ألجنبية  لتي   ملغربية 
تحقيق أهد ف مماثلة أو ح ت صلة..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
1099)سعيد حجي طريق) بغد د رقم)

 لقني رة)-)0)100)سال  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) فوزية   لسيدة  طيني 
 9(3 حي  إلنبعات زنقة جبيالت رقم)

0)100)سال  ملغرب.
 لسيد مح وب حنين عنو نه) ))
 9(2 حي  إلنبعات زنقة جبيالت رقم)

0)100)سال  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) فوزية   لسيدة  طيني 
 9(3 حي  إلنبعات زنقة جبيالت رقم)

0)100)سال  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (07 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

2020)تحت رقم)220.
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FIDUCIAIRE BAMMOU

VENTILO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04، 14000،

KENITRA Maroc
VENTILO شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 23 مكتب 
رقم 4 شارع  نو ل عمارة فلوري 11 
ميموزة - 14000  لقني رة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(3(89
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 نونبر) (13
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VENTILO
غرض  لشركة بإيجاز):) الستير د
بيع  ملالب5  و اهزة بالتقسيط

بيع مستلزمات  ملكتب.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)23)مكتب)
 11 4)شارع  نو ل عمارة فلوري) رقم)

ميموزة)-)14000) لقني رة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيدة صباح محفوض)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محفوض) صباح   لسيدة 

عنو نه) ))حي  لنهضة سكتور)1)عمارة)

1)شقة)4 12000)تمارة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

محفوض) صباح   لسيدة 

عنو نه) ))حي  لنهضة سكتور)1)عمارة)

1)شقة)4 12000)تمارة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقني رة بتاريخ))1)نونبر)

2019)تحت رقم)-.
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FIDUCIAIRE BAMMOU

AGBANI TRANS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04، 14000،

KENITRA Maroc

AGBANI TRANS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة رقم 

2 عمارة ن 486 مجموعة 109  قامة 

 لكولف - 14000  لقني رة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

((101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AGBANI TRANS

غرض  لشركة بإيجاز):)مقاولة في)

نقل  ملستخدمين

مقاولة في نقل  لبضائع

بيع  لسيار ت  ملستعملة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شقة رقم)

2)عمارة ن)486)مجموعة)109) قامة)

 لكولف)-)14000) لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  وحق)  لسيد  لعكباني 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  وحق)  لسيد  لعكباني 

رقم) (09 عنو نه) ))حي  لسعادة زنقة)

 14000 يحيى  لغرب) سيدي  ((9

 لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  وحق)  لسيد  لعكباني 

رقم) (09 عنو نه) ))حي  لسعادة زنقة)

 14000 يحيى  لغرب) سيدي  ((9

 لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 07 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)198)7.

300I
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FIDUCIAIRE BAMMOU

SOUM CAR
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04، 14000،

KENITRA Maroc
SOUM CAR شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 46 
محل رقم 03  وحوزية بلوك ل - 

14000  لقني رة  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
(4129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (1(
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SOUM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CAR
غرض  لشركة بإيجاز):)مقاولة في)

كر ء) لسيار ت بدون سائق.
 46 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- ل) بلوك  03) وحوزية  رقم) محل 

14000) لقني رة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيدة  كر م  لور�ضي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة  كر م  لور�ضي عنو نه) ))
 08 ق اع) (3840 قصبة مهدية رقم)

14000) لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة  كر م  لور�ضي عنو نه) ))

 08 ق اع) (3840 قصبة مهدية رقم)

14000) لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقني رة بتاريخ)03)فبر ير)

2020)تحت رقم)74116.
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MANAGEMENTD3 SARL

WORLD ESTATE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE

 N°51، 90000، TANGER

MAROC

WORLD ESTATE شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 
كثير إقامة بتهوفن 1  ل ابق  ألول 

رقم 1) طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10(963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WORLD ESTATE

تسيير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لعقار.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع  بن)

1) ل ابق  ألول) بتهوفن) إقامة  كثير 

رقم)1))طنجة)90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد  لقدوري محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لقدوري محمد عنو نه) ))

 19 حي  و امع زنقة  فغانستان رقم)

90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  لقدوري محمد عنو نه) ))

 19 حي  و امع زنقة  فغانستان رقم)

90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (09 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232246.

302I

excofi

DASFER

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

excofi

 لشق 3 عمارة وحبابي شارع  و والن 

ليدو فاس، 31000، فاس  ملغرب

DASFER شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل رقم 

4 تجزئة  لبسمة  لق ب  وحضري 

بنسودة زو غة - 30000 فاس 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

630(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (1(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DASFER

ورشة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 للحام)//)بيع  وحديد بالتقسيط.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) ملحل رقم)

تجزئة  لبسمة  لق ب  وحضري) (4

فاس) (30000 (- زو غة) بنسودة 

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: فتاح)  لسيد  لغز وي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) فتاح   لسيد  لغز وي 

 30000 حي  لبسمة  ملسيرة) (63 رقم)

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) فتاح   لسيد  لغز وي 

 30000 حي  لبسمة  ملسيرة) (63 رقم)

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (07 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم))6)1.

303I
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ECOLE PRIVE OUM SALAMA SARL

 ECOLE PRIVE OUM
SALAMA

إعالن متعدد  لقر ر ت

 ECOLE PRIVE OUM SALAMA
SARL

شارع قدور  لورطا�ضي تجزئة مشيور 
حي  و 08 رقم 09 وجدة، 60000، 

وجدة  ملغرب
 ECOLE PRIVE OUM SALAMA
»شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي : شارع 

قدور  لورطا�ضي تجزئة مشيور زنقة 
 و 08 رقم 09 وجدة - 60000 وجدة 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.34(27

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)08)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 
10))حصة من طرف) :)تفويت) مايلي)
 لسيد سالمي عبد لوهاب من أصل)
سالمي عبد  لل يف) (: لصاوح) ((10
سالمي  عمر170حصة,) 170حصة,)
تفويت) (- يسير170حصة) سالمي 
من) حصة  (240 عبد لسالم) سالمي 
عبد) سالمي  (: لصاوح) (490 أصل)
سالمي  عمر80  حصة,) (80  لل يف)

حصة,)سالمي يسير80)حصة.
 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):
 ستقالة  ملسير سالمي عبد  لوهاب)
عبد  لسالم) سالمي  وتعيين  لسيد 

مسير جديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (7 رقم) بند 
مايلي):)تم تحديد رأسمال  لشركة في)
: 100000)درهم مقسمة كتالي)  مبلغ)
حصة) (2(0 عبد  لسالم) سالمي 
 جتماعية بقيمة)100)درهم للحصة,)
حصة) (2(0 عبد  لل يف) سالمي 
 جتماعية بقيمة)100)درهم للحصة,)
حصة  جتماعية) (2(0 سالمي  عمر)
سالمي) للحصة,) درهم  (100 بقيمة)

بقيمة) حصة  جتماعية  (2(0 يسير)

100)درهم للحصة.

على) ينص  :) لذي  (14 رقم) بند 

تم تعيين  لسيد سالمي عبد) (: مايلي)

ملدة) للشركة  جديد   مسير    لسالم 

غير محددة مع أوسع  لصالحيات.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1470.
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FIDUCIARE IITIMANE

 HOTEL FES MARRIOTT

JNAN
عقد تسيير حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

HOTEL FES MARRIOTT JNAN

مؤرخ) موثق  عقد  بمقت�ضى 

 STE أع ى) (2019 دجنبر) (30 قي)

 HOTELIERE DE OUED NEGRO

 9(239 بالس ل  لتجاري)  ملس ل 

حق) بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

 لتسيير  وحر لألصل  لتجاري  لكائن)

ب فندق فاس ماريوط جنان)8)شارع)

فاس  ملغرب) (30000 (-  حمد شاوقي)

لفائدة باباش رجاء)ملدة)1)سنة تبتدئ)

 17 في) وتنتهي  (2019 دجنبر) (30 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2020 يوليوز)

قيمته)4.000)درهم.

30(I

SOCIETE AMAJR

SOCIETE AMAJR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOCIETE AMAJR

 ALMANSOUR(CHAHDIA 2

 N°229 MEKNES، 50000،

MEKNES MAROC

SOCIETE AMAJR شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 
 ALMANSOUR(CHAHDIA 2

N°229 MEKNES - 50000 مكناس 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.427((
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2019 أبريل) (23  ملؤرخ في)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  (SOCIETE AMAJR
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000
 ALMANSOUR  إلجتماعي)
 CHAHDIA 2 N°229 MEKNES
(: مكناس  ملغرب نتيجة ل) (- (0000

عدم توفر  المكانيات  ملادية.
ب) مقر  لتصفية  وحدد 
 ALMANSOUR CHAHDIA
 2 N°229 MEKNES - (0000

 .MEKNES MAROC
و عين):)

 لسيد)ة)) وحسين  يكن)
دو ر  يت وحسن  شعيب) وعنو نه) ))
عين) ب يط  جماعة   يت  لثلث 
تاوجد ت) عين  ((1100 تاوجد ت)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
غشت) (08 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2019)تحت رقم)4688.
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GLOFID

SADITECH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

GLOFID
78 شارع  ملقاومة  قامة  ملرزوقي 

 ل ابق  لثاني  لرقم 19، 20130، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

SADITECH شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 201 شارع 
مص فى  ملعاني  ل ابق  لثاني 

 لشقة 12 - 20130  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.413791
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يوليوز) (14 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»200.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739963.
307I

إئتمانية أڤونير أونتربريز

كأبان ترونأبور
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

إئتمانية أڤونير أونتربريز
٢١٤، محج  وحسن  لثاني تيسير ١، 

0، برشيد  ملغرب
كسبان ترونسبور شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13تجزئة 
 ليسر، شارع محمد  وخام5، 

 ل ابق  لثالث يسار - 26100 برشيد 
 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1376(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كسبان)

ترونسبور.
أعمال) (• (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لبناء) ملختلفة.
نقل  لبضائع وحسابها  وخاص) (•

وحساب  آلخرين)؛
جميع  ملو د) •) ستخد م 
للهدف) و ملو د  لالزمة  و ملستلزمات 

 الجتماعي.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)13تجزئة)
محمد  وخام5،) شارع   ليسر،)
 ل ابق  لثالث يسار)-)26100)برشيد)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
: موجاهيد) عبد  مل يد    لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
 

(: موجاهيد) عبد  مل يد   لسيد 
1000)بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

موجاهيد) عبد  مل يد   لسيد 
رياح) حمو  دو ر  والد  عنو نه) ))

26100)برشيد  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
موجاهيد) عبد  مل يد   لسيد 
رياح) حمو  دو ر  والد  عنو نه) ))

26100)برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  البتد ئية ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)393.
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FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة ابداع الزخرفة
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

شركة  بد ع  لزخرفة شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 

8)3  لد خلة  كادير - 80000  كادير 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

43327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 بد ع  لزخرفة.

نجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 وخشب و اللومينيوم.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

8)3) لد خلة  كادير)-)80000) كادير)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: بر هيم)  لسيد  لكتاب 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  بر هيم  لكتاب عنو نه) ))
بنسركاو  كادير) (11( رقم) (04 بلوك)

80000) كادير  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  بر هيم  لكتاب عنو نه) ))
بنسركاو  كادير) (11( رقم) (04 بلوك)

80000) كادير  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (03 بتاريخ) باكادير   لتجارية 

2020)تحت رقم))9079.

309I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»B2TRAC«
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000،  و ديدة  ملغرب
»B2TRAC« شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10، زنقة 

 وحرية،  ل ابق  لثالث،  لشقة 
)،  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
46(993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»B2TRAC«
أشغال) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)
مقاولة  لبناء) (- و لبناء.) مختلفة 

 ملر فق  لصحية..
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)10،)زنقة)
(،(  وحرية،) ل ابق  لثالث،) لشقة)
 لد ر  لبيضاء)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  ملص فى  لبدوي):)1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ملص فى  لبدوي)
24000) و ديدة) عنو نه) )) و ديدة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  ملص فى  لبدوي)
24000) و ديدة) عنو نه) )) و ديدة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73981.
310I

LA COMPTACTIVE SARL AU

REFORME GROUPE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 2) مكتب 8ـــB  ل ابق 
 لثالت شارع موالي رشيد كليز 

مر كش، 40000، مر كش  ملغرب
REFORME GROUPE شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشقة 

رقم 14  ل ابق  لتاني عمارة  ملس د 
9 زنقة إمام مالك جليز مر كش - 

40000 مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
104997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
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ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.REFORME GROUPE
-مركز) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 التصاالت  لهاتفية
-مقاول إد رة  وخدمات
- الستير د و لتصدير.

:) لشقة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم)14) ل ابق  لتاني عمارة  ملس د)
(- مر كش) جليز  مالك  إمام  زنقة  (9

40000)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: هشومي) عصام   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد عصام هشومي عنو نه) ))
عمارة) (20 مر كش  ملن قة) أبو ب 
 40140 مر كش) (6 112) لشقة)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عصام هشومي عنو نه) ))
عمارة) (20 مر كش  ملن قة) أبو ب 
 40140 مر كش) (6 112) لشقة)

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4173.
311I

CORPORATE AUDIT GROUP

L’ASSIETTE NORDIQUE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
)44, شارع عبد  ملومن،  ل ابق 

 وخام5، رقم 22، 20000، 
casablanca maroc

L’ASSIETTE NORDIQUE شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

Plateau(Extension، 13، زنقة 
 Des(Ramiers( - 20000( دير ميي

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.201737

بمقت�ضى  و مع  لعام)
يونيو) (1( في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2020
درهم«) (2.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (8.000.000« من) أي 
(: طريق) عن  درهم«) (10.000.000«
أرباح أو عالو ت) أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739864.

312I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»O 2 TRANS«
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000،  و ديدة  ملغرب

»O 2 TRANS« »شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 314، 
شارع  لقدس،  و ديدة - 24000 

 و ديدة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.16009

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاح) (2020 يونيو) (29  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية):)
 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):
جميع) تر ري  حميد  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية) (333 حصصه)

لفائدة  لسيدة مليكة وطالب.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)
:) وخاص بحصص  لشركاء

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)073)2.
313I

MOHAMED LAMRAOUI

STE TREXIM SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

MOHAMED LAMRAOUI
 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE TREXIM SARL شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر تزكة 
رقم 70 بي5  وخنك  لرشيدية - 

2000)  لرشيدية  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13931
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (04
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TREXIM SARL
بناء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتشييد قنو ت  لري و لتق ير
 ألشغال  ملختلفة

 إلستير د و لتصدير.
قصر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
70)بي5  وخنك  لرشيدية) تزكة رقم)

- 2000)) لرشيدية  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
00))حصة) (:  لسيد نجار يوسف)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد نجار موالي عبد هللا):)0)2 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 2(0 (: زكرياء) مد ن  بن   لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

هللا) عبد  موالي  نجار   لسيد 
بي5) (70 رقم) تزكة  قصر  عنو نه) ))
2000)) لرشيدية)  وخنك  لرشيدية)

 ملغرب.
 لسيد بن مد ن زكرياء)عنو نه) ))
أوفوس  لرشيدية) لب اطحة  قصر 

2000)) لرشيدية  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) يوسف  نجار   لسيد 
تاشفين) بن  يوسف  شارع  (37 رقم)

 لرشيدية)2000)) لرشيدية  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)96).

31(I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE AZ OTO
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas،

30000، fes(MAROC
STE AZ OTO »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : متجر 
علي 1 ق عة رقم 23 تجزئة  لهو ء 
 و ميل 2  لدكار ت - 30000 فاس 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.6239(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)18)دجنبر)2019

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
 قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
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 قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):
زيادة ر س مال  لشركة

 قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي):

توسيع نشاط  لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

(: للشركة) تحويل  ملقر  الجتماعي  (:

تجزئة) (23 رقم) ق عة  (1 علي) متجر 

 لهو ء) و ميل)2) لدكار ت

بند رقم)2):) لذي ينص على مايلي)
:)زيادة ر س مال  لشركة من)10000 

 لى)100000)دهم

على) ينص  :) لذي  (3 رقم) بند 

بائع) (: توسيع نشاط  لشركة) (: مايلي)

 لسيار ت  ملستعملة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (12 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1026/2020.

316I

CONTAVIA

CONTAVIA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CONTAVIA

 CI(Z.I. TASSILA(DCHEIRA

INEZGANE، 80650،  لكادير 

 ملغرب

CONTAVIA شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي CI  ملن قة 

 لصناعية تاسيال  لدشيرة  نزكان - 

0)806  كادير  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

بمختصر) عند  إلقتضاء) عة 

.CONTAVIA(:(تسميتها

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

 TRANSPORTEUR DES

 MARCHANDISES

 C O M M I S S I O N N A I R E /

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISE

 LOUEUR VÉHICULES  

 DE TRANSPORT DE

.MARCHANDISES

 CI (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تاسيال  لدشيرة)  ملن قة  لصناعية 

 نزكان)-)0)806) كادير  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (00.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 2.(00 (:  لسيد عبد هللا  لعددي)

درهم) (2(0.000 بقيمة) حصة 

للحصة.

 2.(00 (: فريقش) عثمان   لسيد 

درهم) (2(0.000 بقيمة) حصة 

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد هللا  لعددي عنو نه) ))

حي فونتي  كادير) (144 ق اع ل رقم)

80010) كادير  ملغرب.

 لسيد عثمان فريقش عنو نه) ))
814)حي  ملسيرة  كادير) 4))زنقة) رقم)

80030) كادير  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عبد هللا  لعددي عنو نه) ))

حي فونتي  كادير) (144 ق اع ل رقم)

80010) كادير  ملغرب

 لسيد عثمان فريقش عنو نه) ))
814)حي  ملسيرة  كادير) 4))زنقة) رقم)

80030) كادير  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)922.

317I

comptasultlta sarl

ATF PROMO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

comptasultlta sarl

تجزئة خديجة زنقة و د ورغة  لرقم 

 241  ل ابق  لتاني  لدروة، 26202، 

 لدروة  ملغرب

ATF PROMO شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1)1 زنقة 

أسامة  بن زيد  ل ابق  لثاني جهة 

 ليسار رقم ج حي  ملعاريف  نفا  لد ر 

 لبيضاء - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ATF (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROMO

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)1)1)زنقة)

جهة) زيد  ل ابق  لثاني  أسامة  بن 

 ليسار رقم ج حي  ملعاريف  نفا  لد ر)

20330) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)عام سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عزيز فريد):)33.300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

(: ع وش) عبد  لكريم   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (33.300

للحصة.

 33.400 (: حاتم) طارق   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 41 عنو نه) )) فريد  عزيز   لسيد 

زنقة)2)تجزئة خديجة  لدروة)26202 

 لدروة  ملغرب.

ع وش) عبد  لكريم   لسيد 

عنو نه) ))9)زنقة سان سافان  ل ابق)

3)بيلفدير  لد ر  لبيضاء)20300) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) حاتم  طارق   لسيد 

 4 عمارة) جوهرة  لنو صر   قامة 

 لشقة)21 27182) لنو صر  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 41 عنو نه) )) فريد  عزيز   لسيد 

زنقة)2)تجزئة خديجة  لدروة)26202 

 لدروة  ملغرب

ع وش) عبد  لكريم   لسيد 

عنو نه) ))9)زنقة سان سافان  ل ابق)

3)بيلفدير  لد ر  لبيضاء)20300) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) حاتم  طارق   لسيد 

 قامة جوهرة  لنو صرعمارة)4) لشقة)

21 27182) لنو صر  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))74007.

318I

DEMER CONSULTING

BOSS BAKERY
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

DEMER CONSULTING

 BD(Abdelmoumen , Rue ,29(

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU

A2، 20000،  لد ر لبيضاء  ملغرب

BOSS BAKERY شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي 119 شارع 

عبد ملومن  ل ابق 2 رقم 18  لد ر 

 لبيضاء  لد ر  لبيضاء 200000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46617(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BOSS (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.BAKERY

ممول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

حفالت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)119)شارع)

18) لد ر) رقم) (2 عبد ملومن  ل ابق)

 200000  لبيضاء) لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: ملصدق) مر د   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد مر د ملصدق):)1000)بقيمة)

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ملصدق  مر د   لسيد 

 32 إبن تاشفين  ل ابق) شارع  (117

20000) لد ر) وجدة) شارع  ز وية 

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ملصدق  مر د   لسيد 
 32 إبن تاشفين  ل ابق) شارع  (117
20000) لد ر) وجدة) شارع  ز وية 

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740014.
319I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

 SOCIETE MAROCAINE DE 
 LA PROMOTION D’INOX

»PROMINOX
إعالن متعدد  لقر ر ت

BOUKHAR Choukri Expert-
 Comptable(DPLE, Commissaire
 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire
 Assermenté près du Tribunal

d’Appel de Casablanca
3 زنقة كالفان ز وية شارع عبد 

 ملومن وزنقة بيالن  لد ر  لبيضاء، 
20360،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 SOCIETE MAROCAINE DE« 

 LA PROMOTION D’INOX
PROMINOX »شركة  ملساهمة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي : كلم 

12 أهل  لغالم سيدي  لبرنو�ضي - 
20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.36989
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)يونيو)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)-1)تعيين أعضاء) مل ل5)
تفويض) لتجديد  تبعا   إلد ري 
مايلي) على  ينص  :) لذي   ملسيرين)
وحلك) تفويض  ملسيرين  تجديد  (:
للمجل5  إلد ري) أعضاء) بتعيين 
غاية  و مع) إلى  سنو ت  (»6« ملدة)
لسنة) للمساهمين   لعام  لعادي 
2026)للمو فقة على حسابات  لسنة)
 202(/09/30 بتاريخ)  ملالية  ملنتهية 

لألشخاص  لتالية أسماؤهم):)محمد)
ع ري)- دري5 ع ري-)طارق ع ري)

-صوفيا ع ري وسارة ع ري)
تعيين رئي5  مل ل5) (2- قر ر رقم)
 إلد ري):) لذي ينص على مايلي):)قرر)
أعضاء) مل ل5  إلد ري تعيين  لسيد)
محمد ع ري رئيسا للمجل5  إلد ري)
و لسيد  دري5) مدة  نتد به،) طيلة 

ع ري كاتبا للرئي5)
تفويض) توكيل،) (3- رقم) قر ر 
و لتز م بتوقيع):) لذي ينص على مايلي)
أعضاء) مل ل5  إلد ري،) أع ى  (:
توكيال للسيد محمد ع ري بصفته)
وحلك) للمجل5  إلد ري  رئيسا 
بتفويضه  لصالحيات  لتي وردت في)
كما) قانون  لشركة،) من  (2(  ملادة)
(»PROMINOX« شركة) ستكون 
رئي5) للسيد  وحيد  بتوقيع  ملتزمة 

 مل ل5  إلد ري محمد ع ري.)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (2( رقم) بند 

مايلي):)إسناد  مل ل5
على) ينص  :) لذي  (26 رقم) بند 

مايلي):) إلد رة  لعامة
على) ينص  :) لذي  (27 رقم) بند 

مايلي):) لتوقيع  الجتماعي
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739934.
320I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE MG TRANS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas،

30000، fes(MAROC
STE MG TRANS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة 8. 
 ل ابق  الول عمارة )3 ج ه تجزئة 

موالي  دي5 و د فاس - 30000 
فاس  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.(7187
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم تعيين) (2020 فبر ير) (19  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

غرغوش منير كمسير وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)7/2020)10.

321I

MARGEST SARL AU

 SOCIETE D’EQUIPEMENT
 MODERNE ET

 D’AMENAGEMENT EN
 SYSTEMES D’IRRIGATION

S.A.R.L SEMASI S.A.R.L
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

MARGEST SARL AU
272 تجزئة  لعزوزية مر كش، 

40000، مر كش  ملغرب
 SOCIETE D’EQUIPEMENT

 MODERNE ET
 D’AMENAGEMENT EN

 SYSTEMES D’IRRIGATION
S.A.R.L SEMASI S.A.R.L شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة رقم 
26 عمارة حمد ن 2  ل ابق  لتالت 
شارع يوغوسالفيا كليز - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10490(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (01
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
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ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

متبوعة) تسمية  لشركة 

بمختصر) عند  إلقتضاء)

 SOCIETE (: تسميتها)

 D’EQUIPEMENT MODERNE

 ET D’AMENAGEMENT EN

 SYSTEMES D’IRRIGATION

.S.A.R.L SEMASI S.A.R.L

در سة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتنفيد مشاريع  لسقي  لقروي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شقة رقم)

2) ل ابق  لتالت) عمارة حمد ن) (26

 40000 (- كليز) يوغوسالفيا  شارع 

مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  ملغاري محمد):)0)2)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 2(0 (:  لسيد  نو ر جمال  لدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 2(0 (: عبد  الله) سمير   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد صرطاطي عبد  ملنعم):)0)2 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محمد   لسيد  ملغاري 

حانوت  لبقال  ملركز  لفالحي  لنخيل)

مر كش) (40000 مر كش)  و نوبي 

 ملغرب.

جمال  لدين)  لسيد  نو ر 
سيدي) درب  (1/2 رقم) عنو نه) ))

 40000 مر كش) مسعود  لقصبة 

مر كش  ملغرب.

عبد  ملنعم) صرطاطي   لسيد 

دو ر بلع ار فاسكا سيدي) عنو نه) ))

 40000 د ود  يت  ورير  وحوز)

مر كش  ملغرب.

 لسيد سمير عبد  الله عنو نه) ))

ح م تجزئة بومسمار رقم)6)1 40000 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

جمال  لدين)  لسيد  نو ر 

سيدي) درب  (1/2 رقم) عنو نه) ))

 40000 مر كش) مسعود  لقصبة 

مر كش  ملغرب

عبد  ملنعم) صرطاطي   لسيد 

دو ر بلع ار فاسكا سيدي) عنو نه) ))

 40000 د ود  يت  ورير  وحوز)

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (14  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114167.

322I

INFOPLUME

POPULAR MEDIA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

INFOPLUME

149 شارع محمد  وخام5  قامة 

ميموز  1 رقم 17، 90000، طنجة 

 ملغرب

POPULAR MEDIA شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 زنقة 

يعقوب  ملنصور  لدهبي ل،  لسالم 

ق عة )6  ل ابق 3 رقم 8 - 90000 

طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.788(7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2020)تقرر حل) 03)فبر ير)  ملؤرخ في)

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 POPULAR MEDIA(لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنو ن)

يعقوب) زنقة  (2 مقرها  إلجتماعي)

ق عة) ل،) لسالم   ملنصور  لدهبي 

)6) ل ابق)3)رقم)8 - 90000)طنجة)

 ملغرب نتيجة ل):)غياب  لنشاط.

زنقة) (2 ب) مقر  لتصفية  وحدد 

يعقوب  ملنصور  لدهبي ل،) لسالم)

ق عة))6) ل ابق)3)رقم)8 - 90000 

طنجة  ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)ة))زهير  ملباركي وعنو نه) ))

 8 رقم) (19 تجزئة عدنان ق عة رقم)

)ة)) طنجة  ملغرب كمصفي) (90000

للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

زنقة يعقوب) (2 (:  ملتعلقة بالتصفية)

 ملنصور  لدهبي ل،) لسالم ق عة))6 

 ل ابق)3)رقم)))8 .

باملحكمة) ) إليد ع  لقانوني  تم) (

يونيو) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)-232416 3238.

324I

bureau comptable et investissement

B E T A O
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 bureau comptable et

investissement

 DB(KACEM(N°55 SYBA، 40000،

MARRAKECH MAROC

B E T A O شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لفضل 

10 شارع عالل  لفا�ضي عمارة ب3 

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.61393

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2019)تقرر حل) 31)دجنبر)  ملؤرخ في)

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

مبلغ) (B E T A O  لشريك  لوحيد)

رأسمالها)100.000)درهم وعنو ن)

 10 مقرها  إلجتماعي  لفضل)

ب3  عمارة  عالل  لفا�ضي  شارع 

مر كش  ملغرب) (40000 (- مر كش)

نتيجة ل):)أزمة إقتصادية.

ب  لفضل) مقر  لتصفية  وحدد 

عمارة ب3  عالل  لفا�ضي  شارع  (10

مر كش)-)4000)مر كش  ملغرب.)

و عين):)

أسامة  لشكر)  لسيد)ة))

مر كش) (40000 مر كش) وعنو نه) ))

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):) لفضل)10)شارع)

عالل  لفا�ضي عمارة ب3)مر كش.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114306.

32(I

bureau comptable et investissement

B E T A O
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 bureau comptable et

investissement

 DB(KACEM(N°55 SYBA، 40000،

MARRAKECH MAROC

B E T A O شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لفضل 

10 شارع عالل  لفا�ضي عمارة ب3 

مر كش  لفضل 10 شارع عالل 

 لفا�ضي عمارة ب3 مر كش 40000 

مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.61393

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2016 يوليوز) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
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برزوق) أنور  )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (1.000
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000
يوليوز) (26 بتاريخ) أسامة  لشكر 

.2016
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (14  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4072.
326I

aice compta

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE MAROQUINERIE ET
D’ARTICLE DE VOYAGE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca maroc
 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 MAROQUINERIE ET D’ARTICLE
DE VOYAGE شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 169 شارع 
موالي إسماعيل - 20300  لبيضاء 

 ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.30407

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)09)مارس)2020)تم  إلعالم)
وتوزيع) ميارة  محمد  بوفاة  لشريك 
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2018 أبريل) (08 في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):)

 867 كنزة  لقباج،)  لسيد)ة))
حصة.

 1.677 ميارة،) عزيز   لسيد)ة))
حصة.

 1.(21 ميارة،) مهدي   لسيد)ة))
حصة.

 1.677 ميارة،) أحمد   لسيد)ة))
حصة.

 لسيد)ة))مريم ميارة،)602)حصة.

 لسيد)ة))زكية ميارة،)602)حصة.

 لسيد)ة))نزهة ميارة،)602)حصة.

 لسيد)ة))هند ميارة،)602)حصة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73791.
327I

sacompta sarl au

 SOCIÉTÉ SOMADATRAV
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

sacompta sarl au
244 شارع  و يش  مللكي ميسور، 

0)332، ميسور  ملغرب
 société somadatrav sarl au

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لقصابي 
ملوية - ملوية ميسور 33202 

ميسور  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (09
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 société(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.somadatrav sarl au
مقاول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
صيانة  لشو رع و وحد ئق و ملنتزهات)
و لصرف  لصحي) +أنابيب  ملياه 
و مل اري.+ لبناء)و الشغال  ملختلفة.

:) لقصابي) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
ملوية)-)ملوية ميسور)33202)ميسور)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: حفي�ضي) حسن   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد حسن حفي�ضي عنو نه) ))
93)طريق صفرو) تجزئة  لرياض رقم)

فاس.)30060)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد حسن حفي�ضي عنو نه) ))
93)طريق صفرو) تجزئة  لرياض رقم)

فاس)30060)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) ببوملان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)144/2020.
328I

INFOPLUME

SUNRISE SKY
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد  وخام5  قامة 
ميموز  1 رقم 17، 90000، طنجة 

 ملغرب
SUNRISE SKY شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 29 زنقة 

عمر  بن  لعاص  ل ابق 3 رقم 26 - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
10619(

 02 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SUNRISE SKY
:) لنشاط) بإيجاز) غرض  لشركة 

و لفعاليات  لسياحية.

زنقة) (29 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 -  26 3)رقم) عمر  بن  لعاص  ل ابق)

90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
0)2)حصة) (:  لسيد  لغريب يحي)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد  لغريب  يمن):)0)2)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد  لغريب محمد):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لغريب يحي عنو نه) )) مال)
01)زنقة)03)رقم)16)سيدي  لبرنو�ضي)

20610) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 8  لسيد  لغريب  يمن عنو نه) ))
 3 زنقة  بن خالد  بن  لوليد طابق)

شقة رقم)8 90000)طنجة  ملغرب.
عنو نه) )) محمد   لسيد  لغريب 
سيدي) (16 رقم) (03 زنقة) (01  مل)
20610) لد ر  لبيضاء)  لبرنو�ضي)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 8  لسيد  لغريب  يمن عنو نه) ))
 3 زنقة  بن خالد  بن  لوليد طابق)

شقة رقم)8 90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232433 - 4)32.

329I

bureau comptable et investissement

B E T A O
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 bureau comptable et
investissement

 DB(KACEM(N°55 SYBA، 40000،
MARRAKECH MAROC

B E T A O شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لفضل 
10 شارع عالل  لفا�ضي عمارة ب3 
مر كش  لفضل 10 شارع عالل 

 لفا�ضي عمارة ب3 مر كش 40000 
مر كش  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.61393
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2016)تم تعيين) 26)يوليوز)  ملؤرخ في)
مسير جديد للشركة  لسيد)ة)) لشكر)

أسامة كمسير وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4072.
330I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

ADWAE SAADA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS(FES، 30000، FES
MAROC

ADWAE SAADA شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 7 زنقة 
مشرع بلقصيري  الطل5 فاس - 

30000 فاس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
62637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (06
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.ADWAE SAADA

:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 
 لكهرباء.

زنقة) (7 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- فاس) بلقصيري  الطل5  مشرع 

30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: هشام)  لسيد  لتوز ني 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لتوز ني هشام عنو نه) ))
7)زنقة مشرع بلقصيري  الطل5 فاس)

30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لتوز ني هشام عنو نه) ))
7)زنقة مشرع بلقصيري  الطل5 فاس)

30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بفاس بتاريخ))0)ماي)2020 

تحت رقم)1173.
332I

Chtita ayyoub

PIZZERIA JOKER
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

Chtita ayyoub
 hay(saada(ain(taoujdate، 16
51100، Ain(taoujdate(Maroc
PIZZERIA JOKER شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
13 عمارة  سما كاردن 1 د طريق 

عين  لشقف - 30000 فاس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PIZZERIA JOKER
م عم) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)

بيتز 
-) لوجبات  لسريعة

-)وجبة خفيفة
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل رقم)
13)عمارة  سما كاردن)1)د طريق عين)

 لشقف)-)30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: علوي) يزيدي  محمد   لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
علوي) يزيدي  محمد   لسيد 
درب) (2 ساي5) عنو نه) )) قامة 
 ملشماش شارع  بن  وخ يب)30000 

فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
علوي) يزيدي  محمد   لسيد 
درب) (2 ساي5) عنو نه) )) قامة 
 ملشماش شارع  بن  وخ يب)30000 

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1706/2020.
334I

smaticomp

ILMA INVEST
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

ILMA INVEST شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1)1 شارع 
 سامة  بن زيد  ل ابق  لثاني  ملدينة 
 ليسرئ ن ج حي  ملعاريف - 27000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
46((67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ILMA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.INVEST
مبادالت) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقارية..
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)1)1)شارع)
 سامة  بن زيد  ل ابق  لثاني  ملدينة)
 27000 (-  ليسرئ ن ج حي  ملعاريف)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

000.)4.16)درهم،)مقسم كالتالي):)
 41.6(0 (:  لسيد مص فى  مين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 416(0 (: ) لسيد مص فى  مين)

بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مص فى  مين   لسيد 
زنقة)324)رقم)1)رياض  لسالم  كادير)

80000) كادير  ملغرب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مص فى  مين   لسيد 
زنقة)324)رقم)1)رياض  لسالم  كادير)

80000) كادير  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739418.
33(I

STE TIB COMPT SARL AU

ORIENTAL IMEX
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع  ملر ب ين وزنقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكتب رقم 
)0، 60000، وجدة  ملغرب

ORIENTAL IMEX شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لقدس 
زنقة  لفد ء رقم )3 - 60000 وجدة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.33321

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 
حل شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
رأسمالها) مبلغ  (ORIENTAL IMEX
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000
زنقة  لفد ء) حي  لقدس   إلجتماعي 
رقم))3 - 60000)وجدة  ملغرب نتيجة)

ل):)توقف نشاط  لشركة.
حي) ب  مقر  لتصفية  وحدد 
 لقدس زنقة  لفد ء)رقم))3 - 60000 

وجدة  ملغرب.)
و عين):)

سيف  لدين) حموش   لسيد)ة))
زنقة  لفد ء) حي  لقدس  وعنو نه) ))
وجدة  ملغرب) (60000  3( رقم)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)6)14.
336I

 لزوين  ملص فى

هي ديكو استيل
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 لزوين  ملص فى
عمارة 9 زنقة بنزرت شقة )  ل ابق 
3 حمرية، 0000)، مكناس  ملغرب

هي ديكو  ستيل شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي )1 تجزئة 
 لزرهونية ملحقة 4 ش ر 1  ل ابق 

1 - 0020) مكناس  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
(0109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)هي ديكو)

 ستيل.
:) لتجارة) بإيجاز) غرض  لشركة 
بجميع  نو عها ونقل  لبضائع للغير)

 قل)).3)طن.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):))1)تجزئة)
1) ل ابق) 4)ش ر)  لزرهونية ملحقة)

1 - 0020))مكناس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: عزيز)  لسيد  لهلو ني 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لهلو ني عزيز عنو نه) ))40 
تجزئة كامليا)0)00))مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لهلو ني عزيز عنو نه) ))40 
تجزئة كامليا)0)00))مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1)19.
337I

MATAHRI ABDERRAHIM

 WHAT’S IMPORTANT NOW
BUSINESS CENTER

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
)10 زنقة وليلي حي  لسالم بركان، 

63300، بركان  ملغرب

 WHAT’S IMPORTANT NOW
BUSINESS CENTER شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق 

 لثالث رقم 83 زنقة زكزل حي 
 وحسني بركان 63300 بركان  ملغرب 

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
7243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 WHAT’S IMPORTANT NOW

.BUSINESS CENTER

-مركز) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 التصاالت  لهاتفية)

-وكالة  عمال)
في  لتصدير) وسيط  -تاجر  و 

و الستير د
:) ل ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لثالث رقم)83)زنقة زكزل حي  وحسني)

بركان)63300)بركان  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد حرفي عبد  مل لب):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
) لسيد حرفي عبد  مل لب):)1000 

بقيمة)1.000)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  مل لب) حرفي   لسيد 
حي) زنقة  فر ن  (4( رقم) عنو نه) ))
 الندل5 بركان)63300)بركان  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  مل لب) حرفي   لسيد 
حي) زنقة  فر ن  (4( رقم) عنو نه) ))
 الندل5 بركان)63300)بركان  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)6/2020)2.
338I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

 TRANS WORLD MONEY
 SARL AU

تحويل  ألمو ل  لعاملية  ملساهم 
 لوحيد للشركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE 2RT(SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED(EL(KORRI, VN(IM
 11, APT 4, AVENUE(MOHAMED

 EL(KORRI, VN، 30000، FES
MAROC
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 TRANS WORLD MONEY SARL

AU تحويل  ألمو ل  لعاملية  ملساهم 

 لوحيد للشركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 76 

شارع القوس زنقة صفرو - 30000 

فاس ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.(6(83

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تقرر حل) (2020 يونيو) (22  ملؤرخ في)

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 TRANS WORLD  لشريك  لوحيد)

تحويل  ألمو ل) (MONEY SARL AU

للشركة)  لعاملية  ملساهم  لوحيد 

مبلغ) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن) درهم  (100.000 رأسمالها)

شارع) (76 رقم) مقرها  إلجتماعي 

فاس) (30000 (- القوس زنقة صفرو)

ملغرب نتيجة ل):)كانت أسباب  لقر ر)

هي عدم قدرة  لشركة على تحقيق)

غرضها  ملؤس�ضي.)نجمع فقط  لع ز)

فوق ع ز.

 76 وحدد مقر  لتصفية ب رقم)

 30000 (- شارع القوس زنقة صفرو)

فاس  ملغرب.)

و عين):)

عثمان  لوز ني)  لسيد)ة))

وعنو نه) ))شارع أبي هريرة،)20)شارع)
فاس) (30000 ز ئر زهور  ألول فاس)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)
شارع) (76 رقم) (: بالتصفية)  ملتعلقة 

القوس زنقة صفرو فاستم  إليد ع)

بفاس) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (1( بتاريخ)

.1683

339I

موثق)رشيد  رهمي)

 MRM PROMOTION

IMMOBILIERE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق)رشيد  رهمي)

 قامة  لرحمة شارع عبد  لكريم 

 وخ ابي  ل ابق  الول شقة 1 كليز 

مر كش، 40000، مر كش  ملغرب

 MRM PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 09 سانية 

بوعمور فنيش زنقة هاشمي طيال 

سال سال 0)111 سال  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.19479

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2019 دجنبر) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة)) حمد مسعودي)

300)حصة  جتماعية من أصل)900 

حصة لفائدة  لسيد))ة))حميد فاندي)

بتاريخ)28)دجنبر)2019.

عديسة) نبيل  )ة)) تفويت  لسيد)

300)حصة  جتماعية من أصل)900 

حصة لفائدة  لسيد))ة))حميد فاندي)

بتاريخ)28)دجنبر)2019.

)ة))سليم  لكد ري) تفويت  لسيد)

300)حصة  جتماعية من أصل)900 

حصة لفائدة  لسيد))ة))حميد فاندي)

بتاريخ)28)دجنبر)2019.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

فبر ير) (06 بتاريخ) بسال   البتد ئية 

2020)تحت رقم)34070.

340I

CARREFOUR DES MANAGERS

PANIWORLD
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,4(

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC

PANIWORLD شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

 rue 1 4( وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 etage 2 appt 3 tarik(alkhair(sidi

 bernoussi(casablanca 20600

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

4649(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (1(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PANIWORLD

مخابز) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)

ومع نات و ي5 كريم.

عام،) بشكل  حلك  إلى  باإلضافة 

و ملالية) و لصناعية  جميع  لتجارية 

و ملنقولة

في  لشركات) شكله،) كان  مهما  (-

ح ت) أو  ملتابعة  ألهد ف  ملشابهة 

 لصلة.

وكذلك) و لتنمية،) تعزيز  إلنجاز 

أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة،)

بموجب

 لعقار ت  ملرتب ة بشكل مباشر)
أو غير مباشر باألشياء) ملذكورة أعاله،)

أو من  ملحتمل.
 rue 1 4((:(عنو ن  ملقر  الجتماعي
 etage 2 appt 3 tarik alkhair sidi
 bernoussi casablanca 20600

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 80.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
800)حصة) (:  لسيد حسن أوز ل)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) أوز ل  حسن   لسيد 
شارع  بن) (4 رقم) (9 بلوك) (3 أنفا)
 20220 سينا)))معاريف  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) لشخصية  ء  ألسما

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) أوز ل  حسن   لسيد 
شارع  بن) (4 رقم) (9 بلوك) (3 أنفا)
 20220 سينا)))معاريف  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) د ع  لقانوني  ي تم  إل
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء) رية   لتجا

يوليوز)2020)تحت رقم))73882.
341I

مكتب  ملحاسبة

 NEJJAR AMINE STUDIO
DESING

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

مكتب  ملحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعر ب 

 ل ابق  ألول رقم ب4، 000)3، تازة 
 ملغرب

 NEJJAR AMINE STUDIO
DESING شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشقة 
رقم 4 بزنقة  بن  وخ يب عمارة 
 لغريب تازة - 000)3 تازة  ملغرب
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تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(413

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NEJJAR(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.AMINE STUDIO DESING

أعمال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

تجارة-) (- و ألعمال  ملتنوعة)  لبناء)

 لتصدير و الستير د.

:) لشقة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عمارة) بزنقة  بن  وخ يب  (4 رقم)

 لغريب تازة)-)000)3)تازة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  لنحار محمد  مين):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محمد  مين)  لسيد  لنحار 

تازة) لعريصة  درب  (28 عنو نه) ))

000)3)تازة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

محمد  مين)  لسيد  لنحار 

تازة) لعريصة  درب  (28 عنو نه) ))

000)3)تازة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)290/2020.

342I

STE HESCA TRANS SARL AU

STE HESCA TRANS SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

STE HESCA TRANS SARL AU

دو ر  يت بن بيهي جماعة  د ومومن 

قيادة أحمر د ئرة سيدي مو�ضى 

 وحمري تارود نت، 83000، 

تارود نت  ملغرب

 STE HESCA TRANS SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  يت 

بن بيهي جماعة  د ومومن قيادة 

أحمر د ئرة سيدي مو�ضى  وحمري 

تارود نت - 83000 تارود نت  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HESCA TRANS SARL AU

:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لدولي للبضائع.

:)دو ر  يت) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

قيادة) جماعة  د ومومن  بيهي  بن 

مو�ضى  وحمري) سيدي  د ئرة  أحمر 

تارود نت)-)83000)تارود نت  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بومهدي بلقائد عنو نه) ))

دو ر  يت بن بيهي جماعة  د ومومن)

مو�ضى) سيدي  د ئرة  أحمر  قيادة 

 وحمري)83000)تارود نت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد بومهدي بلقائد عنو نه) ))

دو ر  يت بن بيهي جماعة  د ومومن)

مو�ضى) سيدي  د ئرة  أحمر  قيادة 

 وحمري)83000)تارود نت  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارود نت بتاريخ)26)يونيو)

2020)تحت رقم)289.

347I

garantis conseil

FIRST SNACK MHAMID
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

garantis conseil

 بر ج  لكتبية عمارة رقم 18 شقة 
رقم )0 محاميد 9، 40000، مر كش 

 ملغرب

FIRST SNACK MHAMID شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عملية د ر 

سل ان محل 1 عمارة س محاميد 9 

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1047(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (20

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FIRST (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SNACK MHAMID
:) لوجبات) غرض  لشركة بإيجاز)

 لسريعة و وخفيفة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)عملية د ر)
سل ان محل)1)عمارة س محاميد)9 

مر كش)-)40000)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) رشيد   لسيد  نوى 
 40000 تعاونية بوسكورة تسل انت)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) رشيد   لسيد  نوى 
 40000 تعاونية بوسكورة تسل انت)

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم))11402.
348I

MARGEST SARL AU

BE PRETTY BY FATYM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MARGEST SARL AU
272 تجزئة  لعزوزية مر كش، 

40000، مر كش  ملغرب
BE PRETTY BY FATYM شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

 A 103 وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم
 ل ابق  الر�ضي عمارة LC 4 ريحانة 
M 15-) حي مبرؤكة كليز - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
10(013
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRETTY BY FATYM
بيع مو د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لتجميل وحمام..
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)103 
A) ل ابق  الر�ضي عمارة)LC 4)ريحانة)
 40000 (- حي مبرؤكة كليز) (M 1(-(

مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيدة  ملوسولي فاطمة  لزهر ء)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة  ملوسولي فاطمة  لزهر ء)
 2 قصور  سني) (1 عنو نه) )) ملسيرة)

رقم)31 40000)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة  ملوسولي فاطمة  لزهر ء)
 2 قصور  سني) (1 عنو نه) )) ملسيرة)

رقم)31 40000)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114261.

349I

MAROCKEY

MAROCKEY
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

MAROCKEY

 26Avenue Mers Sultan Etage
 1 N3، 20130، CASABLANCA

MAROC
MAROCKEY شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 26شارع 
مرس  لسل ان  ل ابق  ألول رقم 

ثالثة 26شارع مرس  لسل ان 
 ل ابق  ألول رقم ثالثة 20490  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.396171

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يونيو) (30  ملؤرخ في)
MAROCKEY)شركة ح ت مسؤولية)
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  (100.000 رأسمالها)
مرس) 26شارع  مقرها  إلجتماعي)
ثالثة) رقم   لسل ان  ل ابق  ألول 
مرس  لسل ان  ل ابق) 26شارع 
 ألول رقم ثالثة)20490) لد ر  لبيضاء)
 ملغرب نتيجة ل عدم إمكانية  لبدئ.

و عين):)
عبد  لناصر  لساكت)  لسيد)ة))
وعنو نه) ))6)تجزئة  وخير موالي عبد)
هللا)24003) و ديدة  ملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)
26شارع) وفي) (2020 يونيو) (30 بتاريخ)
رقم) مرس  لسل ان  ل ابق  ألول 
ثالثة)-)20490) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبر ير)2018)تحت رقم)4774.
3(1I

FINCOSA MARRAKECH

MACAN DEVELOPMENT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  وخ ابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  ل ابق 
 الول  لشقة 7، 40000، مر كش 

 ملغرب

MACAN DEVELOPMENT شركة 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  وخام5 رقم 120 مركز 

 العمال طالب  ل ابق  لر بع مكتب 
رقم 33 - 40000 مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10(011
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MACAN DEVELOPMENT
منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
مركز) (120 رقم) محمد  وخام5 
 العمال طالب  ل ابق  لر بع مكتب)

رقم)33 - 40000)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد البارسوك  لبان دومينيك)
100)درهم) 200)حصة بقيمة) (: ماري)

للحصة.
 MACAN  لشركة)
 DEVELOPMENT(BENELUX(:(800

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد البارسوك  لبان دومينيك)
 31 رقم) فيال  عمار  عنو نه) )) ماري 
مر كش) (40000  لنخيل  و نوبي)

 ملغرب.
 MACAN  لشركة)
 DEVELOPMENT BENELUX
 24(0 شارع روزفيلط) (17 عنو نه) ))

ليكسومبورغ ليكسومبورغ.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد البارسوك  لبان دومينيك)

 31 رقم) فيال  عمار  عنو نه) )) ماري 

مر كش) (40000  لنخيل  و نوبي)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114260.

3(3I

offisc

A
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc

A شركة ح ت مسؤولية محدودة 

ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ألزهار 2 

مجموعة  لسكنية 29 عمارة 206 

محل رقم 1 - 20620  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46608(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.A(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

غرض  لشركة بإيجاز):)مقهى.

:) ألزهار) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 206 29)عمارة) 2)مجموعة  لسكنية)

20620) لد ر لبيضاء)  -  1 محل رقم)

 ملغرب.
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أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد مودن عمر):)1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي) عنو نه) )) عمر  مودن   لسيد 
عين) و19) (17 رقم) (3 زنقة)  شريفة 
 لشق)20460) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

حي) عنو نه) )) عمر  مودن   لسيد 
عين) و19) (17 رقم) (3 زنقة)  شريفة 

 لشق)20460) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739968.
3(4I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

L2S
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  ل ابق )  لشقة 9  قامة 
 وحرية شارع فلس ين، 30000، 

فاس  ملغرب
L2S شركة ح ت مسؤولية محدودة 

ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مكاتب 
زينب  لشقة 18  ل ابق 3 شارع 

عبد  لعلي بن شقرون م ج - 30000 
فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.L2S(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
غرض  لشركة بإيجاز):)بيع  ملالب5)
بيع) (- -) الستير د و لتصدير)  و اهزة)

 الجهزة  ملعلوماتية.
مكاتب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زينب  لشقة)18) ل ابق)3)شارع عبد)
 لعلي بن شقرون م ج)-)30000)فاس)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد وكيلي حمزة):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد وكيلي حمزة عنو نه) ))حي)
7) لدكار ت) 31) لزنقة) رقم) عز هللا 

30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد وكيلي حمزة عنو نه) ))حي)
7) لدكار ت) 31) لزنقة) رقم) عز هللا 

30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)-.
3((I

fidomek

ADORABLE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

fidomek
 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL(MARINI، 50000، meknes

maroc
ADORABLE شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 194 

تجزئة غيثة بنسودة - 30120 فاس 

 ملغرب 

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6292(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (09

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ADORABLE

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الشخاص.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)194 

فاس) (30120 (- تجزئة غيثة بنسودة)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد فؤ د  ليوبي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد فؤ د  ليوبي عنو نه) ))رقم)

 30120 بنسودة) غيثة  تجزئة  (194

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد فؤ د  ليوبي عنو نه) ))رقم)

 30120 بنسودة) غيثة  تجزئة  (194

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (24 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1431.

3(6I

CRB CONSEIL

 SOCIETE MAROCAINE DE

DISTRIBUTION DE FER
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

CRB CONSEIL

حي  لهناء شارع  بن سينا رقم 214، 

20280،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 SOCIETE MAROCAINE DE

DISTRIBUTION DE FER شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 

 N°46, Boulevard(Zerktouni

 2èmeEtage(Appartement(n° 6

.- 20120 CASABLANCA(MAROC

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

46039(

قر ر  لشريك) بمقت�ضى 

 2020 يونيو) (24 في)  لوحيد  ملؤرخ 

من) تسمية  لشركة  تغيير  تم 

 SOCIETE MAROCAINE DE«

إلى) (»DISTRIBUTION DE FER

.»SOMADIFER«

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)12614.

3(7I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كروميد
إعالن متعدد  لقر ر ت

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
ز وية شارع محمد  وخام5 وشارع 

 بن كثير إقامة دوس مارس رقم 44، 

90000، طنجة  ملغرب

كروميد »شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : ز وية 

شارع فاس وزنقة مليلية - 90000 

طنجة  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.14139

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)02)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

عبد  لسالم  بن) تحويل  لسيد  (:

من) حصة  جتماعية  (2.3(6 بشير)

شركة) لفائدة  حصة  (2.3(6 أصل)

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

إنفس ور ما) شركة  تحويل  (.2020

من) حصة  جتماعية  (1.228 م) ش 

شركة) لفائدة  حصة  (1.228 أصل)

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

نور  لدين) تحويل  لسيد  (.2020

حصة  جتماعية) (112 بشير)  بن 

حصة لفائدة شركة) (112 من أصل)

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

حسام  بن) تحويل  لسيد  (.2020

بشير)112)حصة  جتماعية من أصل)

حصة لفائدة شركة  بن بشير) (112

 .2020 يونيو) (0( بتاريخ) هولدينغ 

تحويل  لسيد محمد عالء) بن بشير)

أصل) من  حصة  جتماعية  (112

حصة لفائدة شركة  بن بشير) (112

 .2020 يونيو) (0( بتاريخ) هولدينغ 

 80 تحويل  لسيدة خديحة شرودة)

حصة  جتماعية من أصل)80)حصة)

هولدينغ) بشير  شركة  بن  لفائدة 

بتاريخ))0)يونيو)2020

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

هولدينغ) بشير  شركة  بن  قبول  (:

كشريك جديد في  لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (7 رقم) بند 
 4000 هو) رأسمال  لشركة  (: مايلي)

حصة تعود ملكيتها لشركة  بن بشير)

هولدينغ)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232411.

3(8I

SOCIETE FIDAV SARL

PIAUDIS SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة  لسعديين عمارة 13 شقة 3 

 ملدينة  و ديدة، 0000)، مكناس 

 ملغرب

PIAUDIS SARL AU شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 8 تجزئة 

 لزيتونة موالي دري5 زرهون - 

3)03) مكناس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(0099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (2(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PIAUDIS SARL AU

بيع) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وشر ء)ق ع غيار  لسيار ت

-)بيع وشر ء)

تجزئة) (8 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- زرهون) دري5  موالي   لزيتونة 

3)03))مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

يوسف  بن  لعاشوري)  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

يوسف  بن  لعاشوري)  لسيد 
7)حي  لسكة بنسودة) رقم) عنو نه) ))

30100)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
يوسف  بن  لعاشوري)  لسيد 
7)حي  لسكة بنسودة) رقم) عنو نه) ))

30100)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1946.

3(9I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 BATIMENT WORK
ETERNEL

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  ل ابق )  لشقة 9  قامة 
 وحرية شارع فلس ين، 30000، 

فاس  ملغرب
 BATIMENT WORK ETERNEL

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مكاتب 
زينب  لشقة 18  ل ابق 3 شارع 

عبد  لعلي بن شقرون م ج - 30000 
فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
6310(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (1(
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BATIMENT WORK ETERNEL
:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة للبناء.
مكاتب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زينب  لشقة)18) ل ابق)3)شارع عبد)
 لعلي بن شقرون م ج)-)30000)فاس)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: جمال)  لسيد  لفيز زي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لفيز زي جمال عنو نه) ))
1) لبناية ف  لشقة)  قامة  وخيرز ن)

8 30000)تمارة  لرباط.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لفيز زي جمال عنو نه) ))
1) لبناية ف  لشقة)  قامة  وخيرز ن)

8 30000)تمارة  لرباط
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)-.
360I

 MOGADOR(5موكادور أسيست آند سيرفي

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة إيناليك5 ميلتيأيرفي5 
ش م م

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

موكادور أسيست آند سيرفي5 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم 3 بال ابق 

 لثاني  لصويرة  لصويرة، 44000، 
 لصويرة  ملغرب

شركة إيناليك5 ميلتيسيرفي5 ش 
م م شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 
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 لتجاري رقم 41 مركز تاركانت تمنار 

تمنار تاركانت إقليم  لصويرة - 

44000  لصويرة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

(30(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

إيناليك5 ميلتيسيرفي5 ش م م.

غرض  لشركة بإيجاز):)-1 

مقاول في  ألشغال  لعامة و لبناء

.بيع لو زم  ملكتب) (2-

:) ملحل) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تاركانت) مركز  (41 رقم)  لتجاري 

(- تمنار تمنار تاركانت إقليم  لصويرة)

44000) لصويرة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

تزولت) حسن  يت   لسيد 

عنو نه) ))دو ر تسيال هخر زن تركانت)

 لصويرة)44000) لصويرة  ملغرب.

عنو نه) )) صفية  كيجي   لسيدة 

دو ر تسيال هخر زن تركانت  لصويرة)

44000) لصويرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

تزولت) حسن  يت   لسيد 

عنو نه) ))دو ر تسيال هخر زن تركانت)

 لصويرة)44000) لصويرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم))14.

361I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كونطوار إيبافي5
إعالن متعدد  لقر ر ت

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

ز وية شارع محمد  وخام5 وشارع 

 بن كثير إقامة دوس مارس رقم 44، 

90000، طنجة  ملغرب

كون و ر إيبافي5 »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 16 زنقة 

 لقا�ضي عياض - 90000 طنجة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.4641

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)02)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

عبد  لسالم  بن) تحويل  لسيد  (:

من) حصة  جتماعية  (1.737 بشير)

شركة) لفائدة  حصة  (1.737 أصل)

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

إنفس ور ما) شركة  تحويل  (.2020

ش م)900)حصة  جتماعية من أصل)

حصة لفائدة شركة  بن بشير) (900

 .2020 يونيو) (0( بتاريخ) هولدينغ 

تحويل  لسيد نور  لدين  بن بشير)98 

حصة  جتماعية من أصل)98)حصة)

هولدينغ) بشير  شركة  بن  لفائدة 

بتاريخ))0)يونيو)2020.)تحويل  لسيد)

حسام  بن بشير)98)حصة  جتماعية)

شركة) لفائدة  حصة  (98 أصل) من 

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

عالء) محمد  تحويل  لسيد  (.2020

من) حصة  جتماعية  (98 بشير)  بن 

شركة  بن) لفائدة  حصة  (98 أصل)

بشير هولدينغ بتاريخ))0)يونيو)2020. 

 69 تحويل  لسيدة خديحة شرودة)

حصة  جتماعية من أصل)69)حصة)

هولدينغ) بشير  شركة  بن  لفائدة 

بتاريخ))0)يونيو)2020.

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

هولدينغ) بشير  شركة  بن  قبول  (:

كشريك جديد في  لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (7 رقم) بند 

 3000 هو) رأسمال  لشركة  (: مايلي)

حصة تعود ملكيتها لشركة  بن بشير)

هولدينغ

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232412.

362I

مكتب حسابات شحودي

SEGEER TRANSPORT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

مكتب حسابات شحودي

زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع 

 ملقاومة  يت ملول، 0)861،  يت 

ملول  ملغرب

SEGEER TRANSPORT شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 82 

 لحي  لصناعي  يت ملول - 0)861 

 يت ملول  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.609(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يونيو) (18 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

 (0.000« أي من) درهم«) (9(0.000«

درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

مقاصة مع ديون) إجر ء) (: عن طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (10  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)869.

363I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

TBASSA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE

SARL

رقم 6،  لشقة 4،  ل ابق  لثاني، 

زنقة  و ز ئر،  ملدينة  و ديدة،، 

30000، فاس  ملغرب

TBASSA شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 3) ب 

تجزئة  ملنتزه 2  ل ابق 3 شقة 11 

طريق مكناس - 30000 فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TBASSA

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

ونقل) مو د  لبناء) بيع  عقاري،)

 لبضائع.

ب) ((3 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 11 شقة) (3 2) ل ابق) تجزئة  ملنتزه)

طريق مكناس)-)30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد لصمد  لبرقوق)  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد لصمد  لبرقوق)  لسيد 

عنو نه) ))1))زنقة إلياس إبن معاوية)

فاس) (30000 4) لدكار ت) شقة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد لصمد  لبرقوق)  لسيد 

عنو نه) ))1))زنقة إلياس إبن معاوية)

فاس) (30000 4) لدكار ت) شقة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1720.

364I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوزار برو

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES، 30000، FES

MAROC

سوز ر برو شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الجتماعي  لق عة 

316 تجزئة  لنجمة 1 سهب  لورد 

جنان  لورد فاس - 30000 فاس.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.62477

وقد تم تفويت)00))حصة نقدية)

من  لسيد عبد  لفتاح بولغمود رقم)

س)77827) لى)  لب اقة  لوطنية 

رقم)  لسيدعبد  ملغيت  وحسوني 

س114949.وقد)  لب اقة  لوطنبة 

عينا  لسيد ن مسير  للشركة.

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)
»شركة ح ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1709/2020.

36(I

 MOGADOR(5موكادور أسيست آند سيرفي

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة برو موكادور ش م م
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

موكادور أسيست آند سيرفي5 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم 3 بال ابق 

 لثاني  لصويرة  لصويرة، 44000، 
 لصويرة  ملغرب

شركة برو موكادور ش م م شركة 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي  ملحل 
 لتجاري رقم )6  لكائن بسوق 
وجماعة أكرد إقليم  لصويرة - 

44000  لصويرة  ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.4941

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تغيير) (2020 يونيو) (17  ملؤرخ في)
نشاط  لشركة من)»بيع لو زم  ملكتب)

بالتقسيط
أجهزة) وترميم  إصالح  أشغال 

 إلعالميات)
تنظيم ندو ت)»)إلى)»-1بيع أجهزة)

 إلعالميات)
-2بيع الو زم مكتبية

-3بيع  لت بيقات و لبر مج
-4تركيب شبكة  ملعلوميات)

-)بيع  للو زم  ملدرسية بالقسيط
-6بيع مو د  لتعقيم«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصويرة بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم)146.

366I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

OUAZ GAMES SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N°

 45 SIDI(BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC

OUAZ GAMES SARL AU شركة 

ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مجموعة 

 لتقدم م س2-17  ل ابق 2 سيدي 

 لبرنو�ضي - 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 OUAZ(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.GAMES SARL AU

ت وير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

تكنولوجيا  ملعلوماتية)؛

•)برمجة)؛

•) لتجارة  إللكترونية)؛

بعد) -) ملبيعات عن  •) ملشتريات)

عبر) أو  وخدمات  و ميع  لعناصر 

تكنولوجيا) أدو ت  وجميع   إلنترنت 

 ملعلوماتية ووسائل  التصال  ألخرى.

•)تقديم  وخدمات للشركات.

تصدير) (- و الستير د) •) لتجارة 

جميع  ملو د أو  وخدمات..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مجموعة)

2)سيدي)  لتقدم م س17-2) ل ابق)

20600) لد ر  لبيضاء) (-  لبرنو�ضي)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: و عزيز) ياسر   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) و عزيز  ياسر   لسيد 
 20660  23 رقم) (86 زنقة) ( 3  ملسيرة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) و عزيز  ياسر   لسيد 
 20660  23 رقم) (86 زنقة) ( 3  ملسيرة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739748.

367I

AL BAYAD CONSTRUCTION SARL AU

 AL BAYAD CONSTUCTION

SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 AL BAYAD CONSTRUCTION

SARL AU

13 زنقة  حمد  مل اطي  قامة 

 اللب  ل ابق 8  لشقة 8  ملعاريف، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
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 AL BAYAD CONSTUCTION

SARL AU شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 زنقة 

 حمد  مل اطي  قامة  اللب  ل ابق 

8  لشقة 8  ملعاريف - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46((91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 AL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 BAYAD CONSTUCTION SARL

.AU

:) مل ال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لعقاري.
زنقة) (13 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 حمد  مل اطي  قامة  اللب  ل ابق)

 20000 (- 8) ملعاريف) 8) لشقة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيدة عائشة  لشاوتي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عائشة  لشاوتي)  لسيدة 

 112 رقم) بشرى  تجزئة  عنو نه) ))

سيدي معروف)20000) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة عائشة  لشاوتي عنو نه) ))
سيدي) (112 رقم) بشرى  تجزئة 
معروف)20000) لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739488.

368I

FIDUCIAIRE ARQAM

HORIZONBIM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH، 80030،

AGADIR MAROC
HORIZONBIM شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
 ليمن 2 عمارة 11 شقة 119  ل ابق 
 ألول تكوين - 0)806  كادير  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
43479

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HORIZONBIM
غرض  لشركة بإيجاز):) لدر سات)
بكل) للبنايات  و ملر قبة  لتقنية 

أنو عها.
إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 ليمن)2)عمارة)11)شقة)119) ل ابق)
 ألول تكوين)-)0)806) كادير  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: بلقايد  وحسان)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بلقايد  وحسان عنو نه) ))

 3( 6)11)عمارة) إقامة  لنهضة شقة)

بنسركاو)80100)أكادير  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد بلقايد  وحسان عنو نه) ))

 3( 6)11)عمارة) إقامة  لنهضة شقة)

بنسركاو)80100)أكادير  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1( بتاريخ) باكادير   لتجارية 

2020)تحت رقم)91400.

369I

FRETERIUM

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FRETERIUM شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 37 زنقة 

نورماندي،  ل ابق  لثاني - 20100 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.42009(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

رفع) تم  (2020 أبريل) (02 في)  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة بمبلغ قدره)»3.900 

إلى) درهم«)أي من)»100.000)درهم«)

»103.900)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73861.

370I

M&H(FINANCIAL(SERVICES

S.W BATIMENT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

M&H(FINANCIAL(SERVICES

شارع  لد خلة رقم )0 شقة 04 
سيدي بنور، 0)243، سيدي بنور 

 ملغرب

S.W BATIMENT شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي )0 شارع 

 لد خلة شقة 04 سيدي بنور - 

0)243 سيدي بنور  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 S.W (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BATIMENT

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري.

)0)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

(- بنور) سيدي  (04 شقة)  لد خلة 

0)243)سيدي بنور  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  لودي  لعربي):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد سوي�ضي عبد  لكريم):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  لودي  لعربي 

2) و ديدة) تجزئة  لنصر طابق) (40

24000) و ديدة  ملغرب.
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عبد  لكريم) سوي�ضي   لسيد 

عنو نه) )) قامة مفتاح  وخير عمارة)

 24000 08 و ديدة) شقة) ف 

 و ديدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  لودي  لعربي 

2) و ديدة) تجزئة  لنصر طابق) (40

24000) و ديدة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بنور  بسيدي   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)64)3.

371I

LABRASS MULTISERVICES SARL

BEST RAK

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة)

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع  المير موالي عبد هللا، 

70000،  لعيون  ملغرب

BEST RAK شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي حي ولي 

 لعهد شارع  وحسن  ألول رقم 167 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.28803

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)

نقل  لبضائع وحساب  لغير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (16  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1384.

372I

STE FIACCOF 

FATI PHARM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM، 30080، fes(maroc

FATI PHARM شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم )1 

مركب  لدولة باب  و ديد - 30000 

فاس  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6316(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 FATI (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PHARM

تاجر) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مستلزمات  لصيدليات  لتصدير)

و اليستر د.

 1( رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 30000 (- مركب  لدولة باب  و ديد)

فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: فاطمة خ ابي)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة فاطمة خ ابي عنو نه) ))

باب  و ديد) مركب  لدولة  (1( رقم)

30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة فاطمة خ ابي عنو نه) ))

باب  و ديد) مركب  لدولة  (1( رقم)

30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1708.

373I

FLASH ECONOMIE

 COMPLEXE LISASSFA DE

SERVICE AUTO
إعالن متعدد  لقر ر ت

ديو ن  ألستاح نبيل سماللي 

موثق بالد ر  لبيضاء

شارع  لقدس، إقامة  لقدس، 

 مل موعة 1،  ل ابق  لثاني،  لشقة 

رقم 22  لد ر  لبيضاء

نقل مقر  لشركة

 رتفاع رأسمال  لشركة

 La(société » COMPLEXE 

 LISASSFA(DE(SERVICE(AUTO «

S.A.R.L AU

 شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد 

 20 بتاريخ) محضر  بمقت�ضى 

 26 بتاريخ) ومحضر  (،2019 شتنبر)

2019،) لسيد محمد  وحميد) نونبر)

 ملساهم  لوحيد في  لشركة  ملسماة)

COMPLEXE LISASSFA(«

 DE( SERVICE( AUTO( «( S.A.R.L

AU)قرر ما يلي):)

1/)رفع رأس  ملال من)9.000.000 

إلى)000.000.)1)درهم)

نقل مقر  لشركة من  لعنو ن) (/2

شارع) :) لد ر  لبيضاء،) وهو)  لتالي،)

بوركون زنقة جعفر  بن حبيب  قامة)

 ملشرق)2) ل ابق  الول رقم)3.

:) لد ر) هو) جديد  عنو ن  إلى 
شارع عقبة بن) (6700 كم)  لبيضاء،)

نافع مكتب)9) ل ابق)3
في  لقو نين) تعديالت  (-/3

 ألساسية  ملرتب ة باملادة)4 
** ملادة  لر بعة)

:) لد ر  لبيضاء،)  ملقر  الجتماعي)
كم)6700)شارع عقبة بن نافع مكتب)

9) ل ابق)3
** ملادة  لسادسة)

تم تحديد رأس  ملال) (: رأس  ملال)
درهم) مليون  عشر  خمسة  مبلغ  في 

)000.000.)1)درهم).
صالحياتتم  إليد ع  لقانوني) (/4
باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 
أكتوبر) (17 وحلك يوم) للد ر  لبيضاء)

2019)تحت رقم)717246.
بكتابة) بالتس يل  تم  لتصريح 
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
أكتوبر) (17 يوم) وحلك   لبيضاء)
2019)تحت رقم)29691)من  لس ل)

 لترتيبي.
بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني 
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2019 13)دجنبر)  لبيضاء)وحلك يوم)

تحت رقم)723442
بكتابة) بالتس يل  تم  لتصريح 
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2019 13)دجنبر)  لبيضاء)وحلك يوم)
من  لس ل) (3(908 رقم) تحت 

 لترتيبي.
)للمقت ف و لبيان)

ديو ن  الستاح نبيل سماللي موثق

374I

مكتب  وحسابات  لعباد

FLOWER OF HOPE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مكتب  وحسابات  لعباد
23 بلوك 3 بئر نزر ن بنصفار، 

31000، صفرو  ملغرب
FLOWER OF HOPE شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
زنقة عبد  ملومن ستي مسعودة 
صفرو - 31000 صفرو  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
2913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FLOWER OF HOPE
(: بإيجاز) غرض  لشركة 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنقة عبد  ملومن ستي مسعودة) (11

صفرو)-)31000)صفرو  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: نزهرة) مص فى   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد مص فى نزهرة عنو نه) ))
ستي) عبد  ملومن  زنقة  (11 رقم)
صفرو) (31000 صفرو) مسعودة 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد مص فى نزهرة عنو نه) ))
ستي) عبد  ملومن  زنقة  (11 رقم)
صفرو) (31000 صفرو) مسعودة 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بصفرو بتاريخ)

2020)تحت رقم)314.
37(I

ZHAR AHMED

PROMO ALMONTAZAH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجديد مدة مز ولة مهام  ملسيرين

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA، 11

30030، FES(MAROC
PROMO ALMONTAZAH »شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي : رقم 98 
أ تجزئة  ملنتزه 2 طريق مكناس - 

30090 فاس  ملغرب.
»تجديد مدة مز ولة مهام  ملسيرين«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.(301(
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)09)يوليوز)2020
مهام) مز ولة  مدة  تجديد  تقرر 

 ملسيرين ملدة):)غير منتهي سنو ت.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1714/2020.

376I

BENZINA FIRDAOUS

R M T G
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES، 30000، FES(MAROC

R M T G شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 106 
حي سباق  وخيل - 0)1)1  لرماني 

 ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
31(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 R M (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.T G

غرض  لشركة بإيجاز):) لتجارة

 شغال مختلفة و شغال  لبناء

 لنقل.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)106 

0)1)1) لرماني) (- حي سباق  وخيل)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: رشدي) مرو ن   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) رشدي  مرو ن   لسيد 

22)شارع مالي شقة)1) لرباط  ملحيط)

10040) لرباط  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) رشدي  مرو ن   لسيد 

22)شارع مالي شقة)1) لرباط  ملحيط)

10040) لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بالرماني بتاريخ)

2020)تحت رقم)12.

377I

STREET BUSINESS CENTER

 TABTI D’EXPLOITATION
TOURISTIQUE
إعالن متعدد  لقر ر ت

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة  وحرية، 

جليز، مر كش، 40000، مر كش 

 ملغرب

 TABTI D’EXPLOITATION

TOURISTIQUE »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 37 زنقة 

 لع ارين - -  لصويرة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : -.

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)01)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

ينص) :) لذي  رقم  ألول) قر ر 
إضافة  ألصل  لتجاري) (: على مايلي)

رقم) في  في  ملحل  لكائن   ملستغل 

كفرع) رشد  لصويرة  زنقة  بن  (11

 TABTI D’EXPLOITATION لشركة)

 TOURISTIQUE

:) لذي ينص على) قر ر رقم  لثاني)

 CAPSIM HOTEL إعتماد) (: مايلي)

كشعار للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

:) لذي ينص على) بند رقم  ألول)

تم) للقر ر ت  لسابقة  تبعا  (: مايلي)

 عتماد نظام أسا�ضي محين

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصويرة بتاريخ)10)يوليوز)

2020)تحت رقم)143.

378I

VICTOR CAR

VICTOR CAR
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

VICTOR CAR

شارع  و يش  مللكي إقامة بالل 13 

 SOUANI RUE 24 ل ابق 2 رقم 

N°5، 90000 113، طنجة  ملغرب

VICTOR CAR شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 و يش  مللكي إقامة بالل 13  ل ابق 

2 رقم 24 شارع  و يش  مللكي إقامة 

بالل 13  ل ابق 2 رقم 24 90000 

طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.973(9

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 يوليوز) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
رضا) محمد  )ة)) تفويت  لسيد)
حصة  جتماعية) (1.000  وخنوس)
من أصل)1.000)حصة لفائدة  لسيد)
)ة))أبوب  لهردوزي بتاريخ)13)يوليوز)

.2020
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)7890).
379I

AUDIT HOUSE(أوديت هاوس

أوبال كابتال
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
 ل ابق 2  ملكتب 6 سيدي معروف، 

0)201،  لبيضاء  ملغرب
أوبال كابتال شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة 

سومية عمارة 82 شقة 16  ل ابق 4 
حي  لنخيل 20300  لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
466089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
أوبال) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

كابتال.
إد رة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملمتلكات  لعقارية.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سومية عمارة)82)شقة)16) ل ابق)4 
حي  لنخيل)20300) لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمد) سنتي�ضي   لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سنتي�ضي محمد عنو نه) ))
تجزئة) (2 زنقة بابيتري فيال سنتي�ضي)
0)201) لبيضاء) كاليفورنيا) منارة 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد سنتي�ضي محمد عنو نه) ))
تجزئة) (2 زنقة بابيتري فيال سنتي�ضي)
0)201) لبيضاء) كاليفورنيا) منارة 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739970.

380I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

مؤسأة البلد االمين 
الخصوصية

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  ل ابق )  لشقة 9  قامة 
 وحرية شارع فلس ين، 30000، 

فاس  ملغرب
مؤسسة  لبلد  المين  وخصوصية 
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 
حمو  والد  ل يب - 30000 فاس 

 ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
62849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 أبريل) (30
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

مؤسسة  لبلد  المين  وخصوصية.
:) لتعليم) بإيجاز) غرض  لشركة 

 وخصو�ضي.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر  والد)
فاس) (30000 (- حمو  والد  ل يب)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: فر ت) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محمد فر ت عنو نه) ))دو ر)
 والد حمو  والد  ل يب)30000)فاس)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بنسبع  وفاء)  لسيدة 
 30000 دو ر  والد حمو  والد  ل يب)

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)-)تحت رقم)-.
382I

Afifa(BELHANA

NEXTO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

Afifa(BELHANA
شارع 11 يناير٬ عمارة  در ر٬1 
 ل ابق  الول٬ مكتب رقم 3، 

80000، ٲكادير٬  ملغرب

NEXTO شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة رقم 

٬4 بلوك ٬A رقم ٬70 حي  لهدى - 

80000 ٲكادير٬  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

43169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NEXTO

إستير د) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وجميع) تجميلية  منتجات  وتصدير 
جميع) في   ملنتجات  ٲلخرى٬) لتجارة 

وخارجه٬  د خل  ملغرب   ملنتجات 

خدمات  إلعالنات) تكوينية٬) دور ت 

وجميع  وخدمات)  إللكترونية٬)

 ألخرى.

شقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم)٬70)حي  لهدى) (٬A بلوك) (٬4 رقم)

- 80000)ٲكادير٬) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (: مسعودي) مرو ن   لسيد 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مرو ن مسعودي عنو نه) ))
حي سيدي سعيد٬)بلوك)٬B)رقم)٬25 

 لدر ركة٬ 80000)ٲكادير٬) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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 لسيد مرو ن مسعودي عنو نه) ))
حي سيدي سعيد٬)بلوك)٬B)رقم)٬25 

 لدر ركة٬ 80000)ٲكادير٬) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (23 بتاريخ) باكادير   لتجارية 

2020)تحت رقم)90464.
383I

STE AGEFICO SARL

ALUM POWER
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر  وخيام  ل ابق  لثاني 

رقم 4، 90000، طنجة  ملغرب
ALUM POWER شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عشوبة 
3 زنقة 7 رقم 71 - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
106293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ALUM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.POWER
نجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألليمينيوم.
عشوبة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
طنجة) (90000  -  71 رقم) (7 زنقة) (3

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (:  لسيد خليلي محمد رضا)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

رضا) محمد  خليلي   لسيد 
 6 أكرم) مركب  وحسني  عنو نه) ))
 90000  20 رقم) (4  حر رين  ل ابق)

 ملدينة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
رضا) محمد  خليلي   لسيد 
 6 أكرم) مركب  وحسني  عنو نه) ))
 90000  20 رقم) (4  حر رين  ل ابق)

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)20)232.
384I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE OMB BUREAUTIQUE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc
 STE OMB BUREAUTIQUE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 3)1 شارع 
 لدرفوفي عمارة  تحاد  لسكنية 

 ل ابق 3  لشقة 28 وجدة - 60000 
وجدة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
3(243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OMB BUREAUTIQUE
بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
(+ لو زم  ملعلوميات) (+ لو زم  ملكاتب)

 ل باعة)+) لبرمجة مفاوض.
 1(3 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع  لدرفوفي عمارة  تحاد  لسكنية)
 ل ابق)3) لشقة)28)وجدة)-)60000 

وجدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: مسلم  لعوني)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مسلم  لعوني   لسيد 
 1(1 رقم) زنقة  ليرموك  حي  لنصر 

وجدة)60000)وجدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) مسلم  لعوني   لسيد 
 1(1 رقم) زنقة  ليرموك  حي  لنصر 

وجدة)60000)وجدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1443.
38(I

FNMCOMPTA

BRICO PUB
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
BRICO PUB شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 21 إقامة 

 لسعادة شارع إبن مرحل  ل ابق 02 
رقم )0 طنجة طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BRICO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.PUB

تصدير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الستير د بشكل عام.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)21)إقامة)

 لسعادة شارع إبن مرحل  ل ابق)02 

رقم))0)طنجة طنجة)90000)طنجة)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمد  لفتات)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محمد  لفتات   لسيد 

ت و ن) زنقة  لفضيل  شارع  ملامون 

93020)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) محمد  لفتات   لسيد 

ت و ن) زنقة  لفضيل  شارع  ملامون 

93020)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)0)33.
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TABICHE TRANSBAY

 ESPACE LA VIDA (ER-RAMI
(RADWANE

عقد تسيير حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ل بيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 ESPACE(LA(VIDA (ER-RAMI
(RADWANE

 26 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
يونيو)2020)أع ى  لسيد)ة))رضو ن)
للب اقة  لوطنية) )ة))  لر مي  وحامل)
بالس ل) WA(4692) ملس ل  رقم)
 لتجاري)8)4421)باملحكمة  لتجارية)
حق  لتسيير  وحر) بالد ر  لبيضاء)
ب  ملسيرة) لألصل  لتجاري  لكائن 
1و3) لد ر  لبيضاء) رقم) (( زنقة) (2
20670) لد ر  لبيضاء) ملغرب)  -
للسيد)ة))اللة مليكة مستعد  لعلوي)
رقم) للب اقة  لوطنية  )ة))  وحامل)
سنة تبتدئ من) (4 ملدة) (BH327303
01)يوليوز)2020)وتنتهي في)30)يونيو)
 3.000 شهري) مبلغ  مقابل  (2024

درهم.
387I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté » MARKET REDWANE«
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01  ملسيرة 1, »س« رقم 
32، 40000، مر كش  ملغرب

 Sté » MARKET(REDWANE«
SARL شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 74 
شارع  وحسن  لثاني جليز - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

100(71
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 يوليوز) (2(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 
 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 Sté( » (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.MARKET(REDWANE«(SARL
:)-)صاحب) غرض  لشركة بإيجاز)

محل للتغذية  لعامة.
 74 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 40000 (- شارع  وحسن  لثاني جليز)

مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (7(0 (: منير) هند   لسيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.
 2(0 (: بلقا�ضي) رضو ن   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
رقم) منير عنو نه) ))  لسيدة هند 
 40000 تاركة) (2 1043) لنخيل)

مر كش  ملغرب.
 لسيد رضو ن بلقا�ضي عنو نه) ))
 40000 تاركة) (2 1043) لنخيل) رقم)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد رضو ن بلقا�ضي عنو نه) ))
 40000 تاركة) (2 1043) لنخيل) رقم)

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (24  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2019)تحت رقم)109739.
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 لشر ط فاطمة لزهر ء

 STE شركة ساي5 للصرف
SAISS DE CHANGE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

 لشر ط فاطمة لزهر ء

رقم 311  لدور  الول تجزئه  لوفاق 
طريق عين  لسمن، 30020، فاس 

 ملغرب
 STE SAISS شركة ساي5 للصرف

DE CHANGE شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 166 شارع 
سان لوي5 حي  لسعادة - فاس 

30040  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.(7137

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2019 نونبر) (12 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (1.900.000«
 2.000.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
نونبر) (26 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2019)تحت رقم))377.
389I

 لشر ط فاطمة لزهر ء

 STE شركة ماربيا الصرف
MARBELLA CHANGE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

 لشر ط فاطمة لزهر ء
رقم 311  لدور  الول تجزئه  لوفاق 
طريق عين  لسمن، 30020، فاس 

 ملغرب
 STE شركة ماربيا  لصرف

MARBELLA CHANGE شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
4  قامة زكية زنقة و صل  بن ع ية 
شارع ف. .ر - 30000 فاس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.(8809
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2019 دجنبر) (20 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (1.900.000«

 2.000.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

دجنبر) (2( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2019)تحت رقم)4236.
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WALI ALAMI EXPERTISE

 GROUP SCOLAIRE LE

RENOUVEAU

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

WALI ALAMI EXPERTISE

 BOULVARD LA CORNICHE

 RESIDENCE BAHR LIND B

 APPT 17، 2000، CASABLANCA

MAROC

 GROUP SCOLAIRE LE

RENOUVEAU شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 6) شارع 

موالي يوسف  ل ابق 3 رقم  لد ر 

14  لد ر  لبيضاء - 20170  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.41476(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 مارس) (09 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (1.800.000«

 2.000.000« إلى) درهم«) (200.000«

تحويل سند ت) (: عن طريق) درهم«)

 لقرض.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)10991.
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Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BADES CLEAN SERVICES
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46، 32000، AL

Hoceima Maroc

BADES CLEAN SERVICES شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة  سفي 
رقم 1 - 32000  وحسيمة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

3069

 09 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BADES(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CLEAN SERVICES

تنظيف) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وصيانة  ألس ح و ملساحات

تاجر  لعقاقير بالتقسيط.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

32000) وحسيمة)  -  1 رقم)  سفي 

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 400 (: مص فى) بنقدور   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد بنقدور محمد):)600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بنقدور مص فى عنو نه) ))
1 32000) وحسيمة) زنقة  سفي رقم)

 ملغرب.

عنو نه) )) محمد  بنقدور   لسيد 
1 32000) وحسيمة) زنقة  سفي رقم)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد بنقدور مص فى عنو نه) ))
1 32000) وحسيمة) زنقة  سفي رقم)

 ملغرب

عنو نه) )) محمد  بنقدور   لسيد 
1 32000) وحسيمة) زنقة  سفي رقم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) باوحسيمة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.
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ACTIV CAPITAL

ACTIV CAPITAL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ACTIV CAPITAL

 Complexe(DALI, Zone

 Industrielle(LISSASFA, Route

 d’El(Jadida, Entrée ‘’F’’، 20140،

CASABLANCA MAROC

ACTIV 500.000 شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركب 

د لي  ملن قة  لصناعية ليسساسفا 

 F - 20200 طريق  و ديدة مدخل

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

46(811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ACTIV(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.(00.000

تصنيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتوزيع) وتصدير  و ستير د  وتغليف 

باوحلويات)  ملنتجات  ملتعلقة 

وجميع) و لشوكوالته  و لبسكويت 
 ملنتجات  لغذ ئية  لزر عية  ألخرى

- لدر سة،) وحصول،) لشر ء،)

 لتحويل،) لتبادل،) الستغالل)

بر ء ت  الختر ع) جميع  بيع  متياز 

و لعالمات  لتجارية  وحصرية)

للشركة

جميع  ألشكال) تحت  -) ملشاركة 

جميع) في  حلك  الندماج  في  بما 

أو) و و معيات  لشركات   التحاد ت 

 مل موعات  ألخرى ح ت  الهتمام أو)

 لتي سيتم إنشاؤها)

مركب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ليسساسفا) د لي  ملن قة  لصناعية 

 F - 20200 مدخل) طريق  و ديدة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (00.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 TIFINVEST( :( 2.250  لشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 2.7(0 (: بنمو�ضى) جليل   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 3 TIFINVEST)عنو نه) ))  لشركة)

 20300 ـحي  لسالم) تاحناوت) شارع 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) بنمو�ضى  جليل   لسيد 

 20300 أزمور) طريق  صوفيا  إقامة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بنمو�ضى  جليل   لسيد 

 20300 أزمور) طريق  صوفيا  إقامة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739639.
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Virtual space international

DELTASCAFF
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Virtual space international

 BD(zerktouni 6 ème(etage، 46

20100، Casablanca(Maroc

DELTASCAFF شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 46 شارع 

 لزرق وني  ل ابق  لسادس مكاتب 

)1و 16 46 شارع  لزرق وني  ل ابق 

 لسادس مكاتب )1و 16 20100 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.461767

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)20)يوليوز)2020)تقرر حل)

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 DELTASCAFF  لشريك  لوحيد)

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

شارع) (46 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 لزرق وني  ل ابق  لسادس مكاتب)

)1و)16 46)شارع  لزرق وني  ل ابق)

 20100  16 )1و) مكاتب)  لسادس 

(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

 ملشاكل  ملتعلقه بكوفيد)19.

 46 ب) مقر  لتصفية  وحدد 

شارع  لزرق وني  ل ابق  لسادس)

مكاتب))1و)16) ملغرب)20100) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)
شتوي) زكرياء)  لسيد)ة))

زناته) مجموعه  وعنو نه) )) لقدس 

0)200) لد ر) 380) لبرنو�ضي) رقم) (4

 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739962.
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موثق

مينو فارمين
شركة  لتضامن

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

موثق
ز وية شارع يعقوب  ملنصور وزنقة 
لبنان  قامة  مي اف ب  ل ابق 
 الول شقة رقم 2 جليز مر كش، 

40000، مر كش  ملغرب
مينو فارمين شركة  لتضامن

و عنو ن مقرها  الجتماعي باب 
حمر، درب  كد ل، رقم 83 - 40000 

مر كش.
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.104303

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2020 يناير) (06  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
 لتضامن«)إلى)»شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (26 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)113649.
39(I

 لشر ط فاطمة لزهر ء

 STE AL شركة االخوين الصرف
AKHAWAYN CHANGE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 لشر ط فاطمة لزهر ء
رقم 311  لدور  الول تجزئه  لوفاق 
طريق عين  لسمن، 30020، فاس 

 ملغرب
 STE AL شركة  الخوين  لصرف
AKHAWAYN CHANGE شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

صفرو رقم 3  قامة  لزهر ء تجزئة 
 ملامونية - 30000 فاس  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.46(03
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2019)تم تحويل) 24)يونيو)  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
3) قامة  لزهر ء) »طريق صفرو رقم)
تجزئة  ملامونية)-)30000)فاس  ملغرب)
»)إلى)»رقم)66)تجزئة بريستيجيا محل)
فاس) (- شوندكورس سيتي سانتر) ((

30000) ملغرب)».
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (12 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2019)تحت رقم)2417.

396I

FLASH ECONOMIE

IKAMAT BAB ASSOUFARAA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 IKAMAT BAB ASSOUFARAA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة 
4 شارع عبد لرحيم بوعبيد عمارة أ 

4 - 73000  لد خلة  ملغرب 
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1(871
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IKAMAT BAB ASSOUFARAA
-تأجير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
وتشغيل) ؛تأجير  مفروشة) شقق 

 ملشاريع  لسياحية د ر  لضيافة

-) لضيافة،) لسياحة،) ستقبال)
 ل عام

تنظيم  لندو ت) -ممون،)
و إلستقبال

-تعزيز وت وير  ألنش ة  لسياحية)
و لرياضية في  ملن قة وكالة  لسفر.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع عبد لرحيم بوعبيد) (4  ملسيرة)

عمارة أ)4 - 73000) لد خلة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد يسين عبد  مل يب  لو فية)
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.
 لسيدة نجاة قشمار):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد يسين عبد  مل يب  لو فية)
 73000  3 عنو نه) ))حي  لسالم رقم)

 لد خلة  ملغرب.
عنو نه) )) قشمار  نجاة   لسيدة 
 73000  3616 رقم) (03 حي  لوحدة)

 لد خلة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) قشمار  نجاة   لسيدة 
 73000  3616 رقم) (03 حي  لوحدة)

 لد خلة  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بو دي  لدهب   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)871)1.

397I

مكتب  ملهدي  لعلوي)-)محاسب معتمد)-

مارمولي5 كريم ش.ح.م.م. 
MARMOLES KARIM SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكتب  ملهدي  لعلوي
13 شارع ولي  لعهد٬  ل ابق  لثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. )3، 93000، ت و ن 

 ملغرب

مارمولي5 كريم ش.ح.م.م. 
 MARMOLES KARIM SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق و د 
لو كلم ) - 93000 ت و ن  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري -.

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 فبر ير) (02 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
هللا) عبد  )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة  جتماعية  (41 شعشوع)
)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (13( أصل)
 حمد مو�ضى بتاريخ)02)فبر ير)2020.

هللا) عبد  )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة  جتماعية  (22 شعشوع)
)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (13( أصل)
محمد مو�ضى بتاريخ)02)فبر ير)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
فبر ير) (28  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)391.

398I

مكتب  ملهدي  لعلوي)-)محاسب معتمد)-

مارمولي5 كريم ش.ح.م.م. 
MARMOLES KARIM SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  ملهدي  لعلوي
13 شارع ولي  لعهد٬  ل ابق  لثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. )3، 93000، ت و ن 

 ملغرب
مارمولي5 كريم ش.ح.م.م. 

 MARMOLES KARIM SARL
»شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : طريق و د 
لو كلم ) طريق و د لو كلم ) 93000 

ت و ن  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : -.
بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)ماي)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:) ستمر ر ملهمة  ملسيرة للشركة ملدة)

سنتين



93(7 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1( رقم) بند 
مايلي):)تسيير  لشركة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (23 بتاريخ) بت و ن   البتد ئية 

2020)تحت رقم)821.
399I

HOUSSAM EDDINE

 STE SONARPIN TRANS
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

تأسي5 شركة
HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN
 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT،
93000، TETOUAN(MAROC

شركة سوناربين تر ن5 شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لقالليين 
قرب مس د  لكدية  ل ابق  الر�ضي 
على  ليمين - 93000 ت و ن  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
27043

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

سوناربين تر ن5.
مقاول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

نقل  لبضائع.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لقالليين)
قرب مس د  لكدية  ل ابق  الر�ضي)
على  ليمين)-)93000)ت و ن  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 90.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (300 (: عياد) نبيل   لسيد 
بقيمة)30.000)درهم للحصة.

حصة) (300 (:  لسيد زيد  لرحالي)
بقيمة)30.000)درهم للحصة.

0)1)حصة) (:  لسيدة  ية  لرحالي)
بقيمة)000.)1)درهم للحصة.

 لسيدة دعاء) لرحالي):)0)1)حصة)
بقيمة)000.)1)درهم للحصة.

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عياد  نبيل   لسيد 
 93000 مس د  لكدية)  لقالليين 

ت و ن  ملغرب.
عنو نه) )) زيد  لرحالي   لسيد 

 ملانيا)0) ملانيا  ملانيا.
عنو نه) ))  لسيدة  ية  لرحالي 

 ملانيا)0) ملانيا  ملانيا.
عنو نه) )) دعاء) لرحالي   لسيدة 

 ملانيا)0) ملانيا  ملانيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عياد  نبيل   لسيد 
 93000 مس د  لكدية)  لقالليين 

ت و ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1387.
400I

حسن بلفقير محا سب معتمد من طرف  لد ولة

STE JOMA TRAVAUX
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وفاة شريك

حسن بلفقير محا سب معتمد من 
طرف  لد ولة

زنقة 44 رقم 72، 14000،  لقتي رة 
 ملغرب

STE JOMA TRAVAUX شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  الوالد 

بو  لسعيد  وحو فات - 14000 
 ملشوع بلفصيوي   مغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 37.

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم  إلعالم) يناير) (31  ملؤرخ في)
بوفاة  لشريك عمار  و اوي وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2019 نونبر) (0( في)  إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي):)

 29 بوسف  و اوي،)  لسيد)ة))
حصة.

 29 سفيان  و اوي،)  لسيد)ة))
حصة.

 لسيد)ة))لبني  و اوي،))1)حصة.
 1( هيبة  و اوي،)  لسيد)ة))

حصة.
 12 ركبي،) خدبجة   لسيد)ة))

حصة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع   البتد ئية 

04)مارس)2020)تحت رقم)99.
401I

مستامنة شامة

ONTRUCK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 
 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب
ONTRUCK شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وحسن  الول رقم 246  ملحل رقم 
3 بلوك سكوري  لناظور - 62000 

 لناظور  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
19763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (08
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ONTRUCK

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وحساب) و لدولي   لبضائع  لوطني 

 لغير.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

رقم) 246) ملحل  رقم)  وحسن  الول 

 62000 (- بلوك سكوري  لناظور) (3

 لناظور  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محمد بيرو):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 100000 (: بيرو) محمد  ) لسيد 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد بيرو عنو نه) ))شارع)

2)ت و ن) 94)طابق) جبل بوغافر رقم)

62000) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بيرو  محمد   لسيد 

 2 طابق) (94 شارع جبل بوغافر رقم)

ت و ن)62000) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)27)فبر ير)

2020)تحت رقم))28.

402I

مستامنة شامة

IM EX PORT TRANS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مستامنة شامة
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شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 
 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 
 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب
IM EX PORT TRANS شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وحسن  الول رقم 246  ملكتب رقم 
4 بلوك  لسكوري  لناظور - 62000 

 لناظور  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1973(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (06
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 IM EX  إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)

.PORT TRANS
الستير د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

و لتصدير.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
246) ملكتب رقم)  وحسن  الول رقم)
 62000 (- 4)بلوك  لسكوري  لناظور)

 لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: عاصم) بو  عبد  لوفي   لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
(: بوعاصم) عبد  لوفي  ) لسيد 

100000)بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عاصم) بو  عبد  لوفي   لسيد 
بوعرك) (01 دو ر  وحرشة) عنو نه) ))

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

بوعاصم) عبد  لوفي   لسيد 
 01 رقم) دو ر  وحرشة  عنو نه) ))
62000) لناظور) بوعرك  لناظور)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)13)فبر ير)

2020)تحت رقم)288.

403I

ADVALORIS

MK COSM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA
MAROC

MK COSM شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة 

سمية  قامة شهرز د 3 طابق ) رقم 
22 بامليي - 20340  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.399077

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر حل) (2020 يونيو) (01  ملؤرخ في)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
مبلغ) (MK COSM  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (10.000 رأسمالها)
مقرها  إلجتماعي زنقة سمية  قامة)
(- بامليي) (22 رقم) (( طابق) (3 شهرز د)
20340) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):) نخفاض  ملبيعات.
زنقة) ب  مقر  لتصفية  وحدد 
))رقم) 3)طابق) سمية  قامة شهرز د)
20340) لد ر  لبيضاء) (- بامليي) (22

 ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)ة))مريم قصبي وعنو نه) ))

137) لرحمة2  فيال منزه  لرحمة رقم)

27223) لد ر  لبيضاء) بوعزة) د ر 

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737407.

404I

مستامنة شامة

HAJJI ELECTRO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

HAJJI ELECTRO شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

ضرضورة سلو ن  لناضور - 62000 

 لناظور  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.10021

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تحويل) (2020 يناير) (1(  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

(- سلو ن  لناضور) ضرضورة  »حي 

»حي) إلى) 62000) لناظور  ملغرب«)

سلو ن)  لعمر ن  قامة  لرياض 

 لناضور)-)62000) لناظور  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)06)فبر ير)

2020)تحت رقم)181.

40(I

مستامنة شامة

HAJJI ELECTRO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 
 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب
HAJJI ELECTRO شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 
ضرضورة سلو ن  لناضور - 62000 

 لناظور  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.10021

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) (2020 يناير) (1( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»00.000))درهم«)أي من)»00.000) 
درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
مقاصة مع ديون) إجر ء) (: عن طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)06)فبر ير)

2020)تحت رقم)181.
406I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

MENCA.C.P.
إعالن متعدد  لقر ر ت

.MENA.C.P
شركة مجهو لة   إل سم ر أ سما لها 

27.000.000 د ر هم
مقر ها  ال جتما عي :  لــد ر   لبـيـضا ء 

23، زنــقـة إبن هال ل – حــي ر سين
 لس ل  لتجاري  لد ر  لبيضاء : رقم 

174.12(
 لــز يــا د ة فــي ر أ س  لــما ل إلي 

00.000).29 درهم
إ ن  و مع  لعا م غير  لعا د) (.1
20)ديسمبر2019  ي  ملنعقد بتا ر يخ)
من) رأس  ملال  رفع  قرر  قد 
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27.000.000)درهم إ لى)00.000).29 
سهـم) (2(.000 بإصد ر) وحلـك  درهم 
للــسـهم) رهـم  د  (100 بقـيـمة) يد  جد 
شركــة) لصالـح  بهـا  كـتـتا  إ  خصــص 
(» (MCP HOLDINGS LIMITED («
مــع إلغا)ء)حــق  أل سـبقــية فــي إ كـتـتا)
ب  ملســا هـميـن  آل خـريـن كمـا يظـــهــر)
ح لــك كــشف  وحسا بــا ت  ملو قـوف)
بتــا ريخ)20)ديسمبر)2019)مــن طــر ف)
عـليه) و ملصادق   لسيد  ملدير  لعام 

من طـرف مدقق  لـحسـابات.
م  لسـيــد  ملدير  لعام) قا  (.2
بتصريح  إلكـتـتا ب و ملقاصة بتا ر يخ)
30)ديسمبر)2019)ضمت إ ليه ال ئحة)

 ملكتتب.
إ ن  ملــجلـــ5  إل د   ري خال) (.3
ل مد وال ته بتاريخ)30)ديسمبر)2019 

قــد):)
ب  لشا) كتتا  ين  إل  عـا  (-
000.)2)سهم من طـرف شركة) مل لـ)
»«MCP HOLDINGS LIMITED)أي)
00.000).2)د رهم بمقاصة مع) مبلغ)

ديون مستحقة على  لشركة،)
ئي) ز  لنهــا  نجــا  يـــن  إل  عـــا  (-
للـز يا د ة في  لرأ س  ملا ل إ لى مبلــغ)
ين) عـا  كما  هم  ر  د  (29.(00.000
تـغـيــيـر  لفصل)7)من  لــقا نون  أل سـا)

�ضي للـشر كـة  ملتعلق برأس  ملال.
ثـم  إليد ع  لقانوني لـد ى) (.4
بالـد ر لبيـضـاء،)  ملحـكمة  لتجارية 
تحت عـد د) (2020 يونيو) (26 بتا ريخ)

.737363
مقت ف من أ جل  ال شها ر

408I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

MENCA.C.P.
إعالن متعدد  لقر ر ت

.MENA.C.P
شركة مجهو لة   إل سم رأسما لها 

27.000.000 د ر هم
مقر ها  ال جتما عي :  لــد ر   لبـيـضا ء 

23، زنــقـة إبن هال ل – حــي ر سين
 لس ل  لتجاري  لد ر  لبيضاء : رقم 

174.12(
تعديل كيفيات دعوة  و معيات 

 لعامة

غير) م  ن  و مع  لعا  إ  (.1

23)أكتوبر)  لعا د ي  ملنعقد بتا ر يخ)

2019)قد قرر تعديل إجر ء ت دعوة)

 و معيات  لعامة لالنعقاد و لتعديل)

 ملالزم للمادة)26)من  لنظام  ألسا�ضي.)

ثـم  إليد ع  لقانوني لـد ى) (.2

بالـد ر لبيـضـاء،)  ملحـكمة  لتجارية 

تحت عـد د) (2020 يونيو) (26 بتا ريخ)

.737361
مقت ف من أ جل  ال شها ر

409I

مستامنة شامة

 AFARSIOU IMPORT

EXPORT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

 AFARSIOU IMPORT EXPORT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  والد 

بوطيب  لناظور 61) - 62000 

 لناظور  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (27

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AFARSIOU IMPORT EXPORT

-) ستير د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لبضائع.
-)منعش عقاري

-)أشغال متنوعة أو  لبناء.

:)حي  والد) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 62000  -  (61 بوطيب  لناظور)

 لناظور  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد رشيد  فرسيو):)400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 200 (: عي�ضى  فرسيو)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 200 (: حكيم  فرسيو)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حديدو ن) عبد  لناصر   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (200 (:

للحصة.

 400 (: رشيد  فرسيو) ) لسيد 

بقيمة)40.000)درهم.

 200 (: عي�ضى  فرسيو)  لسيد 

بقيمة)20.000)درهم.

 200 (: حكيم  فرسيو)  لسيد 

بقيمة)20.000)درهم.

(: حديدو ن) عبد  لناصر   لسيد 

200)بقيمة)20.000)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) رشيد  فرسيو   لسيد 

بوعرك) (28 بلوك) حسان  سكتور 

سلو ن)62000) لناظور  ملغرب.

عنو نه) )) عي�ضى  فرسيو   لسيد 
حي  والد بوطيب بر قة زنقة ب)2)رقم)

)66 62000) لناظور  ملغرب.

عنو نه) )) حكيم  فرسيو   لسيد 
حي  والد بوطيب بر قة زنقة ب)2)رقم)

677 62000) لناظور  ملغرب.

حديدو ن) عبد  لناصر   لسيد 

عنو نه) ))حي  والد بوطيب بر قة رقم)

677 62000) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) رشيد  فرسيو   لسيد 

بوعرك) (28 بلوك) حسان  سكتور 

سلو ن)62000) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
10)يونيو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)16).
410I

FIDUNION-MAROC

SELECTALENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

SELECTALENT »شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : 47، 
شارع لال ياقوت،  ل ابق  وخام5 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.4363(9

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:)عدم حل  لشركة و ستمر ر نشاطها

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)0):) لذي ينص على مايلي)
0(:

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740467.
411I

orient compt

 STE QUICK IMPORTING
EXPORTING

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 10(

60000، OUJDA(MAROC
 STE QUICK IMPORTING

EXPORTING شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي )18 رياض 
 سلي  لش ر  الول شارع موالي 
 وحسن - 60000 وجدة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.30433
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
تفويت  لسيد))ة))سفيان  لعظمي)
أصل) من  حصة  جتماعية  (1.000
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000
يناير) (16 بتاريخ) محمد  لعظمي 

.2020
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
فبر ير) (06 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)4)).
412I

orient compt

 STE QUICK IMPORTING
EXPORTING

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تغيير نشاط  لشركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 10(

60000، OUJDA(MAROC
 STE QUICK IMPORTING

EXPORTING شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي )18 رياض 
 سلي  لش ر  الول شارع موالي 
 وحسن - 60000 وجدة  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.30433
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تغيير) (2020 يناير) (16 في)  ملؤرخ 
» لتصدير) من) نشاط  لشركة 
»منعش) إلى) تاجر«) و الستير د 

عقاري«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
فبر ير) (06 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)4)).
413I

orient compt

 STE QUICK IMPORTING
EXPORTING

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 10(

60000، OUJDA(MAROC
 STE QUICK IMPORTING

EXPORTING شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي )18 رياض 
 سلي  لش ر  الول شارع موالي 
 وحسن - 60000 وجدة  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.30433
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2020 يناير) (16  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

 لعظمي محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
فبر ير) (06 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)4)).

414I

cafge

UNIVERS PLASTICS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130، casablanca(maroc

UNIVERS PLASTICS »شركة ح ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي : طريق 
مديونة كلم 21 جماعة مجا طية 
 والد طالب طريق مديونة كلم 21 

جماعة مجاطية  والد طالب  ملغرب 
29490  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للشركة«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.17(09

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)08)يونيو)2020

تقرر مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للشركة 
مع مقتضيات  لقانون : تفويت  لسيد 

)ة) سابو وئام 00) حصة لفائدة 
 لسيد بريش  يوب  ستقالة  لسيدة 
سابو وئام من منصبها كمسيرة تعيين 
مسير وحيد للشركة - تحويل  لشركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 18 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)736243.
41(I

مستامنة شامة

AYOUB AMJAHED
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 
 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب
AYOUB AMJAHED شركة ح ت 
مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وحسن  الول رقم 246 محل رقم 9 - 
62000  لناظور  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
20113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AYOUB(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.AMJAHED

أعمال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
متنوعة أو أعمال بناء

تحويل  ألمو ل.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 9 246)محل رقم)  وحسن  الول رقم)

- 62000) لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: حموتي)  لسيد  يوب 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 100000 (: حموتي)  لسيد  يوب 

بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  يوب حموتي عنو نه) ))حي)
 69  والد ميمون طريق  زغنغان رقم)

62000) لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  يوب حموتي عنو نه) ))حي)
 69  والد ميمون طريق  زغنغان رقم)

62000) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)01)يوليوز)

2020)تحت رقم))70.
416I

SPHERE CONSEILS

بوليوود مصلة
إعالن متعدد  لقر ر ت

SPHERE CONSEILS
 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14
 238,، 24000، CASABLANCA

MAROC
بوليوود مصلة »شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي : ز وية 

شارع اللة  لياقوت وزنقة  لعرعار، 
عمارة 9 إقامة كالي5،  ل ابق 
 لر بع،  لشقة 17  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب -  لد ر  لبيضاء  ملغرب  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.407203

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))1)يوليوز)2019

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 
:)لقر ر  و مع  لعام  الستثنائي) مايلي)
ب لب  ملو فقة  لذي صاغه  لسيد)
مجموع) ببيع  ديو كاربر طاب،) سينغ 
) لثالثمائة)) لتي) (300 حصصه)
لصاوح  لسيد) في  لشركة  يملكها 
هندي) صانجيف،) بر شانت  شيتي 
في12/07/1968   و نسية،) ملزد د 
و و ز) و وحامل  بالهند،) بمومباي 
 لسفر رقم)2639617Z،)و لقاطن ب)
 Shivaji( HSG( SOC,( Senapati  ,2(
 Bapat( Road( Shivajinagar,( Pune,
 PIN( :( 411016,( Maharashtra,
درهم) )مائة)) (100 بسعر) (India
تمت) بعد  ملناقشة،) للحصة،)
لعملية) بإجماع  ملساهمين   ملو فقة 
وعليه فإن  لسيد شيتي)  لبيع هاته،)
شريك) أصبح  صانجيف  ر شانت 
تمت  ملو فقة) في  لشركة.) جديد 

باإلجماع
على) ينص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 
مايلي):)نتيجة العتماد  لقر ر  لسابق،)
قرر  و مع  لعام  الستثنائي تعديل)
قانون  لشركة،) من  و7) (6  ملادتين)
رأسمال  لشركة) (: كالتالي) ليصبح 
)مائة) (100000.00 بمجموع) يقدر 
 (  1000 إلى) مقسمة  درهم  ألف))
100)مائة))درهم) ألف))حصة بقيمة)
للحصة  لو حدة،)موزعة على  لنحو)
) لسيد جوكليكار سانجاي)  لتالي):))
 600.....60% شاشيكانت....)
ر شانت) شيتي  حصة  لسيد 
حصة) (300 صانجيف........30%..... 
 لسيد حسن جرد ني.....10%.....100 
حصة  مل موع.............)1000)حصة.))
أن  أللف) أعاله  يعلن  ملوقعون  (
رأسمال) تمثل  حصة  لتي  ((1000(
 لشركة مملوكة لهم بنسب محددة)
أعاله تتو فق مع حقوقهم  لقانونية.

على) ينص  :) لذي  (3 رقم) قر ر 
قرر  و مع  لعام  الستثنائي) (: مايلي)

جوكليكار) باستقالة  لسيد  قبول 
منصبه) من  شاشيكانت  سانجاي 
بدر  لضرب) وتعيين  لسيد  كمسير 
كمسير جديد وهو مغربي  و نسية،)
لب اقة  لتعريف  لوطنية) و وحامل 
 1( ب) و لقاطن  (،81(268BE رقم)
زنقة جعفر بن حبيب بوركون  لد ر)

 لبيضاء
قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي)
تقرر  و مع  لعام ب لب حذف أو) (:
للسيد) حق  لتوقيع  ملمنوح  سحب 
حسن جرد ني وتفويض سل ة توقيع)
سانجاي) جوكليكار  للسيد  جديدة 
شاشيكانت وإلى  لسيد بدر  لضرب)

كمسير وحيد للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي)
العتماد  لقر ر  لسابق،) نتيجة  (:
قرر  و مع  لعام  الستثنائي تعديل)
قانون  لشركة،) من  و7) (6  ملادتين)
رأسمال  لشركة) (: كالتالي) ليصبح 
)مائة) (100000.00 بمجموع) يقدر 
 (  1000 إلى) مقسمة  درهم  ألف))
100)مائة))درهم) ألف))حصة بقيمة)
للحصة  لو حدة،)موزعة على  لنحو)
) لسيد جوكليكار سانجاي)  لتالي):))
 600.....60% شاشيكانت....)
ر شانت) شيتي  حصة  لسيد 
حصة) (300 صانجيف........30%..... 
 لسيد حسن جرد ني.....10%.....100 
حصة  مل موع.............)1000)حصة.))
أن  أللف) أعاله  يعلن  ملوقعون  (
رأسمال) تمثل  حصة  لتي  ((1000(
 لشركة مملوكة لهم بنسب محددة)
أعاله تتو فق مع حقوقهم  لقانونية.

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)
العتماد  لقر ر  لسابق،) نتيجة  (:
قرر  و مع  لعام  الستثنائي تعديل)
قانون  لشركة،) من  و7) (6  ملادتين)
رأسمال  لشركة) (: كالتالي) ليصبح 
)مائة) (100000.00 بمجموع) يقدر 
 (  1000 إلى) مقسمة  درهم  ألف))
100)مائة))درهم) ألف))حصة بقيمة)
للحصة  لو حدة،)موزعة على  لنحو)
) لسيد جوكليكار سانجاي)  لتالي):))

 600.....60% شاشيكانت....)
ر شانت) شيتي  حصة  لسيد 
حصة) (300 صانجيف........30%..... 
 لسيد حسن جرد ني.....10%.....100 
حصة  مل موع.............)1000)حصة.))
أن  أللف) أعاله  يعلن  ملوقعون  (
رأسمال) تمثل  حصة  لتي  ((1000(
 لشركة مملوكة لهم بنسب محددة)
أعاله تتو فق مع حقوقهم  لقانونية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

غشت)2019)تحت رقم)711096.
417I

NEXIA FIDUCIA

ماكي ريتايل
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d‹Anfa، 20050،
casablanca maroc

ماكي ريتايل شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 131،شارع 
أنفا،  قامة أزور - 20370  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464701
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ماكي) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ريتايل.
غرض  لشركة بإيجاز):) لبيع على)

 ألنترنيت.
(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
131،شارع أنفا،) قامة أزور)-)20370 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

0))حصة) (:  لسيدة فضيلي مريم)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيدة  ملرني�ضي غيثة):)0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مريم  فضيلي   لسيدة 

27223) لد ر) بارك  لرحمة  لنو صر)

 لبيضاء) ملغرب.

 لسيدة  ملرني�ضي غيثة عنو نه) ))
1)،)زنقة جان جوري5)20060) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مريم  فضيلي   لسيدة 

27223) لد ر) بارك  لرحمة  لنو صر)

 لبيضاء) ملغرب

 لسيدة  ملرني�ضي غيثة عنو نه) ))
1)،)زنقة جان جوري5)20060) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738628.

418I

مستامنة شامة

ARABICA NORD
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

ARABICA NORD شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي أوالد 

 بر هيم طريق تاويمة - 62000 

 لناظور  ملغرب.
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تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.10607

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2019 نونبر) (14 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة))محمود  لرد حي)

 100 حصة  جتماعية من أصل) ((0

حكيمة) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

 لرد حي بتاريخ)14)نونبر)2019.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)02)دجنبر)

2019)تحت رقم)3427.

419I

مستامنة شامة

ARABICA NORD

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة

شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

ARABICA NORD شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي أوالد 

 بر هيم طريق تاويمة - 62000 

 لناظور  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.10607

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2019 نونبر) (14  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

 لرد حي حكيمة كمسير آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)02)دجنبر)

2019)تحت رقم)3427.

420I

مستامنة شامة

ARABICA NORD
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

ARABICA NORD شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

و عنو ن مقرها  الجتماعي أوالد 

 بر هيم طريق تاويمة - 62000 

 لناظور.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.10607

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2019 نونبر) (14  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

»شركة ح ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)02)دجنبر)

2019)تحت رقم)3427.

421I

cabinet(fiduciaire(jalal

WONDERS PROPERTY
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

cabinet(fiduciaire(jalal

 rue khalid ibn el walid n(( 30

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

WONDERS PROPERTY شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 RUE 23 وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 AHMED(EL(MOKRIE -BUREAU

 1°-ETAGE(TANGER 90000-N°1

TANGER MAROC

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10(637

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WONDERS PROPERTY

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

.PROMOTION IMMOBILIER

 RUE 23 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 AHMED EL MOKRIE -BUREAU

 N°1-1°-ETAGE TANGER 90000

.TANGER MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 EL GAMBOURI  لسيد)

ABDESELAM(:(1.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 EL GAMBOURI  لسيد)

 HAY عنو نه) )) (ABDESELAM

 ZAOUDIA RUE CHAHID

 SOUNNI MOHAMED N°11

.90000 TANGER MAROC

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 EL GAMBOURI  لسيد)

 HAY عنو نه) )) (ABDESELAM

 ZAOUDIA RUE CHAHID

 SOUNNI MOHAMEDN°11

90000 TANGER MAROC

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (30 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)2842.

422I

NEXIA FIDUCIA

 أف غاندي
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d‹Anfa، 20050،

casablanca maroc

 أف غاندي شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 131، 

شارع أنفا إقامة أزور - 20370  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.42627(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (11  ملؤرخ في)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة أف)

10.000)درهم) غاندي مبلغ رأسمالها)

(،131 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع أنفا إقامة أزور)-)20370) لد ر)

تصفية) (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 

لنشاطها) و لتوقف  لنهائي   لشركة 

و لنظام  ألسا�ضي) للقانون  وفقا 

للشركة..

(،131 ب) مقر  لتصفية  وحدد 

شارع أنفا إقامة أزور)-)20370) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)

و عين):)

حنان رو ح وعنو نه) ))  لسيد)ة))
فلوري) إقامة  بوشعيب  زنقة موالي 

20340) لد ر  لبيضاء) ملغرب) بامليي)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)131،)شارع أنفا)

إقامة أزور)-) لد ر  لبيضاء)-) ملغربتم)

باملحكمة  لتجارية)  إليد ع  لقانوني 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)26)يونيو)2020 

تحت رقم))73733.

423I
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FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

BIODERMO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 1(1RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BIODERMO شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : شارع 

فاطمة  لزهر ء زنقة د ر  لباشا رقم 
27  ل ابق  ألول 40000 مر كش 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.72479

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2019)تقرر حل) 27)دجنبر)  ملؤرخ في)
BIODERMO)شركة ح ت  ملسؤولية)
 ملحدودة مبلغ رأسمالها)100.000,00 
درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع)
زنقة د ر  لباشا رقم) فاطمة  لزهر ء)
مر كش) (40000 27) ل ابق  ألول)
 ملغرب نتيجة لتوقف نشاط  لشركة.

و عين):)
وعنو نه) )) عربية  فهد   لسيد)ة))
 ملسيرة)1)عملية بهت رقم)24 40000 
مر كش  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)
بتاريخ)31)دجنبر)2019)وفي  ملسيرة)1 
عملية بهت رقم)24 - 40000)مر كش)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (06  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)113928.
424I

مستامنة شامة

VANOL LUBRIFIANT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

VANOL LUBRIFIANT شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة 37 
عمارة رقم 44  ل ابق  لثاني لعري 

 لشيخ - 62000  لناظور  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VANOL LUBRIFIANT

:)•) ستير د) غرض  لشركة بإيجاز)

 لبضائع

بيع وتوزيع جميع أنو ع) (- •)شر ء)

 لبضائع

•)منعش عقاري.
 37 زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
لعري) 44) ل ابق  لثاني  رقم) عمارة 

 لشيخ)-)62000) لناظور  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: يوسف  لعموري)  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100.000

للحصة.

 1000 (: ) لسيد يوسف  لعموري)

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد يوسف  لعموري عنو نه) ))
 62000  109 رقم) مارس  (3 شارع)

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد يوسف  لعموري عنو نه) ))
 62000  109 رقم) مارس  (3 شارع)

 لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)02)يوليوز)

2020)تحت رقم)741.
42(I

مستامنة شامة

TRANSPORT NASSAYOBI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 
 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب
 TRANSPORT NASSAYOBI

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 
بويزرز رن  حد د  - 62000  لناظور 

 ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
20133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT NASSAYOBI
:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 
وحساب) للبضائع  و لوطني   لدولي 

 لغير.
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
62000) لناظور) (- بويزرز رن  حد د )

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد علي بلغازي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
) لسيد علي بلغازي):)1000)بقيمة)

100.000)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
حي)  لسيد علي بلغازي عنو نه) ))
زرو لة بني لنصار)0)620)بني  نصار)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
حي)  لسيد علي بلغازي عنو نه) ))
زرو لة بني لنصار)0)620)بني  نصار)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)01)يوليوز)

2020)تحت رقم)704.

426I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

TRICOTAGE BENHAMIDA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA،
20490، MEDIOUNA(MAROC
 TRICOTAGE BENHAMIDA

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

 BD 7( وعنو ن مقرها  إلجتماعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME(ETG(APPT(B
CASA - 20120 108  لد ر لبيضاء 

 ملغرب



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9335

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

462871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRICOTAGE BENHAMIDA

أعمال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لنسيج.

 BD  7( (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETG APPT B

CASA - 20120 108) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: بنحميدة) بوشعيب   لسيد 

1.000)حصة بقيمة)100.000)درهم)

للحصة.

(: بنحميدة) بوشعيب  ) لسيد 

1.000)بقيمة)100.000)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بنحميدة) بوشعيب   لسيد 

مديونة) مرشيش  دو ر  عنو نه) ))

20490) لد ر لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

بنحميدة) بوشعيب   لسيد 

مديونة) مرشيش  دو ر  عنو نه) ))

20490) لد ر لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739004.

427I

orient compt

STE PARA SLIMANI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 10(

60000، OUJDA(MAROC

STE PARA SLIMANI شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

سيدي  معافة تجزئة  لتوفيق 
رقم0)1 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

3(209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PARA SLIMANI

غرض  لشركة بإيجاز):)بيع وشر ء)

 دو ت  لصيدلة

تاجرة.

طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئة  لتوفيق) سيدي  معافة 
رقم0)1 - 60000)وجدة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيدة خديجة سليماني):)1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

سليماني) خديجة   لسيدة 
 213 زنقة) عنو نه) )) لحي  ملحمدي 

رقم24 60000)وجدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
سليماني) خديجة   لسيدة 
 213 زنقة) عنو نه) )) لحي  ملحمدي 
رقم24 60000)وجدة  ملغرب  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1391.
428I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

MAISON D’ENSEIGNES
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA،
20490، MEDIOUNA(MAROC

MAISON D’ENSEIGNES شركة 
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي )7 
 BD ANFA RUE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B 108 CASABLANCA - 20120

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

460269
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (2(
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAISON D’ENSEIGNES

غرض  لشركة بإيجاز):) الشهار.

 7( (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 BD ANFA RUE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B 108 CASABLANCA - 20120

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد هوكري محمد):)00))حصة)

بقيمة)0.000))درهم للحصة.

 لسيد  بر هيم بنفرج):)00))حصة)

بقيمة)0.000))درهم للحصة.

 (00 (: محمد) هوكري  ) لسيد 

بقيمة)0.000))درهم.

 لسيد  بر هيم بنفرج):)00))بقيمة)

0.000))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محمد  هوكري   لسيد 
 4 ش) (4 ط) زنقة  لهدهد  (83 رقم)

20120) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) )) بنفرج   لسيد  بر هيم 
 76 رقم) (44 زنقة) (1 حي  الدريسية)

20120) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) محمد  هوكري   لسيد 
 4 ش) (4 ط) زنقة  لهدهد  (83 رقم)

20120) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

عنو نه) )) بنفرج   لسيد  بر هيم 
 76 رقم) (44 زنقة) (1 حي  الدريسية)

20120) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)734388.

429I



933( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

مستامنة شامة

SAFA LIL AAKAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

SAFA LIL AAKAR شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  مل ار 

 قامة لينا - 62000  لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.19083

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (02 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

عبد  لقادلر) )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (2(0  وطبي)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (2(0 أصل)

حسن بحيد بتاريخ)02)يناير)2020.
ربيع  ملاحي) )ة)) تفويت  لسيد)

0)2)حصة  جتماعية من أصل)0)7 

حصة لفائدة  لسيد))ة))حسن بحيد)

بتاريخ)02)يناير)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)177.

430I

METREK COMPTA PRO

AL-MANAI TRANS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

AL-MANAI TRANS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مرأب رقم 

2 بلوك س حي  لياسمين رقم 470 - 

16000 سيدي قاسم  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

28499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

AL- (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MANAI TRANS

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملستخدمين.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مرأب رقم)

 - 470 2)بلوك س حي  لياسمين رقم)

16000)سيدي قاسم  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيدة  و عيوي زهور)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة  و عيوي زهور عنو نه) ))

 14200 ملك  ملهن) أولد  لغازي 

سيدي سليمان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة  و عيوي زهور عنو نه) ))

 14200 ملك  ملهند) أولد  لغازي 

سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20  البتد ئية بسيدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)2020)تحت رقم)309.

431I

METREK COMPTA PRO

 SOCIETE MED JAIOUI
TRANS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 SOCIETE MED JAIOUI TRANS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مرأب رقم 

1 بلوك س حي  لياسمين رقم 470 - 

16000 سيدي قاسم  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

28497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE MED JAIOUI TRANS

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملستخدمين.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مرأب رقم)

 - 470 1)بلوك س حي  لياسمين رقم)

16000)سيدي قاسم  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيدة مليكة وحميدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة مليكة وحميدي عنو نه) ))

 14200 جلول) ملك  أوالد  لغازي 

سيدي سليمان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة مليكة وحميدي عنو نه) ))

 14200 جلول) ملك  أوالد  لغازي 

سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20  البتد ئية بسيدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)2020)تحت رقم)239.

432I

مستامنة شامة

SAFA LIL AAKAR

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة

شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

SAFA LIL AAKAR شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  مل ار 

 قامة لينا - 62000  لناظور  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.19083

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 يناير) (02  ملؤرخ في)

مسير جديد للشركة  لسيد)ة))بحيد)

حسن كمسير آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)177.

433I



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9336

مستامنة شامة

MAROUA GNS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

مستامنة شامة

شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

MAROUA GNS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية)

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي ترقاع 

رقم 8 - 62000  لناظور  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.14211

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (08  ملؤرخ في)

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 MAROUA GNS  لشريك  لوحيد)

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي ترقاع)

62000) لناظور  ملغرب)  -  8 رقم)

نتيجة ل):)أزمة في  لق اع.

وحدد مقر  لتصفية ب حي ترقاع)

رقم)318 - 62000) لناظور  ملغرب.)

و عين):)

 لسيد)ة)) المين  للغد س)

ترقاع  لشرقية) حي  وعنو نه) ))

62000) لناظور  ملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)182.

434I

مستامنة شامة

MAROUA GNS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

مستامنة شامة

شارع  ملسيرة رقم 142  ل ابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 142 

 ل ابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

MAROUA GNS شركة ح ت 

مسؤولية محدودة ح ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : حي ترقاع 

رقم 318 - 62000  لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.14211

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2020 يناير) (1( في)  ملؤرخ 

ح ت) شركة  (MAROUA GNS حل)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي)

62000) لناظور)  -  318 رقم) ترقاع 

 ملغرب نتيجة ألزمة في  لق اع.

و عين):)

 لسيد)ة)) المين  للغد س)

ترقاع  لشرقية) حي  وعنو نه) ))

62000) لناظور  ملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

2020)وفي حي ترقاع) يناير) (1( بتاريخ)

رقم)318 - 62000) لناظور  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)183.

43(I

N2M CONSEIL-SARL

AIT- LIK
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
AIT- LIK شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 
 زغنغان  والد ميمون رقم 7) 

 لناظور - 62000  لناظور  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.1993(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تعيين) 09)يوليوز)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

 لقا�ضي عبد  لقادر كمسير آخر
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)927.
436I

LEADER FINANCE

 DYOUSSE POINT NET
CONTROL

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF،
40000، MARRAKECH(MAROC

 DYOUSSE POINT NET
CONTROL شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

حاالت بلحاج أيت سيدي د ود أيت 
أورير - 40000 مر كش  ملغرب
تأسي5 شركة ح ت مسؤولية 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
104901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 DYOUSSE POINT NET (:

.CONTROL

تقديم) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 وخدمات)

تاجر  ملنتجات.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

حاالت بلحاج أيت سيدي د ود أيت)

أورير)-)40000)مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

1.000)حصة) (:  لسيد خالد باها)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد خالد باها عنو نه) ))عرصة)

 40000 مر كش) (61 رقم)  لبركة 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد خالد باها عنو نه) ))عرصة)

 40000 مر كش) (61 رقم)  لبركة 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (14  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم))11416.

437I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

BENZAID SPEED TRANS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد  وحريزي تجزئة 

 لتمسماني رقم 6 - أ ت و ن، 

93000، ت و ن  ملغرب

BENZAID SPEED TRANS شركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي د ر بني 

قريش فد ن حنانة شقة رقم 1 - 

93000 ت و ن  ملغرب

تأسي5 شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2706(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BENZAID SPEED TRANS

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع وحساب  لغير.

بني) د ر  (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  1 رقم) شقة  حنانة  فد ن  قريش 

93000)ت و ن  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عمر بنزيد عنو نه) ))د ر بني)

قريش)93000)ت و ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عمر بنزيد عنو نه) ))د ر بني)

قريش)93000)ت و ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)374/20.
438I

STE ANGLE DE GESTION SARL

MANOCOS DISTRIBUTION
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 STE ANGLE DE GESTION
SARL

تجزئة) أحمد  وحريزي  شارع 
 لتمسماني رقم)6)-)أ ت و ن،)93000،)

ت و ن  ملغرب
 MANOCOS DISTRIBUTION

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 93000  -  1 كر ج) (19 رقم) فاس 

ت و ن  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.2(78(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))2)فبر ير)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»شارع فاس رقم)19)كر ج)1 - 93000 
تيزي) »شارع  إلى) ت و ن  ملغرب«)
تجزئة مونيا  لش ر) (69 و سلي رقم)

2 - 93000)ت و ن  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (13  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)963.
439I

 التقان للحسابات

AGLODAL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 التقان للحسابات
142 شارع مر كش  ل ابق  لثاني 
رقم )، 62000،  لناظور  ملغرب

AGLODAL شركة ح ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 
 وحسيمة رقم 2  مام صوناصيد 
 لعروي - 0))62  لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.19887
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
)ة)) وحسن) تفويت  لسيد)
حصة) (400  لبوزكري  الدري�ضي)
حصة) (800 أصل) من   جتماعية 
)ة))حسن زملاد بتاريخ) لفائدة  لسيد)

)2)يونيو)2020.
تفويت  لسيد))ة))محمد  لبوزكري)
حصة  جتماعية من) (100  الدري�ضي)
)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (200 أصل)

حسن زملاد بتاريخ))2)يونيو)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)08)يوليوز)

2020)تحت رقم)863.

440I

SDAI NEGOCE

NAYTA TRANS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

NAYTA TRANS
(،83000 دو رتنوينان ر تازمورت،)

تارود نت  ملغرب
ح ت) شركة  (NAYTA TRANS

 ملسؤولية  ملحدودة
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
تنوينان تازمورت)-)83000)تارود نت)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

681(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 NAYTA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 الشخاص نيابة عن  لغير.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
تنوينان تازمورت)-)83000)تارود نت)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: نايت عدي)  لسيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: عدي) نايت  رشيد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عدي) نايت  محمد   لسيد 
تازمورت) تنوينان  دو ر  عنو نه) ))

83000)تارود نت  ملغرب.
 لسيد رشيد نايت عدي عنو نه) ))
 83000 تازمورت) تنوينان  دو ر 

تارود نت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عدي) نايت  محمد   لسيد 
تازمورت) تنوينان  دو ر  عنو نه) ))

83000)تارود نت  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بتارود نت   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)411.
441I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 SALON FLOWER OF
BEAUTE BY IBTISSAM

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY
 ABDELLAH( AIN( CHOCK،
20300،(CASABLANCA(MAROC

 SALON FLOWER OF BEAUTE
BY IBTISSAM)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 4( مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
عين) (rdc مغازة) تجزئة  لقزحيات 
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 لسبع)-)0)201) لد ر  لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

461(9(

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (1(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SALON FLOWER OF BEAUTE BY

.IBTISSAM

صالون) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 وحالقة و لتجميل.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):))4)تجزئة)

(- عين  لسبع) (rdc مغازة)  لقزحيات 

0)201) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 1(0.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.(00 (:  لسيدة  لركاني  بتسام)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة  لركاني  بتسام عنو نه) ))

حي موالي عبدهللا زنقة)270)رقم)32 

20830) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة  لركاني  بتسام عنو نه) ))

حي موالي عبدهللا زنقة)270)رقم)32 

20830) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)728)73.

442I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 MONDIAL AJIZ PRO
SERVICE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY
 ABDELLAH( AIN( CHOCK،
20300،(CASABLANCA(MAROC

 MONDIAL AJIZ PRO SERVICE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

ز وية) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
وزنقة  لعرعار) ال لياقوت  شارع 
كالي) 17) قامة   ل ابق  لر بع  لرق)
20300) لد ر  لبيضاء)  -  9 عمارة)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(179
 10 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MONDIAL AJIZ PRO SERVICE
تهيئة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتجهيز  الماكن-) الشغالل)
.

ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
وزنقة  لعرعار) ال لياقوت  شارع 
كالي) 17) قامة   ل ابق  لر بع  لرق)
20300) لد ر  لبيضاء)  -  9 عمارة)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
00))حصة) (:  لسيد  وحارتي عمر)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: مص فى) ع يز   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عمر   لسيد  وحارتي 
 26100  13 رقم) (8 درب فريحة زنقة)

برشيد  ملغرب.
عنو نه) ))  لسيد ع يز مص فى 
دو ر والد زياني  لدروة)26202)برشيد)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عمر   لسيد  وحارتي 
 26100  13 رقم) (8 درب فريحة زنقة)

برشيد  ملغرب
عنو نه) ))  لسيد ع يز مص فى 
دو ر والد زياني  لدروة)26202)برشيد)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739034.
443I

fidusac

NOBLE DECO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

fidusac
 BD ALI YAATA HAY SMARA
 RUE 6 IMM 114 N3 HM
 CASA( CASABLANCA،( 20570،

CASABLANCA MAROC
ح ت) شركة  (NOBLE DECO
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
 LOT مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 AL BADR ESC 87 RDC GH 9
 N 87 AIN SEBAA CASA 202(0

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.20611(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2019 أبريل) (01  ملؤرخ في)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
 NOBLE DECO  لشريك  لوحيد)
درهم) (10.000.000 رأسمالها) مبلغ 

 LOT AL مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 BADR ESC 87 RDC GH 9 N
 87 AIN SEBAA CASA 202(0
CASABLANCA MAROC)نتيجة ل):)

.ARRET(D(‘ACTIVITE(TOTAL
ب) مقر  لتصفية  وحدد 
 LOT AL BADR ESC 87 RDC
 GH 9 MAGAZIN N 87 AIN
 SEBAA CASABLANCA 202(0

 .CASABLANCA MAROC
و عين):)

 FATIHA ZINE  لسيد)ة))
 IMM*G*APT 1 وعنو نه) ))
 ETG 3 RES AL ABRAR BD
 IBN TACHFINE 20270 CASA

MAROC)كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)722742.

444I

لوكسر للحسابات

اكأترا رست وخدمات
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

لوكسر للحسابات
41)شارع بركان  ل ابق  لثاني رقم)

4،)60000،)وجدة  ملغرب
شركة) وخدمات  رست   كستر  

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 60000  -  12 رقم) (11 زنقة) خلوفي 

وجدة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(11(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (26
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)



9339 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):) كستر )
رست وخدمات.

:) سست) بإيجاز) غرض  لشركة 

بحفالت) لغرض  لقيام   لشركة 

وم عم.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي خلوفي)
وجدة) (60000  -  12 رقم) (11 زنقة)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: بلحو �ضي) حنيفة   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 (:  لسيد يحي  لعر بي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 

 (00 (: بلحو �ضي) حنيفة   لسيدة 

بقيمة)100)درهم.

بقيمة) ((00 (:  لسيد يحي  لعر بي)

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بلحو �ضي) حنيفة   لسيدة 

حي  لسالم شارع زيد  بن) عنو نه) ))

وجدة) (60000  2 ب) زنقة  سل ان 

 ملغرب.

حي)  لسيد يحي  لعر بي عنو نه) ))

 لسالم شارع زيد  بن سل ان زنقة ب)

2 60000)وجدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

بلحو �ضي) حنيفة   لسيدة 

حي  لسالم شارع زيد  بن) عنو نه) ))

وجدة) (60000  2 ب) زنقة  سل ان 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (2( بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)4)12.

44(I

 لناظور للحسابات

MINASAF
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 لناظور للحسابات

محمد  لحي) سيدي  شارع  المير 

د) بلوك  سيتي  ملحمدية   الد ري 

(،62000 (،( رقم)  ل ابق  لثاني 

 لناظور  ملغرب

MINASAF)شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 62000 46) لناظور) شارع) تاويمة 

 لناظور  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MINASAF
-مقاول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 عمال  لبناء

- لتصدير و الستير د.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي تاويمة)

62000) لناظور) 46) لناظور) شارع)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: ع اجي) صفاء)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: ياسمينة ع اجي)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

ع اجي عنو نه) ))  لسيدة صفاء)
 62000 1( )4)رقم) حي  صبانا زنقة)

 لناظور  ملغرب.
ع اجي) ياسمينة   لسيدة 
61رقم) زنقة) حي  صبانن  عنو نه) ))

30 62000) لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
ع اجي عنو نه) ))  لسيدة صفاء)
 62000 1( )4)رقم) حي  صبانا زنقة)

 لناظور  ملغرب
ع اجي) ياسمينة   لسيدة 
61رقم) زنقة) حي  صبانن  عنو نه) ))

30 62000) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)08)يوليوز)

2020)تحت رقم)882.

446I

Maître Noureddine NAJEM

IMMOCORP
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

Maître Noureddine NAJEM
 Rue de Romme 3ème Etage
 Hermitage( N°( 117،( 20000،

Casablanca Maroc
ح ت) شركة  (IMMOCORP

 ملسؤولية  ملحدودة
 ,17 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 avenue des F.A.R, - 20(60

.Casablanca Maroc
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.13927

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)01)يوليوز)2020)تم  إلعالم)
 Mohamed Chakib بوفاة  لشريك)
على) حصصه  وتوزيع  (KOUHEN
)لرسم  إلر ثة  ملؤرخ في)17 

ً
 لورثة تبعا

يونيو)2020)بالشكل  ألتي):)
 Mohamed Jali  لسيد)ة))

KOUHEN،(267)حصة.
 Sofia(KOUHEN،(267((لسيد)ة 

حصة.

 Mounir( KOUHEN،  لسيد)ة))

266)حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)3)7396.

447I

Maître Noureddine NAJEM

IMMOCORP
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Maître Noureddine NAJEM

 Rue de Romme 3ème Etage

 Hermitage( N°( 117،( 20000،

Casablanca Maroc

ح ت) شركة  (IMMOCORP

 ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 Avenue des F.A.R N° 17 - 20(60

.Casablanca Maroc

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.13927

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين) 01)يوليوز)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

KOUHEN Mounir)كمسير وحيد

تبعا لوفاة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)3)7396.

448I

فيفوندي5 مركز أعمال

IHOUSE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

فيفوندي5 مركز أعمال

رقم) (,3 طابق) لينا,) تجزئة  (316

س4,)سيدي معروف،)20280،) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

شركة ح ت  ملسؤولية) (IHOUSE

 ملحدودة



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9355

 332 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع  بر هيم  لرود ني  ل ابق)

21) قامة  لريحان)-)  وخام5  لشقة)

20330) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

463871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (10

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IHOUSE

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

.NEGOCIANT

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)332)شارع)

 بر هيم  لرود ني  ل ابق  وخام5)

 20330 (- 21) قامة  لريحان)  لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 4(0.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 300 (:  لسيد  بر هيم  ندريف)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

حصة) (1(0 (:  لسيد سعيد  دير)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  بر هيم  ندريف عنو نه) ))
رقم) (14 تجزئة  لتازي  مليلودي زنقة)

20000) لد ر) كاليفورنيا  لبيضاء) (8

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) سعيد  دير   لسيد 

 PARC TALBOT 78130 LES  11

 MUREAUX FRANCE 78130 Les

.Mureaux FRANCE

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  بر هيم  ندريف عنو نه) ))
رقم) (14 تجزئة  لتازي  مليلودي زنقة)
20000) لد ر) كاليفورنيا  لبيضاء) (8

 لبيضاء) ملغرب
عنو نه) )) سعيد  دير   لسيد 
 PARC TALBOT 78130 LES  11
 MUREAUX FRANCE 78130 Les

Mureaux FRANCE
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

449I

DCAP

S.R.E
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

DCAP
 Angle Bd Omar Khayam et
 Rue( Al( Banafsaj,( Bat( B,( Appt
 N°4,(Etg(1,(Beausejour،(20200،

CASABLANCA MAROC
مسؤولية) ح ت  شركة  (S.R.E

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
زنقة) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 
 2 رقم) (,(( إلى) ((3 عمارة)  لبخاري،)
20000) لد ر  لبيضاء) (- -) ملعارف)

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.40307(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 أبريل) (29 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)
-) لتصميم و لتخ يط و لديكور)

وأعمال  ملباني  وخاصة أو  ملهنية)؛
جميع أنش ة  لتجديد وإعادة) (-

 لتأهيل و ستعادة  ملمتلكات)؛
وتوسيع  ملبنى) -) لبناء) و ديد 

 وحالي)؛
جميع  ألثاث) وبيع  شر ء) (-
باإلسكان) و إلكسسو ر ت  ملتعلقة 

و لتصميم  لد خلي)؛

أو) في جميع  ملنتجات  -) لتد ول 
بتحقيق  لكائن)  وخدمات  ملتعلقة 

 ملحدد أعاله..
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737607.

4(0I

jilovta(sarl

HAMZA OR
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

jilovta(sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS( 7( n°( 15،( 60030،( OUJDA

MAROC
ح ت) شركة  (HAMZA OR
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
طريق) (40 رقم) (1 ب) طريق   ملوقف 

عو جة)-)60000)وجدة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3388(
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 ماي) (21
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HAMZA OR
:) الشهار) بإيجاز) غرض  لشركة 

وتسويق  ملنتوجات.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
طريق) (40 رقم) (1 ب) طريق   ملوقف 

عو جة)-)60000)وجدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: ياسين)  لسيد  لبمنصوري 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

ياسين)  لسيد  لبمنصوري 

عنو نه) ))حي  وحسني طريق  الخالص)
رقم)12)تجزئة ملحر�ضي)60000)وجدة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

ياسين)  لسيد  لبمنصوري 

عنو نه) ))حي  وحسني طريق  الخالص)
رقم)12)تجزئة ملحر�ضي)60000)وجدة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (12 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2019)تحت رقم)2089.

4(1I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

ويلري بالن اطل5
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب

ح ت) شركة  بالن  طل5  ويلري 

 ملسؤولية  ملحدودة

كاف) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

خنيفرة) ((4000 (-  لنسور  ملركز)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ويلري) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

بالن  طل5.

وحدة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

النتاج وبيع  لزيوت.

كاف) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

خنيفرة) ((4000 (-  لنسور  ملركز)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (0.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد زكاريا  محزون):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) زكاريا  محزون   لسيد 

كاف  لنسور)4000))خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) زكاريا  محزون   لسيد 

كاف  لنسور)4000))خنيفرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

14)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)9)1.

4(2I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

ايلفاج ايديال االطل5
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب

 يلفاج  يديال  الطل5 شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة

طريق) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

خنيفرة) ((4000 (- لهري) مالل  بني 

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

33(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

:) يلفاج) بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 يديال  الطل5.

تسيير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الستغالل  لفالحي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)طريق بني)

مالل لهري)-)4000))خنيفرة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: ياسين  محزون)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد ياسين  محزون عنو نه) ))

كاف  لنسور)4000))خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد ياسين  محزون عنو نه) ))

كاف  لنسور)4000))خنيفرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
14)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)8)1.

4(3I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

هرودرة اغري
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب

ح ت) شركة  هرودرة  غري 

 ملسؤولية  ملحدودة

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

لند   يت بويعقوب  لقباب)-)4000) 

خنيفرة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

33(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)هرودرة)

 غري.

تسيير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الستغالل  لفالحي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر لند )

 (4000 (- بويعقوب  لقباب)  يت 

خنيفرة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد سعيد  درفات):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: مو�ضى  هروش)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعيد  درفات   لسيد 
 قامة نسمة رقم)28) لشقة)08)زنقة)

 حمد تهر ست)000)3)تازة  ملغرب.

عنو نه) )) مو�ضى  هروش   لسيد 

بويعقوب  لقباب) لند   يت  دو ر 

4000))خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مو�ضى  هروش   لسيد 

بويعقوب  لقباب) لند   يت  دو ر 

4000))خنيفرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

14)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)7)1.

4(4I

فيفوندي5 مركز أعمال

 COMPTOIR MAROCAIN

DES AFFAIRES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

فيفوندي5 مركز أعمال

 rue(abou(abbas(jeraoui(N  17

 5( quartier( de( la( gare،( 20310،

CASABLANCA) ملغرب

 COMPTOIR MAROCAIN DES

مسؤولية) ح ت  شركة  (AFFAIRES

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

 332 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 ( شارع  بر هيم  لرود ني  ل ابق)

 20330 (- 21) قامة  لريحان)  لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

463079

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (04

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 COMPTOIR MAROCAIN DES

.AFFAIRES

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

.PEINTURE EN BATIMENTS

 332 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ( شارع  بر هيم  لرود ني  ل ابق)

 20330 (- 21) قامة  لريحان)  لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
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عبد) بن  عبد  لكريم   لسيد 
 100 بقيمة) حصة  (1.000 (:  لو حد)

درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد) بن  عبد  لكريم   لسيد 
وحاليبية) دو ر  عنو نه) ))  لو حد 
20000) لد ر) مديونة) لساسفة 

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عبد  لكريم بن عبد  لو حد)
لساسفة) وحاليبية  دو ر  عنو نه) ))
مديونة)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
4((I

AIT TAQI MOULAY SAID

ISKAN ASSIL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD RUE 71
 ETAGE(2(N°03،(92000،(TANGER

MAROC
ح ت) شركة  (ISKAN ASSIL

 ملسؤولية  ملحدودة
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 09 رقم) (71 زنقة) زياد  طارق  بن 
- 92000)طنجة)  03 02)رقم)  ل ابق)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(473
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ISKAN(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ASSIL

:) عمال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء،)تجارة مو د  لبناء)وآالت  لبناء)

بجميع  لنشاطات  لتجارية) و لقيام 

و ألشغال و وخدمات  ملتعلقة بالبناء.

كل  لعمليات) عامة  وبصفة 

 لتجارية،) لصناعية،) ملالية،)

و لتي) و لغير  لعقارية   لعقارية،)

مباشرة  و) بصفة  بإمكانها  لتنمية 

غير مباشرة لهد   لهدف  و ألي هدف)

مماثل  و مشابه أو من طبيعته  نعاش)

وت وير  لثروة  الجتماعية للشركة.

.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 09 رقم) (71 زنقة) زياد  طارق  بن 
- 92000)طنجة)  03 02)رقم)  ل ابق)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد عبد  لسالم  شكاو )

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: محمد  لصالحي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لسالم  شكاو )  لسيد 
عنو نه) )) لنعيم)06)رقم)84 0000) 

مكناس  ملغرب.

 لسيد محمد  لصالحي عنو نه) ))
 02 رقم) (30 زنقة) بنديبان  توسعة 

90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لسالم  شكاو )  لسيد 
عنو نه) )) لنعيم)06)رقم)84 0000) 

مكناس  ملغرب

 لسيد محمد  لصالحي عنو نه) ))
 02 رقم) (30 زنقة) بنديبان  توسعة 

90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (22 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)231847.

4(6I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

MASLOUH FISH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ئتمانية  لثقة  لعيون)
 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE
عبد هللا  ملر�ضى) بن  عالل  شارع 
72000،) ملر�ضى  لعيون)  لعيون،)

 ملغرب
ح ت) شركة  (MASLOUH FISH
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)17)زنقة)
70002) ملر�ضى)  -  06 شقة)  زيالل 

 لعيون  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MASLOUH FISH
تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
تجارة) وتصدير،)  ألسماك.) ستير د 
تصدير) تسويق،) وتجارة،) عامة 
أنو ع  ألسماك،) جميع  و ستير د 
رأسيات)  لرخويات،) لقشريات،)
 ألرجل،) ألصد ف  لبحرية،)د وغيرها)
أو) من  ملأكوالت  لبحرية،) ملحلية 
 ملستوردة عن طريق صيد  ألسماك)

أو قو رب  لصيد تجميد......
زنقة) (17 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
70002) ملر�ضى)  -  06 شقة)  زيالل 

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: مصلوح) خليل   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مصلوح  خليل   لسيد 
 863(0 49) و رف) رقم) (432 زنقة)

 نزكان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مصلوح  خليل   لسيد 
 863(0 49) و رف) رقم) (432 زنقة)

 نزكان  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)2020/)134.

4(7I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

 SABLAGE ET PEINTURE

TAFRAOUT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ئتمانية  لثقة  لعيون)

 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE

عبد هللا  ملر�ضى) بن  عالل  شارع 
72000،) ملر�ضى  لعيون)  لعيون،)

 ملغرب

 SABLAGE ET PEINTURE

مسؤولية) ح ت  شركة  (TAFRAOUT

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

مقرها  إلجتماعي  لحي) وعنو ن 

 70002  -  0(  لوحدة زنقة  نور رقم)

 ملر�ضى  لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32193
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SABLAGE ET PEINTURE (:

.TAFRAOUT

:) لسفع) بإيجاز) غرض  لشركة 

و لرسم  لصناعي.) و لبناء)  لرملي 

 لدهانات  لصناعية،) لسفع  لرملي،)

وأعمال) طالء) ملباني،) لتجميع 

و ل الء،) -) لسفع  لرملي  مختلفة)

نجارة  ألملنيوم)  إلنشاء ت  ملعدنية،)

و لفوالح  ملقاوم للصدأ)-........

:) لحي) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 70002  -  0(  لوحدة زنقة  نور رقم)

 ملر�ضى  لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمد  ملودن)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد  ملودن عنو نه) ))حي)

 لوحدة تجزئة  ملسيرة  لش ر  لثالث)
70002) ملر�ضى  لعيون)  200 رقم)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد  ملودن عنو نه) ))حي)

 لوحدة تجزئة  ملسيرة  لش ر  لثالث)
70002) ملر�ضى  لعيون)  200 رقم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1369/2020.

4(8I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

GOPEZ
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 ئتمانية  لثقة  لعيون)

 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE

عبد هللا  ملر�ضى) بن  عالل  شارع 

72000،) ملر�ضى  لعيون)  لعيون،)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  (GOPEZ

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

 44 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع عالل بن عبد هللا شقة)))تجزئة)

70002) ملر�ضى) (-  ملسيرة  وخضر ء)

 لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3217(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GOPEZ

تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

تجارة) وتصدير،)  ألسماك.) ستير د 

تصدير) تسويق،) وتجارة،) عامة 

أنو ع  ألسماك،) جميع  و ستير د 

رأسيات)  لرخويات،) لقشريات،)

 ألرجل،) ألصد ف  لبحرية،)د وغيرها)

أو) من  ملأكوالت  لبحرية،) ملحلية 

 ملستوردة عن طريق صيد  ألسماك)

أو قو رب  لصيد تجميد......

44)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
تجزئة) (( شقة) هللا  عبد  بن  عالل 
70002) ملر�ضى) (-  ملسيرة  وخضر ء)

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: سفيان  لعلوي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد سفيان  لعلوي عنو نه) ))
عمارة)102)شقة))2) قامة  سالن حي)

 ملحمدي)80000) كادير  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد سفيان  لعلوي عنو نه) ))
عمارة)102)شقة))2) قامة  سالن حي)

 ملحمدي)80000) كادير  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1344/2020.

4(9I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

MRFK FISH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ئتمانية  لثقة  لعيون)
 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE
عبد هللا  ملر�ضى) بن  عالل  شارع 
72000،) ملر�ضى  لعيون)  لعيون،)

 ملغرب
ح ت) شركة  (MRFK FISH
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 32 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
مكرر زنقة يوسف بن تاشفين شقة)
02 - 700002) ملر�ضى  لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
32183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MRFK(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.FISH
تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
تجارة) وتصدير،)  ألسماك.) ستير د 
تصدير) تسويق،) وتجارة،) عامة 
أنو ع  ألسماك،) جميع  و ستير د 
رأسيات)  لرخويات،) لقشريات،)
 ألرجل،) ألصد ف  لبحرية،)د وغيرها)
أو) من  ملأكوالت  لبحرية،) ملحلية 
 ملستوردة عن طريق صيد  ألسماك)

أو قو رب  لصيد تجميد......
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)32)مكرر)
 -  02 زنقة يوسف بن تاشفين شقة)

700002) ملر�ضى  لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
1.000)حصة) (:  لسيد مر د فوك)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
رقم)  لسيد مر د فوك عنو نه) ))
80000) كادير) تد رت  نز ) حي  (19

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
رقم)  لسيد مر د فوك عنو نه) ))
80000) كادير) تد رت  نز ) حي  (19

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1346/2020.

460I



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9355

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

SAHARA SOLVE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ئتمانية  لثقة  لعيون)
 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE
عبد هللا  ملر�ضى) بن  عالل  شارع 
72000،) ملر�ضى  لعيون)  لعيون،)

 ملغرب
ح ت) شركة  (SAHARA SOLVE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 70002  -  04 108 لشقة)  ألمل رقم)

 ملر�ضى  لعيون  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32191
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAHARA SOLVE
بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
تجارة) و ألجهزة،)  لعقاقير  لصناعية 
 لثالثي وتسويق  ملو د وق ع  لغيار)
و لزر عية) للمعد ت  لصناعية 

و لفنادق و لبحرية.......
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  ألمل)
رقم)108 لشقة)04 - 70002) ملر�ضى)

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد سليمان  ملاموني)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سليمان  ملاموني عنو نه) ))
دو ر تكاديرت  لدر ركة)80000) كادير)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد سليمان  ملاموني عنو نه) ))
دو ر تكاديرت  لدر ركة)80000) كادير)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1370/2020.

461I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

SOULTRADIV
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ئتمانية  لثقة  لعيون)
 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE
عبد هللا  ملر�ضى) بن  عالل  شارع 
72000،) ملر�ضى  لعيون)  لعيون،)

 ملغرب
ح ت) شركة  (SOULTRADIV
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
03 ملر�ضى) 108 لشقة) رقم)  ألمل 
70002) ملر�ضى  لعيون) (-  لعيون.)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3218(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOULTRADIV
بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
تجارة) و ألجهزة،)  لعقاقير  لصناعية 
 لثالثي وتسويق  ملو د وق ع  لغيار)
و لزر عية) للمعد ت  لصناعية 

و لفنادق و لبحرية.......
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  ألمل)
(- 03 ملر�ضى  لعيون.) 108 لشقة) رقم)

70002) ملر�ضى  لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: زين  لعابدين  وليم)  لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
زين  لعابدين  وليم)  لسيد 
ورقم) بلوك  حي  لزيتون  عنو نه) ))

364)تيكوين)80000) كادير  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
زين  لعابدين  وليم)  لسيد 
ورقم) بلوك  حي  لزيتون  عنو نه) ))

364)تيكوين)80000) كادير  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1347/2020.
462I

STE(:(HATA(ZADE

 SOCIETE : » HATA ZADE « 
SARL.AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

STE(:(HATA(ZADE
شارع) (02 خط  لرملة) حي 
(،49 (: رقم) زنقة  لنكد   سكيكيمة 

70000،) لعيون  ملغرب

 SOCIETE( :( »( HATA( ZADE( «  
مسؤولية) ح ت  شركة  (SARL.AU

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي خط)
زنقة) شارع  سكيكيمة  (02  لرملة)
70000) لعيون)  -  49 (: رقم)  لنكد 

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

31969
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
SOCIETE(:(»(HATA(ZADE(«(SARL.

.AU
سوق) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
نشاطه  لتجاري  لرئي�ضي) ممتاز 
و لبقالة) على  لتغدية  لعامة  يرتكز 

بالتقسيط.
:)حي خط) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنقة) شارع  سكيكيمة  (02  لرملة)
70000) لعيون)  -  49 (: رقم)  لنكد 

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
برهيل)  لسيد  بر هيم  وخليل 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
برهيل)  لسيد  بر هيم  وخليل 
)و)) بلوك) تجزئة  لوحدة  عنو نه) ))

رقم)433 70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)



935( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

برهيل)  لسيد  بر هيم  وخليل 

)و)) بلوك) تجزئة  لوحدة  عنو نه) ))
رقم)433 70000) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (01  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1142.

463I

فدكريد كونساي

ORO-MED
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

فدكريد كونساي
تاشفين) بن  يوسف  زنقة  (81

برشيد،)26100،)برشيد  ملغرب

ح ت) شركة  (ORO-MED

 ملسؤولية  ملحدودة

 13 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع محمد  وخام5 تجزئة  ليسر)

 26100 (- يساربرشيد) (3  ل ابق)

برشيد  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

13771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

ORO- (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.MED

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري)-)تجارة.

13)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

محمد  وخام5 تجزئة  ليسر  ل ابق)

برشيد) (26100 (- يساربرشيد) (3

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: مص فى) سباب   لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

00))حصة) (:  لسيد شاكي جمال)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سباب مص فى عنو نه) ))
رقم) برشيد  E) لحي  وحسني  بلوك)

460 26100)برشيد  ملغرب.
عنو نه) )) جمال  شاكي   لسيد 
س ات) مفتاح  وخير  تجزئة  (111(

26103)س ات  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) جمال  شاكي   لسيد 
س ات) مفتاح  وخير  تجزئة  (111(

26103)س ات  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)498.
464I

FIDUCIAIRE ENNOUR

WASSAMI CASH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 7( BD ALLAL
 BEN( ABDELLAH،( 23200،

FQUIH BEN SALAH MAROC
ح ت) شركة  (WASSAMI CASH

 ملسؤولية  ملحدودة
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
بن) هللا  وخلفية  لفقيه  عبد   والد 
صاوح) بن  23200) لفقيه  صاوح)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

442(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (1(
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WASSAMI CASH
تحويل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 المو ل.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر  والد)
بن صاوح) عبد هللا  وخلفية  لفقيه 

23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (:  لسيد و لسامي عبد  الله)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: محمد) و لسامي   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  الله) و لسامي   لسيد 
دو ر  والد زيان  والد عبد) عنو نه) ))
هللا  وخلفية  لفقيه بن صاوح)23200 

 لفقيه بن صاوح  ملغرب.
 لسيد و لسامي محمد عنو نه) ))
دو ر  والد زيان  والد عبد هللا  وخلفية)
23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  الله) و لسامي   لسيد 
دو ر  والد زيان  والد عبد) عنو نه) ))
هللا  وخلفية  لفقيه بن صاوح)23200 

 لفقيه بن صاوح  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بن صاوح  بالفقيه   البتد ئية 

09)يوليوز)2020)تحت رقم)110.
46(I

RZCLEAN

RZCLEAN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

RZCLEAN
 لقدس)2)مج)6)رقم)08،)000)3،)

تازة  ملغرب
RZCLEAN)شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لقدس)
2)مج)6)رقم)08 - 000)3)تازة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 
 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
(399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 أبريل) (20
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RZCLEAN
 Lavage et(:(غرض  لشركة بإيجاز

.nettoyage et gardiennage
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لقدس)2 

مج)6)رقم)08 - 000)3)تازة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.(00 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) عامر   لسيد  لفار 
 لقدس)2)مج)6)رقم)08 000)3)تازة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) محمد   لسيد  لفار 
 لقدس)2)مج)6)رقم)08 000)3)تازة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)266.
466I

ORIEN.COMPTA

DEUX FRERES CAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ORIEN.COMPTA
حي) محمد  وخام5  شارع  ((2
بركان) (،60300 بركان،)  وحسني 

 ملغرب
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DEUX FRERES CAR)شركة ح ت)
 ملسؤولية  ملحدودة

عمارة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
حي) شارع  وحسن  لثاني  نصيري 
 60300 (- سليمان) سيدي   لسالم 

بركان  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.4047

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2020 يونيو) (24  ملؤرخ في)
مسير جديد للشركة  لسيد)ة))بد وي)

وئام كمسير وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)2)2.
467I

ORIEN.COMPTA

DEUX FRERES CAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ORIEN.COMPTA
حي) محمد  وخام5  شارع  ((2
بركان) (،60300 بركان،)  وحسني 

 ملغرب
DEUX FRERES CAR)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
عمارة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
حي) شارع  وحسن  لثاني  نصيري 
 60300 (- سليمان) سيدي   لسالم 

بركان  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.4047

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (24 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
محمد نصيري) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  ((00
1.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))وئام)

بد وي بتاريخ)07)يوليوز)2020.
نصيري) سمير  )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  ((00
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000

محمد قوبع بتاريخ)07)يوليوز)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (16 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)2)2.
468I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ETS LANZA TRANS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 LABRASS MULTISERVICES
SARL

عبد) موالي  شارع  المير  (21 رقم)
هللا،)70000،) لعيون  ملغرب

ETS LANZA TRANS)شركة ح ت)
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لوكالة)
مدينة  لوحدة) (3(7 بلوك د رقم) (1

 لعيون)-)70000) لعيون  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ETS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LANZA TRANS
خدمات) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
نقل  لبضائح وحساب  لغير) (-  لنقل)

-)خدمات عامة.
:) لوكالة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
مدينة  لوحدة) (3(7 بلوك د رقم) (1

 لعيون)-)70000) لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: إسماعيل  لشيخ)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد محمد ملين خي):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد إسماعيل  لشيخ عنو نه) ))

عبد  لرحمان) شارع   لحي  إلد ري 
ناصر رقم)42) لعيون)70000) لعيون)

 ملغرب.

ملين خي عنو نه) ))  لسيد محمد 
قيادة بوكر ع  لعيون)70000) لعيون)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد إسماعيل  لشيخ عنو نه) ))

عبد  لرحمان) شارع   لحي  إلد ري 
ناصر رقم)42) لعيون)70000) لعيون)

 ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1373.

469I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE DURLAIDI SERV
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 LABRASS MULTISERVICES

SARL
عبد) موالي  شارع  المير  (21 رقم)

هللا،)70000،) لعيون  ملغرب

شركة) (STE DURLAIDI SERV

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 70000 (- 01)) لعيون) رقم)  لوكالة 

 لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3219(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DURLAIDI SERV
جميع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
أشغال) (- خدمات  وحد دة  لعصرية)

 لبناء-)أشغال عامة.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 70000 (- 01)) لعيون) رقم)  لوكالة 

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد نور  لدين  لعايدي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
نور  لدين  لعايدي)  لسيد 
د ر) شارع  حي  لتعاون  عنو نه) ))
09) لعيون) شقة) (07  لسالم عمارة)

70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
نور  لدين  لعايدي)  لسيد 
د ر) شارع  حي  لتعاون  عنو نه) ))
09) لعيون) شقة) (07  لسالم عمارة)

70000) لعيون  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1374.
470I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

B.M.S.H IMPORT-EXPORT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER ETAGE,
 APPT N°1 19 ANGLE RUE
 BERKANE( ET( RUE( MELLILIA،

60000،(OUJDA(MAROC
 B.M.S.H IMPORT-EXPORT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
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كر ج،) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 19 زنقة  لورود  لرقم) حي  الندل5،)

- 60000)وجدة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.B.M.S.H IMPORT-EXPORT
نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع نيابة عن  لغير.
كر ج،) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 19 زنقة  لورود  لرقم) حي  الندل5،)

- 60000)وجدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: صاوح) بن  محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: حمد وي) سمير   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محمد بن صاوح عنو نه) ))
سيدي  معافة) شارع  حي  الندل5 
رقم)93)وجدة)60000)وجدة  ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد سمير حمد وي 
وجدة) (60000 در ر) بني  حي  لسوق 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد محمد بن صاوح عنو نه) ))
سيدي  معافة) شارع  حي  الندل5 

رقم)93)وجدة)60000)وجدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1421.
471I

MOHAMED SAFRIOUI

 CLINIQUE MEDICO
 CHIRURGICALE
LONGCHAMPS

شركة  ملساهمة
حل شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM( 9( 4EME( ETAGE،( 20200،

CASABLANCA MAROC
 CLINIQUE MEDICO
 CHIRURGICALE LONGCHAMPS

شركة  ملساهمة)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)49)زنقة)
 -  6 جون جوري5 حي كوتيي  ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.346473

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 أبريل) (23 في)  ملؤرخ 
 CLINIQUE شركة  ملساهمة) حل 
 MEDICO CHIRURGICALE
رأسمالها) مبلغ  (LONGCHAMPS
مقرها) وعنو ن  درهم  (300.000
جوري5) جون  زنقة  (49  إلجتماعي)
20000) لد ر)  -  6 حي كوتيي  ل ابق)
حل) (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 

 لشركة قبل  الو ن.
زنقة) (49 وحدد مقر  لتصفية ب)
 -  6 جون جوري5 حي كوتيي  ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)ة))علي  ملخلوف وعنو نه) ))
20000) لد ر) شارع محمد عبدو) ((
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73890.

472I

MOHAMED SAFRIOUI

TRAXALL MAROC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM( 9( 4EME( ETAGE،( 20200،

CASABLANCA MAROC
TRAXALL MAROC)شركة ح ت)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي غاندي)
مكتب) (8 عمارة) غاندي  شارع  مول 
- 20200) لد ر  لبيضاء)  3 9) ل ابق)

 ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.413789

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تعيين) تم  (2020 ماي) (13 في)  ملؤرخ 
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 
 JULVEZ Emmanuelle, Yvette,

Gisèle)كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737280.
473I

MOHAMED SAFRIOUI

 TRAVAUX MARITIMES
NADOR

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM( 9( 4EME( ETAGE،( 20200،

CASABLANCA MAROC
 TRAVAUX MARITIMES
ح ت  ملسؤولية) شركة  (NADOR

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملن قة)
 62022 (- إعز زن) بي ويا   وحرة 

 لناضور  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.1(467

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 يونيو) (0(  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

كمسير) (F.SPRIET DAVI PIERRE

آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)08)يوليوز)

2020)تحت رقم)867.

474I

MOHAMED SAFRIOUI

MALBEC SERVICE
إعالن متعدد  لقر ر ت

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM( 9( 4EME( ETAGE،( 20200،

CASABLANCA MAROC

MALBEC SERVICE)»شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة«

 49 (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

زنقة جون جوري5 حي كوتيي  ل ابق)

20000) لد ر)  -  12 رقم) شقة  (6

 لبيضاء) ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.342789

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)04)ماي)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

طرف) من  حصة  (400 بيع) (: مايلي)

 لسيد محمد اللي لفائدة  لسيد علي)

 ملخلوف و لسيد محمد بز ري بقدر)

200)حصة لكل و حد منهما

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

من) اللي  محمد  إستقالة  لسيد  (:

منصبه كمسير
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)

(: يلي) كما  أصبح رأس  ملال مجزء) (:

حصة علي) (12(600 (: محمد بز ري)

 ملخلوف):)600)12)حصة

على) ينص  :) لذي  (17 رقم) بند 

يتم تسيير  لشركة من طرف) (: مايلي)

 لسيدين محمد بز ري وعلي  ملخلوف

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738347.

47(I

MOHAMED SAFRIOUI

 EFFICIENT ENERGY

SOLUTION MOROCCO
إعالن متعدد  لقر ر ت

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM( 9( 4EME( ETAGE،( 20200،

CASABLANCA MAROC

 EFFICIENT ENERGY

»شركة) (SOLUTION MOROCCO

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«
زنقة) (: وعنو ن مقرها  الجتماعي)

 ( 3) ل ابق) إقامة شهرز د) سومية 
رقم)22)-)-) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.312(9(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)17)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

حصة من طرف) (2(0 بيع) معاينة  (:

بنبر هيم  الندل�ضي) عبلة   لسيدة 

لفائدة  لسيد مص فى بنزعزع

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

تحويل  ملقر  إلجتماعي إلى  لعنو ن) (:
 97 زنقة  لفر ت عمارة رقم) (:  لتالي)
2) ملعاريف  لد ر) رقم) (2  ل ابق)

 لبيضاء)

قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)
شركة) إلى  تغيير  لشكل  لقانوني  (:
ح ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي)
(: كالتالي) رأسمال  لشركة  توزيع  (:

مص فى بنزعزع)1000)حصة
بند رقم)4):) لذي ينص على مايلي)
:) ملقر  إلجتماعي):)زنقة  لفر ت عمارة)
2) ملعاريف) رقم) (2 97) ل ابق) رقم)

 لد ر  لبيضاء)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737279.
476I

MOHAMED SAFRIOUI

CLEAN LAB
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM( 9( 4EME( ETAGE،( 20200،

CASABLANCA MAROC
ح ت) شركة  (CLEAN LAB
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 1 وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)
(- أدهم  ملعاريف) زنقة  بر هيم  بن 

20330) لد ر لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

463149
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (04
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CLEAN(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LAB
خدمات) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
غسيل  ملالب5 باو اف،)وكي  ملالب5)

ب ريقة ميكانيكية.
خدمات  لغسيل) (-

و لصباغة و ميع أنو ع  ملالب5.
جميع) عامة  وبصفة  (-
و لصناعية)  لعمليات  لتجارية 
أن) يمكنها  و لعقارية  لتي  و ملالية 
ترتبط باملوضوع أو تساهم في تقويته.

.
 1 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- أدهم  ملعاريف) زنقة  بر هيم  بن 

20330) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (0.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: بنجلون) عثمان   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد عثمان بنجلون عنو نه) ))
 (9 2)رقم) تجزئة موالي  دري5 زنقة)
20200) لد ر لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عثمان بنجلون عنو نه) ))
 (9 2)رقم) تجزئة موالي  دري5 زنقة)
20200) لد ر لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737282.

477I

فدكريد كونساي

ALBERO PARFUM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

فدكريد كونساي

تاشفين) بن  يوسف  زنقة  (81

برشيد،)26100،)برشيد  ملغرب

شركة ح ت) (ALBERO PARFUM

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)13)زنقة)

 حمد  مل اطي)٬) قامة  اللب  ل ابق)

 20330 (- 8) لد ر  لبيضاء) 1) لرقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

4(4379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (07

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALBERO PARFUM

:) نتاج) بإيجاز) غرض  لشركة 

وتوزيع  لع ورومو د  لتجميل.
زنقة) (13 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 حمد  مل اطي)٬) قامة  اللب  ل ابق)

 20330 (- 8) لد ر  لبيضاء) 1) لرقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: محمد) رياحي  دري�ضي   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محمد) رياحي  دري�ضي   لسيد 
بيروت  لعر قية) زنقة  (18 عنو نه) ))

يرشيد)26100)برشيد  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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محمد) رياحي  دري�ضي   لسيد 
بيروت  لعر قية) زنقة  (18 عنو نه) ))

يرشيد)26100)برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
478I

PREMIUM FINANCE

KECH REST
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.،( 40000،

MARRAKECH MAROC
ح ت) شركة  (KECH REST
طور)  ملسؤولية  ملحدودة)في 

 لتصفية)
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
(- جليز) (( رقم) (110 )) ليت) محمد)

40000)مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.86(8(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يونيو) (1(  ملؤرخ في)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  (KECH REST
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000
 110 )) ليت)  إلجتماعي شارع محمد)
رقم)))جليز)-)40000)مر كش  ملغرب)
نتيجة ل):)تصفية حبية بين  لشركاء.

شارع) ب  مقر  لتصفية  وحدد 
(- جليز) (( رقم) (110 )) ليت) محمد)

40000)مر كش  ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)ة))هشام ماماد وعنو نه) ))
 40000  2(8 رقم) (1 عباد) سيدي 
مر كش  ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114239.

479I

cafge

LEDIPLOMATETV.MA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

cafge
 Mustapha( el( maani،  234

20130،(casablanca(maroc
شركة) (LEDIPLOMATETV.MA
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
شارع مرس  لسل ان  ل ابق)1 لرقم)

3 - 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46447(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LEDIPLOMATETV.MA
-)صحفي) (: غرض  لشركة بإيجاز)

يعمل وحسابه  وخاص
مقاالت) أو  وثائق  توريد  وكالة  (-

للصحافة..
26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
 -  3 1 لرقم) مرس  لسل ان  ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (0.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  لكبير)  لسيد  وحر ب 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لكبير)  لسيد  وحر ب 
 68 رقم) (12 زنقة كلميمة) عنو نه) ))

0)201) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لكبير)  لسيد  وحر ب 
 68 رقم) (12 زنقة كلميمة) عنو نه) ))

0)201) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

480I

CABINET CBA SARL

MAZAGAN GROS ŒUVRE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CABINET CBA SARL

شارع) (،3 طابق) بابوم،) زنقة  (27

0)202،) لد ر) محمد  وخام5،)

 لبيضاء) ملغرب

 MAZAGAN GROS ŒUVRE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

عبد هللا) موالي  قروية  بلدية  تيكني 

 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.1223(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم) (2020 يونيو) (08 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»900.000)درهم«)أي من)»100.000 

درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
مقاصة مع ديون) إجر ء) (: عن طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)047)2.
481I

CABINET CBA SARL

PAYSAGIA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CABINET CBA SARL
شارع) (،3 طابق) بابوم،) زنقة  (27
0)202،) لد ر) محمد  وخام5،)

 لبيضاء) ملغرب
PAYSAGIA)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 19( (: وعنو ن مقرها  إلجتماعي)
(- زرق وني  ل ابق  وخام5) شارع 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.3(94(3

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
2020)تقرر حل) 10)فبر ير)  ملؤرخ في)
مسؤولية) ح ت  شركة  (PAYSAGIA
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  (30.000 رأسمالها)
شارع) (19( مقرها  إلجتماعي)
 20000 (- زرق وني  ل ابق  وخام5)
لعدم) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

وجود نشاط تجاري.
و عين):)

 HALA HASSINE  لسيد)ة))
عادل) شارع  بنو  (06 وعنو نه) ))
بوركون) (14 شقة)  ل ابق  وخام5 
20040) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)
 19( وفي) (2020 فبر ير) (10 بتاريخ)
(- زرق وني  ل ابق  وخام5) شارع 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739101.
482I
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MJ MANAGEMENT

سما كنصبت
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART
 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE( N4( TANGER،( 90000،

TANGER MAROC
ح ت) شركة  كنصبت  سما 
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 4 12)رقم)  مل د  قامة طارق  ل ابق)

طنجة)90000)طنجة  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.((379

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم تعيين) (2020 فبر ير) (20  ملؤرخ في)
مسير جديد للشركة  لسيد)ة))رحالي)

محمد زكرياء)كمسير وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (04 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))186.
483I

SPHERE CONSEILS

تيأير تاير
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE
 NOUFISSA (EME ETAGE N°14
 238,،( 24000،( CASABLANCA

MAROC
تاير شركة ح ت مسؤولية) تيسير 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
ز وية) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
شارع اللة  لياقوت وزنقة  لعرعار،)
عمارة)9)إقامة كالي5،) ل ابق  لر بع)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)-)24000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
464233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تيسير) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

تاير.
:) لتجارة) بإيجاز) غرض  لشركة 
جميع) في  وباو ملة  بالتقسيط 
أنو ع) بجميع   ألنش ة  ملتعلقة 

 إلطار ت،
) لتجارة بالتقسيط وباو ملة في)
جميع  ألنش ة  ملتعلقة بق ع  لغيار)

و ميع أنو ع  لعربات،
) الستير د،

عمليات  لوساطة) جميع  (
و لسمسرة  لتي قد تكون ح ت صلة)
باألهد ف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

 ملذكورة أعاله.)
كل  لعمليات) (: عامة) وبصفة  (
 لتجارية،) لعقارية،)و ملالية  ملرتب ة)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  بصفة 
للشركة) مع  ألهد ف  ألساسية 
 ملذكورة أعاله و لتي من شانها ت وير)
نقل) إنشاء،)شر ء،)  لشركة،)در سة،)
و ستغالل) وإيد ع  وشحن،) وتبادل،)
و لتر خيص) بر ء ت  الختر ع  جميع 
و لعالمة) و المتياز ت  و لعمليات 

 لتجارية وحساب  لشركة
.

ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع اللة  لياقوت وزنقة  لعرعار،)
عمارة)9)إقامة كالي5،) ل ابق  لر بع)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)-)24000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 2.000 (: أحمد) أوحميد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) أحمد  أوحميد   لسيد 
 32 رقم) (03 زنقة) (02 حي  لتسيير)

24000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) أحمد  أوحميد   لسيد 
 32 رقم) (03 زنقة) (02 حي  لتسيير)

24000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

484I

نوري  وديت

مدرسة النصر الجميل الخاصة
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
 ستدر ك خ ٍإ

باو ريدة) وقع  خ ٍإ)  ستدر ك 

 لرسمية

نوري  وديت
رقم)6) لشقة رقم)10)زنقة بيروت)

مكناس،)0000)،)مكناس  ملغرب

مدرسة  لنصر  و ميل  وخاصة)

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

)وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)18 

 (0000 (- زنقة  يفني عمارة  وحبوس)

مكناس  ملغرب.

باو ريدة) وقع  خ ٍإ) إستدر ك  (

 29 بتاريخ) ((622 عدد)  لرسمية 

يوليوز)2020.

بدال من):)خاطر نادية

يقرأ):)خاتر نادية

 لباقي بدون تغيير.

48(I

TIJANI(LAND(&(CATTLE

TIJANI LAND & CATTLE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

TIJANI(LAND(&(CATTLE

 RUE URUGUAY RDC  7

 TANGER،( 90000،( TANGER

MAROC

TIJANI(LAND(&(CATTLE)شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 90000 (- 7) ملصلى) رقم)  روغو ي 

طنجة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(9(1

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TIJANI(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LAND(&(CATTLE

تربية) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتسويق  ملاشية و ألبقار..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 90000 (- 7) ملصلى) رقم)  روغو ي 

طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

بولعيش  لتيجاني) محمد   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.

(:  لسيد محمد بولعيش  لتيجاني)

1000)بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
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بولعيش  لتيجاني) محمد   لسيد 

 7 رقم) شارع  روغو ي  عنو نه) ))

 ملصلى)90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

بولعيش  لتيجاني) محمد   لسيد 

 7 رقم) شارع  روغو ي  عنو نه) ))

 ملصلى)90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (09 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

.m07202090040(2020)تحت رقم

486I

 ئتمانية زهير

ويديان كار

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 ئتمانية زهير

باري5) عمارة  عائشة  زنقة  بن 

كيليز) (11  ل ابق  لتالت مكتب رقم)

مر كش،)40000،)مر كش  ملغرب

ويديان كار شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

محل) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

حي  مام شافعي) (A عمارة) (289 رقم)

7) سكجور مر كش) تجزئة  ملحاميد)

40000)مر كش  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.8667(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) (2020 مارس) (16  ملؤرخ في)

مسير جديد للشركة  لسيد)ة)) كحل)

 لعيون محمد كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114249.

487I

COMPTAFFAIRES

BLCALLCENTER
إعالن متعدد  لقر ر ت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA،( 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ح ت) »شركة  (BLCALLCENTER

 ملسؤولية  ملحدودة«

(: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

أ  ل ابق  لثالث) بلوك  (2  وحسنية)
رقم)))1 - 20800) ملحمدية  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.2(491

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)01)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

بحوزة  لسيد) حصة  (200 تفويت) (:

بالل رشيد لصاوح  لسيدة بالل وفاء

على) ينص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 

بقبول  ستقالة) تغيير  ملسير  (: مايلي)

 لسيد بالل رشيد من  لتسيير وتعيين)

للشركة) كمسيرة  وفاء) بالل   لسيدة 

ملدة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (6-7 رقم) بند 

تحيين  لنظام  ألسا�ضي) (: مايلي)

للشركة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)716.

488I

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة

STE AGRI TRIO SARL.AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة
(،(2000 ب وطة،) زنقة  بن  (20

 لر شيدية  ملغرب

 STE AGRI TRIO SARL.AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 (2000  -  1 عين  لعاطي) (829

 لر شيدية  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.12427

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) (2020 يوليوز) (01 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة)) حساين فركاني)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((00

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000
يوليوز) (01 بتاريخ) فركاني  مص فى 

.2020

تفويت  لسيد))ة)) حساين فركاني)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((00

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000
يوليوز) (01 بتاريخ) فركاني   سماعيل 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 1( بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)183.

489I

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة

STE AGRI TRIO SARL.AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة
(،(2000 ب وطة،) زنقة  بن  (20

 لر شيدية  ملغرب

 STE AGRI TRIO SARL.AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

رقم) مقرها  الجتماعي  عنو ن  و 

 (2000  -  1 عين  لعاطي) (829

 لر شيدية.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.12427
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)01)يوليوز)2020)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)
»شركة ح ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)183.
490I

LOGIFIN

NAGHAM FES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES  20
 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5,( TANGER،( 90010،( TANGER

MAROC
ح ت) شركة  (NAGHAM FES
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
إقامة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
شارع  ململكة  لعربية)  لعزيزية 
 لسعودية،)طابق)3)رقم)20 - 90000 

طنجة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106247
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NAGHAM FES
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تنظيم) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 وحفالت.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع  ململكة  لعربية)  لعزيزية 
 لسعودية،)طابق)3)رقم)20 - 90000 

طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد محسن فجال):)100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) فجال  محسن   لسيد 
رجاء) عمارة  زنقة  و زيرة  وخضر ء)

رقم)3) 90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) فجال  محسن   لسيد 
رجاء) عمارة  زنقة  و زيرة  وخضر ء)

رقم)3) 90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3299.
491I

مع ى هللا تخنسفر

MAATALLAH TRANSFERT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مع ى هللا تخنسفر
1)11) سكجور) رقم) (2  وحسنى)
مر كش) (،40160  ملحاميد مر كش،)

 ملغرب
ح ت) شركة  تخنسفر  هللا  مع ى 
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
تجزئة) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 
2168) سكجور) رقم) هللا  مع ى 

مر كش  ملغرب)40160 
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104929

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

مع ى) (: بمختصر تسميتها)  القتضاء)

هللا تخنسفر.

غرض  لشركة بإيجاز):)

تحويل  ألمو ل) في  وسيط  (1

و وخدمات  ملالية)

2)خدمات  ألد ء) لنقدية

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

2168) سكجور مر كش) مع ى رقم)

40160) ملغرب

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

عبد) موالي   لسيد  ملحتر م 

 لرحمان):)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

للحصة

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد) موالي   لسيد  ملحتر م 
رقم) (2 عنو نه  وحسنى)  لرحمان 

 40160 مر كش) 1)11) سكجور 

 ملغرب

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد) موالي   لسيد  ملحتر م 
رقم) (2 عنو نه  وحسنى)  لرحمان 

 40160 مر كش) 1)11) سكجور 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (1( بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)114198.

492I

ZHAR AHMED

SOPAMTRAV
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA،  11

30030،(FES(MAROC

ح ت) شركة  (SOPAMTRAV

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)9) 

 30030 (- بنسودة) بام  حي  (28 زنقة)

فاس  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

6307(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOPAMTRAV
مقاول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

-) إلستر د) في  الشغال  ملختلفة)

و لتصدير.

 (9 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 30030 (- بنسودة) بام  حي  (28 زنقة)

فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد عبد لعالي زعيرو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد لعالي زعيرو عنو نه) ))

بنسودة) (28 زنقة) ((9 رقم) بام  حي 

30030)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عبد لعالي زعيرو عنو نه) ))

بنسودة) (28 زنقة) ((9 رقم) بام  حي 

30030)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (09 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)97/2020)1.

493I

FIDERSER

SOCIETE TRANSMRADSA

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

FIDERSER

 BLOC 14 N° 1(( HAY

 ESSALAM،( 14200،( SIDI

SLIMANE MAROC

 SOCIETE TRANSMRADSA

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تجزئة) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 

 14200  -  04 رقم) ب  بلوك   لوفاء)

سيدي سليمان  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.270(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (14 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)

نقل  لبضائع للغير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 البتد ئية بسيدي سليمان بتاريخ))1 

يونيو)2020)تحت رقم)68/2020.

494I
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FIDERSER

STE MOUCHIH TRAVAUX
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 1(( HAY
 ESSALAM،( 14200،( SIDI

SLIMANE MAROC
 STE MOUCHIH TRAVAUX
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لبرنامج)
 الجتماعي بلوك)07)رقم)84 - 14200 

سيدي سليمان  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.1497

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يونيو) (07 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
 10.000« أي من) درهم«) (490.000«
عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)
رفع  لقيمة  إلسمية لألسهم) (: طريق)

 ملوجودة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بسيدي سليمان بتاريخ))1 

يوليوز)2020)تحت رقم)66/2020.

49(I

BNA CONSULTING

BNA CONSULTING SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

BNA CONSULTING
شارع  لزرق وني  ل ابق) (46
20080-6) لد ر  لبيضاء)  لتاني رقم)
 Casablanca (،20080  ملغرب.،)

MAROC
 BNA CONSULTING SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 46 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
شارع  لزرق وني  ل ابق  لتاني رقم)
(- 20080-6) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

20080) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(61(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BNA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONSULTING SARL

تاجر) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الستشار ت  إلد رية.

 46 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع  لزرق وني  ل ابق  لتاني رقم)

(- 20080-6) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

20080) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((00 (: نبز ر) أيوب   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  ملهدي  لبوقفاوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) نبز ر  أيوب   لسيد 

 (4 رقم) فيال  بوسكورة  حد ئق 

 20080 بوسكورة  لنو صر لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 لسيد  ملهدي  لبوقفاوي)

 133 رقم) حمزة  تجزئة  عنو نه) ))

 20080 معروف  لبيضاء) سيدي 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) نبز ر  أيوب   لسيد 

 (4 رقم) فيال  بوسكورة  حد ئق 

 20080 بوسكورة  لنو صر لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

 لسيد  ملهدي  لبوقفاوي)
 133 رقم) حمزة  تجزئة  عنو نه) ))
 20080 معروف  لبيضاء) سيدي 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 08 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.
496I

 لكترو جنر ل سرفي5

الكترو جنرال سرفي5
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 لكترو جنر ل سرفي5
 لرقم)398) وحرية  ملحمدية)8)1 
(،AV(OMAR(EL(KHEYAM،(20820

 ملحمدية  ملغرب
 لكترو جنر ل سرفي5 شركة ح ت)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 
20820) ملحمدية)  -  1 398) وحرية)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

21741
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2018 أبريل) (23
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:) لكترو)  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

جنر ل سرفي5.
غرض  لشركة بإيجاز):)شر ء)-بيع)

لو زم  ملكاتب و الدو ت  ملدرسية.
وكل) و ل باعة  خدمات  لنسخ 

 وخدمات.
:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
20820) ملحمدية)  -  1 398) وحرية)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد  لعربي حشومي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لعربي حشومي عنو نه) ))
 20820  1 398) وحرية)  لرقم)

 ملحمدية  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لعربي حشومي عنو نه) ))
 20820  1 398) وحرية)  لرقم)

 ملحمدية  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
ماي) (16  البتد ئية باملحمدية بتاريخ)

2018)تحت رقم)800.
498I

)مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش.)م.)م

SOCIETE ZHAR-ERRIHANE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش.)
م.)م

بلوك)C)رقم))21)حي أساكا تكوين)
أكادير،)2)806،)أكادير  ملغرب

 SOCIETE ZHAR-ERRIHANE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
70000) لعيون)  -  39 رقم)  و والن 

 ملغرب.
إنشاء)فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.92(9

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)24)يونيو)2020)تقرر إنشاء)
تحت  لتسمية) للشركة  تابع  فرع 
 SOCIETE ZHAR-ERRIHANE
و لكائن بالعنو ن حي بن عنفر زنقة)
(- ملول) 44) لقليعة  يت  رقم)  فني 
من) و ملسير  6)863) نزكان  ملغرب 
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طرف  لسيد)ة))بوكير عبد  لنبي.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1324.

499I

MLM FINANCE

NETCOS DISTRIBUTION
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT N°2 1ER ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD
 GUELIZ( MARRAKECH،( 40000،

marrakech maroc
 NETCOS DISTRIBUTION
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
محل) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
(- مر كش) (2 )18) زلي  و نوبي رقم)

40000)مر كش  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1049((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NETCOS DISTRIBUTION
غرض  لشركة بإيجاز):) نتاج وبيع)
بالتجميل,) نتاج)  ملنتجات  ملتعلقة 
(, بالتنظيف) وبيع  ملنتجات  ملتعلقة 

 ستير د وتصدير.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل))18 
 زلي  و نوبي رقم)2)مر كش)-)40000 

مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: ياسين)  لسيد  ملهدي 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ياسين   لسيد  ملهدي 
 22 رقم) (8( عمارة) دياري  مجمع 
 كزناية طنجة)90060)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) ياسين   لسيد  ملهدي 
 22 رقم) (8( عمارة) دياري  مجمع 
 كزناية طنجة)90060)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114211.

(00I

EVA FISH

EVA FISH -إيفا فيش
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

EVA FISH
 RUE 7 N ( ETG 2 APPT 4
 SAADA( SIDI( BERNOUSSI،

20620،) لد ر  لبيضاء) ملغرب
EVA FISH)-إيفا فيش شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 4 )) ل ابق  لثاني  لشقة) رقم) (7
 لسعادة سيدي  لبرنو�ضي)-)-)20620 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(917
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 EVA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

FISH)-إيفا فيش.
-إنشاء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
وتشغيل مزرعة تربية  ألحياء) ملائية)

 لصناعية
-شر ء)وبيع وتخزين وإيد ع وحفظ)

ونقل جميع  ملو د  لبحرية
-تصدير  ألسماك

في  ملنتجات) - لتجارة  لدولية 
 لسمكية

لألسماك) -تجارة  و ملة 
و لقشريات و لرخويات

-صيد  ألسماك و لصيد  لساحلي)
أعماق  لبحار) في  وصيد  ألسماك 

بجميع أشكاله..
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 4 )) ل ابق  لثاني  لشقة) رقم) (7
 لسعادة سيدي  لبرنو�ضي)-)-)20620 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيدة  لشبابي سومية):)1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 999 (: عالء) لدين) شهير   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة  لشبابي سومية عنو نه) ))
 863(0 إنزكان) تر ست  (1087 زنقة)

إنزكان  ملغرب.
 لسيد شهير عالء) لدين عنو نه) ))
4) لشقة) 7)زنقة  ملالزم برجي  ل ابق)

22 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد شهير عالء) لدين عنو نه) ))
4) لشقة) 7)زنقة  ملالزم برجي  ل ابق)

22 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739779.

(01I

MED ACCOUNTING

EBK CARGO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

MED ACCOUNTING

 AVENUE EL HARIRI  18

 RESIDENCE(JAMILA(n°(TANGER،

90000،(TANGER(MAROC

ح ت) شركة  (EBK CARGO

 ملسؤولية  ملحدودة

رقم7  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 18 شارع  وحريري  قامة جميلة رقم)

- 90000)طنجة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(79(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (01

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 EBK (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CARGO

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لفائدة  لغير.

رقم7  (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 18 شارع  وحريري  قامة جميلة رقم)

- 90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: كمال)  لسيد  لبوطي 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) كمال   لسيد  لبوطي 

شارع  بو بكر بن ق يع شركة فليفلي)

20000) لد ر) للنقل  لد ر  لبيضاء)

 لبيصاء) ملغرب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) كمال   لسيد  لبوطي 
شارع  بو بكر بن ق يع شركة فليفلي)
20000) لد ر) للنقل  لد ر  لبيضاء)

 لبيصاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (06 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232134.
(02I

chrono services

 GLOBAL SOLUTION
INFORMATIQUE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

chrono services
برشيد،) نافع  بن  زنقة عقبة  (4(

26100،)برشيد  ملغرب
 GLOBAL SOLUTION
ح ت) شركة  (INFORMATIQUE

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لسفلي)
برشيد) بن  بي طالب  زنقة علي  (73

برشيد)26100)برشيد  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

13723
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 GLOBAL SOLUTION (:

.INFORMATIQUE
بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

معد ت  ملعلوميات.
:) لسفلي) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
برشيد) بن  بي طالب  زنقة علي  (73

برشيد)26100)برشيد  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: عثمان)  لسيد  لبعير 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عثمان   لسيد  لبعير 
12)زنقة  لباهية حي  لرياض)26100 

برشيد  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عثمان   لسيد  لبعير 
12)زنقة  لباهية حي  لرياض)26100 

برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (07  البتد ئية ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)433.

(03I

FCG AL AMANE

 GASKETS AUTOMOTIVE
PARTS

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2
 AGDAL(RABAT،( 10090،( RABAT

MAROC
 GASKETS AUTOMOTIVE
ح ت  ملسؤولية) شركة  (PARTS

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملن قة)
 لصناعية تامسنا رقم)12)سيدي يحي)

زعير تمارة)-)12200)تامسنا  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.106099

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 فبر ير) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
محمد أوزيف) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (3.000
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (19.000
حسن شوكير بتاريخ)17)فبر ير)2020.

سكينة ل في) )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (1.000
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000

حسن شوكير بتاريخ)30)يناير)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (17 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)88))10.

(04I

safigec

STE TAYBA LOT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

safigec
 rue ibn taymiya immb 12

appt(2،(30000،(fes(maroc
ح ت) شركة  (STE TAYBA LOT

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي سيدي)
 1 مكتب) (28 بومدين عمارة شافعي)
صفرو سيدي بومدين عمارة شافعي)
صفرو) (34000 صفرو) (1 مكتب) (28

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

2909
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAYBA LOT
(: بإيجاز) غرض  لشركة 
 LOTISSEUR DE TERRAIN
 D’IMMOBILIER - ENT DE

.TRAVAUX DIVERS -LOTISSEUR
سيدي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 1 مكتب) (28 بومدين عمارة شافعي)
صفرو سيدي بومدين عمارة شافعي)
صفرو) (34000 صفرو) (1 مكتب) (28

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):) ملغرب سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: مص في) بوسهل   لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: كمال  مين  حمد)  لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بوسهل مص في عنو نه) ))
000)3)صفرو) 171)شارع  بن هالل)

 ملغرب.
 لسيد كمال  مين  حمد عنو نه) ))
صفرو) (3(000 دفار) جوز  بن  (92

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد بوسهل مص في عنو نه) ))
000)3)صفرو) 171)شارع  بن هالل)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بصفرو بتاريخ)

2020)تحت رقم)130.

(0(I

س- طل5

 TOP QUALITY
CONSTRUCTION GROUP
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

س- طل5
 ل ابق  الول  لحي  الد ري شارع)
23000،)بني مالل) (،41  ل ائف رقم)

 ملغرب
 TOP QUALITY
CONSTRUCTION GROUP)شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
ز وية) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
شارع محمد  وخام5 وشارع  و يش)
 مللكي  قامة  لبرج  ل ابق  لثامن)
fiduciairecatlas4@  -  لشقة رقم1 

gmail.com)بني مالل  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1022(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TOP (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 QUALITY CONSTRUCTION

.GROUP

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
عقاري

مقاول  عمال مختلفة

تجزئة وبيع  الر �ضي  لسكنية.
ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع محمد  وخام5 وشارع  و يش)

 مللكي  قامة  لبرج  ل ابق  لثامن)

fiduciairecatlas4@  -  لشقة رقم1 

gmail.com)بني مالل  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد أحمد بودة):)00).2)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد محمد بودة):)00).2)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد رشيد بودة):)00).2)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد بن وحمر نور لدين):)00).2 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي)  لسيد أحمد بودة عنو نه) ))
 23000  16 رقم) (2 د ركوم مجموعة)

بني مالل  ملغرب.

حي)  لسيد محمد بودة عنو نه) ))
 23000  16 رقم) (2 د ركوم مجموعة)

بني مالل  ملغرب.

حي)  لسيد رشيد بودة عنو نه) ))
 23000  16 رقم) (2 د ركوم مجموعة)

بني مالل  ملغرب.

نور لدين) وحمر  بن   لسيد 
فتوح  ل ابق  الول) باب  عنو نه) ))
مالل) بني  (23000  1 رقم) (8 زنقة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
حي)  لسيد أحمد بودة عنو نه) ))
 23000  16 رقم) (2 د ركوم مجموعة)

بني مالل  ملغرب
حي)  لسيد محمد بودة عنو نه) ))
 23000  16 رقم) (2 د ركوم مجموعة)

بني مالل  ملغرب
حي)  لسيد رشيد بودة عنو نه) ))
 23000  16 رقم) (2 د ركوم مجموعة)

بني مالل  ملغرب
نور لدين) وحمر  بن   لسيد 
فتوح  ل ابق  الول) باب  عنو نه) ))
زنقة)8)رقم)1 23000)بني مالل  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم)394.
(06I

موثق

ARTIBATEL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

موثق
 قامة  لنور ز وية شارع عبد هللا)
-) ل ابق) كر ون) وزنقة  ياسين  بن 
 لثاني بلفدير  لد ر  لبيضاء،)20310،)

 لد ر  لبضاء) ملغرب
ح ت) شركة  (ARTIBATEL

 ملسؤولية  ملحدودة
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 ( رقم) فضاء)   (24 بقعة) عز لدين 
2)202) لبيضاء) (- شارع  لفر ت)

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.88609

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (201( دجنبر) (0( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي) درهم«) ((.000.000,00«
إلى) درهم«) ((.000.000,00« من)

عن طريق) درهم«) (10.000.000,00«
ديون  لشركة) مع  مقاصة  إجر ء) (:

 ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يناير)2016)تحت رقم)93104)00.

(07I

FIDUALOUKHOUA SARL

SOFITRANLOG
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°1(0 RES AL YAKOUT AL
 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES،(30000،(FES(MAROC
ح ت) شركة  (SOFITRANLOG

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  الجتماعي رقم)37 
 30000 (- تجزئة  لفتح جنان  لورد)

فاس.
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.(39(9

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)09)مارس)2020)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1619/2020.

(08I

FIDUALOUKHOUA SARL

SOFITRANLOG
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°1(0 RES AL YAKOUT AL
 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES،(30000،(FES(MAROC
ح ت) شركة  (SOFITRANLOG

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)37 

 30000 (- تجزئة  لفتح جنان  لورد)

فاس  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.(39(9

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 مارس) (09  ملؤرخ في)

مسير جديد للشركة  لسيد)ة)) لر مي)

 وخمار كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1619/2020.

(09I

)وجدة إكسبري5

وجدة إكأبري5
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

وجدة إكسبري5

 RUE DE TAFILALET  191

)،CASABLANCA،) لد ر) 20010

 لبيضاء) ملغرب

ح ت) شركة  إكسبري5  وجدة 

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 RUE DE TAFILALET  191

CASABLANCA( -( ouadghiri97@

gmail.com) لد ر  لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (20

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
وجدة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

إكسبري5.
تحويل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألمو ل و وخدمات  ملتعددة..
 RUE 191(:(عنو ن  ملقر  الجتماعي
 DE TAFILALET CASABLANCA -
ouadghiri97@gmail.com) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 100 (: ودغيري) حسن   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) ودغيري  حسن   لسيد 
20330) لد ر  لبيضاء)  ملعاريف)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) ودغيري  حسن   لسيد 
20330) لد ر  لبيضاء)  ملعاريف)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740162.

(10I

STE TRAFISCO

LYAF IMMO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

STE TRAFISCO
مويلحا) عبدهللا  بن  لزبير  شارع 
24000،) و ديدة) (،273  و ديدة)

 ملغرب
ح ت) شركة  (LYAF IMMO

 ملسؤولية  ملحدودة
مركز) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
اللة  ليكوت) شارع  ز وية  لرياض 
ومص فى  ملعاني  ل ابق  لتاني رقم)
20140) لد ر) (- 69) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466(0(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LYAF (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.IMMO

غرض  لشركة بإيجاز):)•)م ور.

• إلنعاش  لعقاري..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مركز ز وية)

 لرياض شارع اللة  ليكوت ومص فى)

69) لد ر)  ملعاني  ل ابق  لتاني رقم)

20140) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 333 (:  لسيد  ملهدي  إلدري�ضي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 333 (: فاطين) عبدهللا   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 334 (: بعقيلي) يوسف   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ملهدي  إلدري�ضي عنو نه) ))
3) و ديدة) تجزئة شرقاوة) (24 رقم)

24000) و ديدة  ملغرب.

عنو نه) )) فاطين  عبدهللا   لسيد 

ممر  بر هيم) 128) ل ابق  لتاني 

تجزئة  لنرج5  و ديدة)  لغز وي 

24000) و ديدة  ملغرب.

بعقيلي عنو نه) ))  لسيد يوسف 
بن  لعربي  لعلوي) شارع محمد  (22

 24000 بن  دري5  و ديدة) كدية 

 و ديدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

بعقيلي عنو نه) ))  لسيد يوسف 
بن  لعربي  لعلوي) شارع محمد  (22
 24000 بن  دري5  و ديدة) كدية 

 و ديدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)6)7403.

(11I

FIDUCIAIRE ILIADA

فرير هاشمي نكوص
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE ILIADA
 AV AL AMAL RIAD  12
 MEKNES،( 50000،( MEKNES

MAROC
ح ت) نكوص شركة  فرير هاشمي 

 ملسؤولية  ملحدودة
رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
مكناس) عرمة  عين  دو ر  وحاجة  (1

مكناس)0000))مكناس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0127
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
فرير) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

هاشمي نكوص.
:) لتصدير) غرض  لشركة بإيجاز)
وإد رة  العمال) و ملتاجرة  و الستير د 

 لفالحية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)1)دو ر)
 وحاجة عين عرمة مكناس مكناس)

0000))مكناس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: محمد)  لسيد  لعيساوي 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  لعيساوي  دري5)

حصة بقيمة)10)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

محمد)  لسيدة  لعيساوي 
م ج) زنقة  لشهد ء) (4 رقم) عنو نه) ))

مكناس)0000))مكناس  ملغرب.

 لسيد  لعيساوي  دري5)
م ج) زنقة  لشهد ء) (4 رقم) عنو نه) ))

مكناس)0000))مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  لعيساوي محمد عنو نه) ))
مكناس) ج  م  زنقة  لشهد ء) (4 رقم)

0000))مكناس  ملغرب

 لسيد  لعيساوي  دري5)
م ج) زنقة  لشهد ء) (4 رقم) عنو نه) ))

مكناس)0000))مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1983.

(12I

Fiduciaire la clarté

INTERNIL INVEST
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

Fiduciaire la clarté

طريق) (3 رقم) بلعباس  14تجزئة 

فاس) (،300(0 فاس،) عين  لشقف 

 ملغرب

شركة ح ت) (INTERNIL INVEST

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زنقة)13 
فاس) (30090 (- حي و د فاس) (3 رقم)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63129
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INTERNIL INVEST

متجر) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

بالتقسيط

-)صبع وتوزيع مو د  لنظافة.

 13 زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

فاس) (30090 (- حي و د فاس) (3 رقم)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (10 (:  لسيد عبد هللا بن حادين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد هشام تامدي):)490)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حادين) بن  هللا  عبد   لسيد 
رياض) (2 771) ل ابق) رقم) عنو نه) ))

 (0000 أو)  السماعيلية  لش ر 

مكناس  ملغرب.

عنو نه) )) تامدي  هشام   لسيد 

 30110 كرنيز) مو�ضى  سيدي  (106

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

حادين) بن  هللا  عبد   لسيد 
رياض) (2 771) ل ابق) رقم) عنو نه) ))

 (0000 أو)  السماعيلية  لش ر 

مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (14 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)4/20)16.

(13I

N2M CONSEIL-SARL

AIT- LIK
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE ( N 19,
 2( ETAGE(N( 4،( 62000،( NADOR

MAROC
ح ت  ملسؤولية) شركة  (AIT- LIK

 ملحدودة
طريق) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 زغنغان  والد ميمون رقم)7)) لناظور)

- 62000) لناظور  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.1993(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تعيين) 09)يوليوز)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) يت) مسير جديد 

 ملعلم  وحسين كمسير آخر
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)927.
(14I

OUHAMMID MOHAMED

 MAROC FONDERIE
SARLAU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

MO LOGISTIQUE
 IMM 13 APPT 1 AL
 KHOUZAMA 9 LISSASSFA
 CASABLANCA،( 20230،

CASABLANCA MAROC
 MAROC FONDERIE SARLAU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 LOTISSEMENT SALWA, IMM 01
 N°42 TIT MELLIL CASABLANCA

 29642 CASABLANCA MAROC
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAROC FONDERIE SARLAU

بإيجاز) غرض  لشركة 

 IMPORTATION ET (:

 EXPORTATION DES

 PRODUITS DE FONDERIE,

 GALVANOPLASTIQUE ET

.TANNORIE

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 LOTISSEMENT SALWA, IMM 01

 N°42 TIT MELLIL CASABLANCA

.29642 CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 HAYAT AISSAOUI  لسيدة)

 HAY AMAL 02 NR عنو نه) ))

 167 TIT MELLIL CASABLANCA

.29642 CASABLANCA MAROC

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 HAYAT AISSAOUI  لسيدة)

 HAY AMAL 02 NR عنو نه) ))

 167 TIT MELLIL CASABLANCA

29642 CASABLANCA MAROC

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)7)7400.

(1(I

Fiduciaire la clarté

SOMAHYPRO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

Fiduciaire la clarté

طريق) (3 رقم) بلعباس  14تجزئة 

فاس) (،300(0 فاس،) عين  لشقف 

 ملغرب

ح ت) شركة  (SOMAHYPRO

 ملسؤولية  ملحدودة

 18 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

زنقة  بن رشد مكاتب  اليمان  ل ابق)

17) ملدينة  و ديدة) رقم)  لثالث 

30000)فاس  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (03

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOMAHYPRO

غرض  لشركة بإيجاز):)- لتفاوض)

وتجهيز ت) مو د  وتوزيع  صنع  (-

 لنظافة)

-) لتصدير و لستير د.

زنقة) (18 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مكاتب  اليمان  ل ابق) رشد   بن 

17) ملدينة  و ديدة) رقم)  لثالث 

30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد خالد  محيدو):)10))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيدة سهام شيكر):)490)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) خالد  محيدو   لسيد 
رقم)39)تجزئة يوسف زو غة)30000 

فاس  ملغرب.

عنو نه) )) شيكر  سهام   لسيدة 

ف ب) (100 تجزئة بني يخلف  ملركز)

بني يخلف))2881) ملحمدية  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) خالد  محيدو   لسيد 
رقم)39)تجزئة يوسف زو غة)30000 

فاس  ملغرب

تم  إليد ع  لقانوني ب-)بتاريخ))1 

يوليوز)2020)تحت رقم)1672/20.

(18I

SMART AUDIFIN SARL

HIBAMOD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SMART AUDIFIN SARL

 45BD( MOHAMED( V( N( 17،

90000،(TANGER(MAROC

ح ت) شركة  (HIBAMOD

 ملسؤولية  ملحدودة

 ZONE وعنو ن مقرها  إلجتماعي)

 INDUSTRIELLE GZENAYA LOT

328 - 90000 TANGER MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HIBAMOD

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

.CONFECTION

 ZONE (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 INDUSTRIELLE GZENAYA LOT

.328 - 90000 TANGER MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 SAIDI EL OUARRATI  لسيد)

MOSTAFA(:(500)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.

 TAKKAL(IKRAM(:(500(لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 

 SAIDI EL OUARRATI  لسيد)

 (0.000 بقيمة) (MOSTAFA( :( 50

درهم.

 TAKKAL( IKRAM( :( 50  لسيدة)

بقيمة)0.000))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 SAIDI EL OUARRATI  لسيد)

 EL MERS عنو نه) )) (MOSTAFA

 ACHENNAD ( RUE 208 90000

.TANGER MAROC

 TAKKAL IKRAM  لسيدة)

 EL MERS ACHENNAD عنو نه) ))

 ( RUE 208 90000 TANGER

.MAROC

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 SAIDI EL OUARRATI  لسيد)

 EL MERS عنو نه) )) (MOSTAFA

 ACHENNAD ( RUE 208 90000

TANGER MAROC

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3364.

(23I

 centre de developpment profesionnel des

competences

MAYSA FISH
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar( laayoune،( 70000،

laayoune maroc

ح ت) شركة  (MAYSA FISH

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 ملسيرة  وخضر ء) لش ر  لثالث)

 ملر�ضئ)-)70000) لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAYSA FISH

بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 السماك  لبجمالة.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ملسيرة  وخضر ء) لش ر  لثالث)

 ملر�ضئ)-)70000) لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  لسالم  ل ويل)  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لسالم  ل ويل)  لسيد 
 21 زنقة  النارة  لعمارة) عنو نه) ))
70000) لعيون) حي  ملسيرة) (02 رقم)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لسالم  ل ويل)  لسيد 
 21 زنقة  النارة  لعمارة) عنو نه) ))
70000) لعيون) حي  ملسيرة) (02 رقم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (16 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2020)تحت رقم)1397/2020.

(2(I

FIDUALOUKHOUA SARL

A DEGNE MOROCCO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUALOUKHOUA SARL

 N°1(0 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES،(30000،(FES(MAROC

شركة) (A DEGNE MOROCCO

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

ق عة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رقم)4)تجزئة  لشر يبية طريق سيدي)

 حر زم)-)30000)فاس  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.(316(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم) (2019 غشت) (01 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

 80.000« أي من) درهم«) (220.000«

عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجر ء) (: طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

دجنبر) (23 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2019)تحت رقم)4173/2019.

(26I
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FIDUALOUKHOUA SARL

A DEGNE MOROCCO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°1(0 RES AL YAKOUT AL
 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES،(30000،(FES(MAROC
شركة) (A DEGNE MOROCCO

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
ق عة) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 
رقم)4)تجزئة  لشر يبية طريق سيدي)

 حر زم)-)30000)فاس  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.(316(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2019 غشت) (01 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)
وتجهيز ت) و ألليات  بيع  ملعد ت 

 ملرئاب)
بيع معد ت وتو بع  لع الت.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
دجنبر) (23 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2019)تحت رقم)4173/2019.

(27I

 centre de developpment profesionnel des

competences

EXPRESS HANADI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar( laayoune،( 70000،

laayoune maroc
ح ت) شركة  (Express Hanadi
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 70000 (- 118) ملر�ضي) رقم)  المال 

 لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
32217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Express Hanadi
غرض  لشركة بإيجاز):) لنقل.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 70000 (- 118) ملر�ضي) رقم)  المال 

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيدة حنان  ملهاوض)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة حنان  ملهاوض عنو نه) ))
بور كان) 1) ير ك  رقم) ((3( زنقة)

80000) كادير  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة حنان  ملهاوض عنو نه) ))
بور كان) 1) ير ك  رقم) ((3( زنقة)

80000) كادير  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1396/2020.

(28I

مستامنة شامة

WEST PARTS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مستامنة شامة

142) ل ابق) رقم) شارع  ملسيرة 

 الول  لناظور شارع  ملسيرة رقم)142 

(،62000  ل ابق  الول  لناظور،)

 لناظور  ملغرب

ح ت) شركة  (WEST PARTS

 ملسؤولية  ملحدودة

بلوك) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

لعري) (40 ل) (22  لذهب  السود رقم)

 لشيخ)-)62000) لناظور  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

201(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (2(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 WEST (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PARTS

-) ستير د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

مو د  لتشحيم

-) ستير د ق ع غيار جديدة

وق ع) مو د  لتشحيم  توزيع  (-

 لغيار.

بلوك) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

لعري) (40 ل) (22  لذهب  السود رقم)

 لشيخ)-)62000) لناظور  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

00))حصة) (:  لسيد وليد  ملهاجر)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد  مين بومزوغ):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

00))بقيمة) (:  لسيد وليد  ملهاجر)

0.000))درهم.

 لسيد  مين بومزوغ):)00))بقيمة)

0.000))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) وليد  ملهاجر   لسيد 
 62000  116 رقم) وحسن  حي  والد 

 لناظور  ملغرب.
عنو نه) )) بومزوغ   لسيد  مين 
 62000  22 رقم) شارع  لفر بي 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) وليد  ملهاجر   لسيد 
 62000  116 رقم) وحسن  حي  والد 

 لناظور  ملغرب
عنو نه) )) بومزوغ   لسيد  مين 
 62000  22 رقم) شارع  لفر بي 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)08)يوليوز)

2020)تحت رقم)864.
(29I

distra conseils

ALL EXPORT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

distra conseils
21) ل ابق  لثاني) بلوك) (2 رقم)
مر كش) (،40000  لحي  وحسني،)

 ملغرب
ح ت) شركة  (ALL EXPORT
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 ROUIDATE 3 N° 127 AV PRINCE
 MY ABDELLAH MARRAKECH

- 40000 MARRAKECH MAROC
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10381(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (04
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
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ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ALL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EXPORT

 IMPORT(:(غرض  لشركة بإيجاز

 ET EXPORT DE FOURNITURES

.DE BUREAU

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ROUIDATE 3 N° 127 AV PRINCE

 MY ABDELLAH MARRAKECH -

.40000 MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 BOURHIL EL KABIRA  لسيدة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 BOURHIL EL  لسيدة)

 ROUIDATE عنو نه) )) (KABIRA

 3 N°ROUIDATE 3 N° 127

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 BOURHIL EL KABIRA  لسيدة)

 ROUIDATE 3 N° 127 عنو نه) ))

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 MARRAKECH 40000

MARRAKECH MAROC

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (23 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)113248.

(30I

 MOGADOR(5موكادور أسيست آند سيرفي

ASSIST AND SERVICES SARL

مودروب ش م م
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

سيرفي5) آند  أسيست  موكادور 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

و د) شارع  دكالة  باب  حي  (2 رقم)

بال ابق) (3 رقم)  ملخازن  لشقة 

(،44000  لثاني  لصويرة  لصويرة،)

 لصويرة  ملغرب

ح ت) شركة  م  م  ش  مودروب 

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

شقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

بالس ح رقم)7-326)تجزئة  لصويرة)

- 44000) لصويرة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

مودروب ش م م.

:) لتجارة) بإيجاز) غرض  لشركة 

 إللكترونية بيع عن طريق  ألنترنيت)

 لتصدير و إلستير د.

شقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بالس ح رقم)7-326)تجزئة  لصويرة)

- 44000) لصويرة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
حرماوي) مص فى   لسيد 

تافوكت) تجزئة  (341 عنو نه) ))

 لصويرة)44000) لصويرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
حرماوي) مص فى   لسيد 

تافوكت) تجزئة  (341 عنو نه) ))

 لصويرة)44000) لصويرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة بتاريخ)20)يوليوز)

2020)تحت رقم)148.

(31I

FIDUALOUKHOUA SARL

SOFITRANLOG
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUALOUKHOUA SARL

 N°1(0 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES،(30000،(FES(MAROC

ح ت) شركة  (SOFITRANLOG

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)37 

 30000 (- تجزئة  لفتح  ل اهريين)

فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.(39(9

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 مارس) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

عبد  لعالي) )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  ((00  لتويجر)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) ((00 أصل)

 وخمار  لر مي بتاريخ)09)مارس)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (10 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1619/2020.

(32I

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة

STE IRRIZONE SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة

(،(2000 ب وطة،) زنقة  بن  (20

 لر شيدية  ملغرب

شركة) (STE IRRIZONE SARL

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)01 

 (2000 (- زنقة سيدي  بو عبد هللا)

 لر شيدية  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.1187(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (08 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

عبد  وحليم) )ة)) تفويت  لسيد)

بلقايد)16)حصة  جتماعية من أصل)

عبد) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (33

 لرحمان زيزي بتاريخ)08)يونيو)2020.

عبد  وحليم) )ة)) تفويت  لسيد)

بلقايد)17)حصة  جتماعية من أصل)

موالي) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (33

علي علوي بتاريخ)08)يونيو)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 1( بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)182.

(3(I

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة

STE AGRI TRIO SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة

(،(2000 ب وطة،) زنقة  بن  (20

 لر شيدية  ملغرب

شركة) (STE AGRI TRIO SARL

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رقم) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 

 (2000  -  1 عين  لعاطي) (829

 لر شيدية  ملغرب.
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توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.12427
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (01 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)
-2) لري) -1 ألشغال  ملختلفة.)
و ستصالح  ألر �ضي  لفالحية.-3 
تركيب معد ت  ل اقة) (4-  ملتاجرة.)

 وحر رية و لشمسية..
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 1( بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)183.
(36I

STE TRAFISCO

BNK NEGOCE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

STE TRAFISCO
مويلحا) عبدهللا  بن  لزبير  شارع 
24000،) و ديدة) (،273  و ديدة)

 ملغرب
ح ت) شركة  (BNK NEGOCE

 ملسؤولية  ملحدودة
مركز) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
اللة  ليكوت) شارع  ز وية  لرياض 
ومص فى  ملعاني  ل ابق  لتاني رقم)
 24000 (- 69) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46649(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BNK (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.NEGOCE
غرض  لشركة بإيجاز):)-) لتد ول.

-) ستير د وتصدير.

-) لعرض  لصناعي..
مركز) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
اللة  ليكوت) شارع  ز وية  لرياض 
ومص فى  ملعاني  ل ابق  لتاني رقم)
 24000 (- 69) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: بنكير ن) عتمان   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد عتمان بنكير ن عنو نه) ))
 24000 زنقة  بير  و ديدة) (36  لرقم)

 و ديدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عتمان بنكير ن عنو نه) ))
 24000 زنقة  بير  و ديدة) (36  لرقم)

 و ديدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740343.

(37I

global compta et conseils

BRISSIL TRANS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

global compta et conseils
تومرت  ل ابق) 10,شارع  بن 

 لثاني،)90000،)طنجة  ملغرب
ح ت) شركة  (BRISSIL TRANS
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
10,شارع  بن تومرت  ل ابق  لثاني)-)

90000)طنجة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BRISSIL TRANS

-1) لنقل) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لبري  لوطني و لدولي للبضائع

2)-)نقل  لركاب  لوطني و لدولي

-3)نقل  ملوظفين

-4)تأجير أي وسيلة نقل

-))شر ء)وبيع جميع وسائل  لنقل.

10,شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 90000 (-  بن تومرت  ل ابق  لثاني)

طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد علي بريسل):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بريسل  علي   لسيد 

مجمع  وحسني  قامة  لنور مجموعة)

8))رقم)39 90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بريسل  علي   لسيد 

مجمع  وحسني  قامة  لنور مجموعة)

8))رقم)39 90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (02 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232093.

(38I

Maitre Idriss el khatib

TAMOUDA VILLAGE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan( Tetouan،( 93000،

Tetouan Maroc
شركة) (TAMOUDA VILLAGE

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
محمد  ليازيدي عمارة سارة بلوم س)
 93000  - رقم ب1   ل ابق  الر�ضي 

ت و ن  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.26693

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (78.0(2.960«
»100.000)درهم«)إلى)»2.960)78.1 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1637.
(39I

cafge

LOUNGE BAR LE NEROLI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cafge
 Mustapha( el( maani،  234

20130،(casablanca(maroc
 LOUNGE BAR LE NEROLI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
 10 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 -  ( شارع  وحرية  ل ابق  لثالث رقم)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.463831

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
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2020)تم تعيين) 08)يوليوز)  ملؤرخ في)

مسير جديد للشركة  لسيد)ة))محمد)

 ظريف كمسير وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)3)7401.

(40I

مستامنة شامة

SOLPARK

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

مستامنة شامة

142) ل ابق) رقم) شارع  ملسيرة 

 الول  لناظور شارع  ملسيرة رقم)142 

(،62000  ل ابق  الول  لناظور،)

 لناظور  ملغرب

SOLPARK)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

بني) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

0)620) لناظور) (-  نصار  ملركز)

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.163(7

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (02 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

ر سب) سميرة  )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  (1.000

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000

يناير) (02 بتاريخ) دغوش  سنايدة 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يناير) (10  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)49.

(41I

مستامنة شامة

SOLPARK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة
142) ل ابق) رقم) شارع  ملسيرة 
 الول  لناظور شارع  ملسيرة رقم)142 
(،62000  ل ابق  الول  لناظور،)

 لناظور  ملغرب
SOLPARK)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
بني) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
0)620) لناظور) (-  نصار  ملركز)

 ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.163(7

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2020 يناير) (02  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

دغوش سنايدة كمسير آخر
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يناير) (10  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)49.

(42I

Trefle(Conseil

AXELENT PARTNERS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Trefle(Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane( Azmi،( 20503،

casablanca maroc
شركة) (AXELENT PARTNERS

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
إقامة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
ز وية زنقة  لنصر وجيل)  إلستقر ر،)
(- 20،) لصخور لسود ء) رقم) سيز ر،)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.282369

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (02 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
بود ن) )ة)) لعربي  تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (100
1.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))أحمد)

وحساك بتاريخ)02)يوليوز)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740098.

(43I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

TURKISH STEAKHOUSE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER ETAGE,
 APPT N°1 19 ANGLE RUE
 BERKANE( ET( RUE( MELLILIA،

60000،(OUJDA(MAROC
 TURKISH STEAKHOUSE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 1( مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
وجدة) (60000 (- شارع سعد زغلول)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(2(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TURKISH STEAKHOUSE
تسيير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

م عم.
)1)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
سعد زغلول)-)60000)وجدة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد عبد  الاله رشدي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  بر هيم  وحارتي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  الاله رشدي عنو نه) ))
)1)شارع سعد زغلول)60000)وجدة)

 ملغرب.
 لسيد  بر هيم  وحارتي عنو نه) ))

فرنسا)016)7)باري5 فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  بر هيم  وحارتي عنو نه) ))

فرنسا)016)7)باري5 فرنسا
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1464.

(44I

-- STE

STE AMOUACH SERVICES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

-- STE
قاسم  لسمارة،) زنقة  (( رقم)

72000،) لسمارة  ملغرب
 STE AMOUACH SERVICES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي توسعة)
 72000 - (7 4)بلوك ب رقم)  لسالم)

 لسمارة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1971
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
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ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AMOUACH SERVICES
:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 لعامة و شغال  لبناء.
توسعة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 72000 - (7 4)بلوك ب رقم)  لسالم)

 لسمارة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد عمو ش مص فى):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
مص فى) عمو ش   لسيد 
عبد  لباقي) زنقة  (2 رقم) عنو نه) ))

72000) لسمارة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
مص فى) عمو ش   لسيد 
عبد  لباقي) زنقة  (2 رقم) عنو نه) ))

72000) لسمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)97.
(4(I

PREMIUM FINANCE

ORIENTALE HOUSE 
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.،( 40000،

MARRAKECH MAROC
شركة) (ORIENTALE HOUSE  
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد)في طور  لتصفية)

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
شارع محمد  وخام5 عمارة عبد) ((
 ملوالى شقة رقم)11)حي موالي رشيد)

- 73000) لد خلة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.13711

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر) (2020 يونيو) (1( في)  ملؤرخ 
ح ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ORIENTALE ح ت  لشريك  لوحيد)
HOUSE)مبلغ رأسمالها)66.000.000 
درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)
شارع محمد  وخام5 عمارة عبد) ((
 ملوالى شقة رقم)11)حي موالي رشيد)
(: - 73000) لد خلة  ملغرب نتيجة ل)

قر ر  لشريك.
 ( رقم) ب  مقر  لتصفية  وحدد 
عبد) عمارة  محمد  وخام5  شارع 
 ملوالى شقة رقم)11)حي موالي رشيد)

- 73000) لد خلة  ملغرب.)
و عين):)

فابري5 ماري نيكوالس)  لسيد)ة))
حانوت  لبقال) وعنو نه) )) ريسبولي 
مر كش  ملغرب) (40000 دو ر الخيلي)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بو دي  لدهب   البتد ئية 
يوليوز)2020)تحت رقم)490/2020.

((1I

 centre de developpment profesionnel des

competences

ARDI CONSULTING
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar( laayoune،( 70000،

laayoune maroc

شركة) (ARDI CONSULTING
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 70000 (- 118) ملر�ضي) رقم)  المال 

 لعيون  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32189
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ARDI (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.CONSULTING
غرض  لشركة بإيجاز):) ستشار ت)
في  الد رة  ملالية و لتنمية  الجنماعية.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 70000 (- 118) ملر�ضي) رقم)  المال 

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد خالد بارودي):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: حنان  فرياض)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بارودي  خالد   لسيد 
حي  لوحدة) (20 رقم) شارع  ل بر ني 

01 70000) لعيون  ملغرب.
 لسيدة حنان  فرياض عنو نه) ))
 3 مجموعة) 100) قامة  لفردوس 
20000) لد ر)  ل ابق  لرقم  اللفة)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بارودي  خالد   لسيد 
حي  لوحدة) (20 رقم) شارع  ل بر ني 

01 70000) لعيون  ملغرب

 لسيدة حنان  فرياض عنو نه) ))
 3 مجموعة) 100) قامة  لفردوس 
20000) لد ر)  ل ابق  لرقم  اللفة)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1363/2020.

((2I

TGE FIDUS

AUTO ESPRESSO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

TGE FIDUS
(،20800 (،168 رقم) حي  لوحدة 

 ملحمدية  ملغرب
شركة) (AUTO ESPRESSO
طور) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لزنقة)
 28000 - 271 1) لرقم) 17) وحسنية)

 ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.1920(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تقرر حل) 20)فبر ير)  ملؤرخ في)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  (AUTO ESPRESSO
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000
17) وحسنية)  إلجتماعي  لزنقة)
28000) ملحمدية)  -  271 1) لرقم)

 ملغرب نتيجة ل):)توقيفالنشاط.
ب  لزنقة) مقر  لتصفية  وحدد 
 28000 - 271 1) لرقم) 17) وحسنية)

 ملحمدية  ملغرب.)
و عين):)

معروف) عبد  لرحيم   لسيد)ة))
 (2 تجزئة سميكرف رقم) وعنو نه) ))
)2881) ملحمدية  ملغرب) بني يخلف)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم))71.

((3I

مستامنة شامة

MAYANAD
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مستامنة شامة
142) ل ابق) رقم) شارع  ملسيرة 
 الول  لناظور شارع  ملسيرة رقم)142 
(،62000  ل ابق  الول  لناظور،)

 لناظور  ملغرب
ح ت) شركة  (MAYANAD
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

لعر �ضي)-)62000) لناظور  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

201(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAYANAD
:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملو د  لغذ ئية)
 ستير د  لسلع

 ستير د سلع  وحبوب و لبقوليات.
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

لعر �ضي)-)62000) لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

عبد  لعزيز  لزعزوعي)  لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.
 

(: عبد  لعزيز  لزعزوعي)  لسيد 
1000)بقيمة)100.000)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لعزيز  لزعزوعي)  لسيد 
 62000 لعر �ضي) حي  عنو نه) ))

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لعزيز  لزعزوعي)  لسيد 
 62000 لعر �ضي) حي  عنو نه) ))

 لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)08)يوليوز)

2020)تحت رقم))86.
((4I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

QUICK-SERV
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES،( 50050،( MEKNES

MAROC
ح ت) شركة  (QUICK-SERV

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم1،)
(- مرجان) رياض  لزيتون،) تجزئة 

مكناس)-)0)00))مكناس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0173
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (27
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.QUICK-SERV
إصالح) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتركيب  ألجهزة و لسيار ت.
بيع  لزيوت و لشحوم  لصناعية.

تنظيف تجهيز ت  لسيار ت.
.

رقم1،) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- مرجان) رياض  لزيتون،) تجزئة 

مكناس)-)0)00))مكناس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: مص فى)  لسيد  لنعيمي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: رضو ن) درويش   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
مص فى)  لسيد  لنعيمي 
06)تجزئة) 137)جناح) عنو نه) ))رقم)
مكناس) ((0070 مكناس) قرطبة 

 ملغرب.
 لسيد درويش رضو ن عنو نه) ))
1)مكناس) 46) لغرفة) ))رقم) عمارة  )

0070))مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
مص فى)  لسيد  لنعيمي 
06)تجزئة) 137)جناح) عنو نه) ))رقم)
مكناس) ((0070 مكناس) قرطبة 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2036.
(((I

NT FINANCE

NAS ASSISTANCE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA،( 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

شركة ح ت) (NAS ASSISTANCE

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 10 ب) ف  تجزئة  ملسيرة   لرياض 

 28820  -  7  ل ابق  لثالث  ملكتب)

 ملحمدية  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

2(6((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NAS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ASSISTANCE

تحرير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

سحب) معاينة  وحو دث,) محاضر 

 لسيار ت  ملع لة)

.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 10 ب) ف  تجزئة  ملسيرة   لرياض 

 28820  -  7  ل ابق  لثالث  ملكتب)

 ملحمدية  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

صالح  لدين) جمعاوي   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (6.000 (:

للحصة.

 لسيد جمعاوي عبد  إلله):)4.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

صالح  لدين) جمعاوي   لسيد 

عنو نه) ))إقامة شومدولي5  ل ابق)

 لثالث  لشقة)14)عمارة ج.ه1ب بني)

يخلف)28820) ملحمدية  ملغرب.
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عبد  إلله) جمعاوي   لسيد 
رقم) (68 حي  لنصر عمارة) عنو نه) ))

12 28820) ملحمدية  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  إلله) جمعاوي   لسيد 
رقم) (68 حي  لنصر عمارة) عنو نه) ))

12 28830) ملحمدية  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)719.
((6I

phare consulting

 MAXIMILIEN GRUNIG
ARCHITECTE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

phare consulting
 marrakech av. allal el  °41
 fassi( imm(alhamra(2(n،(40000،

marrakech maroc
 MAXIMILIEN GRUNIG
ARCHITECTE)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 2 عالل  لفا�ضي  قامة  وحمر ء)
 40000  -  41 رقم)  ل ابق  الول 

مر كش  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104777
 10 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس)
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 MAXIMILIEN GRUNIG (:

.ARCHITECTE

غرض  لشركة بإيجاز):)-)مقاول في)
خدمات  لديكور

-) الد رة  لفنية.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 2 عالل  لفا�ضي  قامة  وحمر ء)
 40000  -  41 رقم)  ل ابق  الول 

مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 grunig maximilien paul(لسيد 
henri(:(100)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 grunig maximilien paul(لسيد 
مونتيل دو ليكليز) (( henri)عنو نه) ))
70)06)سينت) سينت بول دو فين5)

بول دو فين5 فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 grunig maximilien paul(لسيد 
مونتيل دو ليكليز) (( henri)عنو نه) ))
70)06)سينت) سينت بول دو فين5)

بول دو فين5 فرنسا
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114040.

((7I

 centre de developpment profesionnel des

competences

FRIO-CARGO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar( laayoune،( 70000،

laayoune maroc
ح ت) شركة  (FRIO-CARGO
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

مدينة) (C بلوك) (02 تجزئة رقم) (706

 لوحدة)-)70000) لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

FRIO- (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CARGO

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع  لوطنية و لدولية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)706 

تجزئة رقم)02)بلوك)C)مدينة  لوحدة)

- 70000) لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد  يوب  زلوغي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  يوب  زلوغي 
زنقة)3)9)رقم)37)حي  لضحى  لدشيرة)

 نزكان)80100) نزكان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  يوب  زلوغي 
زنقة)3)9)رقم)37)حي  لضحى  لدشيرة)

 نزكان)80100) نزكان  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)20/)143.

((8I

 centre de developpment profesionnel des

competences

LINA PREDDION
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar( laayoune،( 70000،

laayoune maroc
ح ت) شركة  (LINA PREDDION
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 70000  -  1 حي  لوحدة) ((4 رقم) (20

 لعيون  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32239
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LINA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PREDDION
صيانة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
و لتركيبات  لصناعية)  ملر جل 

و وحر رية.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 70000  -  1 حي  لوحدة) ((4 رقم) (20

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: نور  لدين  وذ وبي)  لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
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وصفات ومو طن  لشركاء):)
نور  لدين  وذ وبي)  لسيد 
ع) م  ب  ح اوة  181حي  عنو نه) ))

0000))مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
نور  لدين  وذ وبي)  لسيد 
ع) م  ب  ح اوة  181حي  عنو نه) ))

0000)) ملكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1411/2020.
((9I

GROUPE INCENDE

GROUPE INCENDIE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

GROUPE INCENDE
شارع موالي يوسف  ل ابق) (,(6
3) لشقة)14،)20170،) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
شركة) (GROUPE INCENDIE

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 (6 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
3)شقة) شارع موالي يوسف  ل ابق)

14 - 20170) لد ر  لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

461023
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GROUPE INCENDIE
غرض  لشركة بإيجاز):)شر ء)وبيع)
مكافحة) ومنتجات  معد ت  جميع 

 وحر ئق.
ومنتجات) معد ت  جميع  بيع 

 وحماية  ملدنية
مر قبة  نظمة ومعد ت  لسالمة)

و وحماية  لشاملة
وسائل  ألمن) جميع  تثبيت 

و ملر قبة.
6))شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
 -  14 شقة) (3 موالي يوسف  ل ابق)

20170) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (:  لسيد شرقاوي فا�ضي بدر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) ((00 (:  لسيد زوريب أن5)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
بدر) فا�ضي  شرقاوي   لسيد 
عنو نه) ))17)زنقة هنري مورو  ل ابق)
 20390 فلوري) فال  (13 1) لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) أن5  زوريب   لسيد 
3) لرقم  لحي) زنقة) (4 حي  لسككيين)
70)20) لد ر  لبيضاء)  ملحمدي)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
بدر) فا�ضي  شرقاوي   لسيد 
عنو نه) ))17)زنقة هنري مورو  ل ابق)
 20390 فلوري) فال  (13 1) لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
عنو نه) )) أن5  زوريب   لسيد 
3) لرقم  لحي) زنقة) (4 حي  لسككيين)
70)20) لد ر  لبيضاء)  ملحمدي)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي)2020)تحت رقم)099)73.
(60I

bemultico(بيمولتيكو

M
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

bemultico(بيمولتيكو
01) لزيتون) شقة رقم) (106 رقم)
مكناس) (،(0060 -مكناس،)  ملعركة)

مكناس

ح ت  ملسؤولية) شركة  (M&JOE

 ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 0( مرجان) (01 زنقة) 01)1مكرر 

 (0000 (- مكناس) بوزكري  سيدي 

مكناس  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

49971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

M&JOE

هندسة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 العالميات

 ستشار ت  لتدبير

 الشغال  ملختلفة  و  لبناء.

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 0( مرجان) (01 زنقة) 01)1مكرر 

 (0000 (- مكناس) بوزكري  سيدي 

مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (2(0 (:  لسيد  مبارك قد )

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (7(0 (: قد ) مر د   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) قد    لسيد  مبارك 
قرطبة مكناس) (06 ق اع) (14( رقم)

0000))مكناس  ملغرب.
رقم) عنو نه) )) قد   مر د   لسيد 

06)تجزئة قرطبة مكناس) )14جناح)

0000))مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

رقم) عنو نه) )) قد   مر د   لسيد 
06)تجزئة قرطبة مكناس) )14جناح)

0000))مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (02  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1797.
(61I

PREMIUM FINANCE

 SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION 
DE MAISON ARABE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.،( 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION  
ح ت) شركة  (DE MAISON ARABE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رقم) شقة  (631 رقم) رشيد  موالي 
73000) لد خلة) (- 2) ل ابق  الول)

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.10789

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر) (2020 يونيو) (1( في)  ملؤرخ 
ح ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 SOCIÉTÉ ح ت  لشريك  لوحيد)
 D’EXPLOITATION DE MAISON
ARABE)مبلغ رأسمالها)10.000.000 
درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي)
رقم) شقة  (631 رقم) رشيد  موالي 
73000) لد خلة) (- 2) ل ابق  الول)

 ملغرب نتيجة ل):)قر ر  لشريك.
وحدد مقر  لتصفية ب حي موالي)
2) ل ابق) 631)شقة رقم) رشيد رقم)

 الول)-)73000) لد خلة  ملغرب.)
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و عين):)
 لسيد)ة))ماري نيكوالس ريسبولي)
حانوت  لبقال) وعنو نه) )) فابري5 
مر كش  ملغرب) (40000 دو ر الخيلي)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بو دي  لدهب   البتد ئية 
يوليوز)2020)تحت رقم)489/2020.

(62I

offisc

AMIS IMEX
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

offisc
 rue(nablouss( casablanca،  60

20500،(casablanca(maroc
ح ت) شركة  (AMIS IMEX

 ملسؤولية  ملحدودة
 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
سل ان  ل ابق  ألول) مرس  شارع 
00)20) لد ر لبيضاء)  -  3  لشقة)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466443
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AMIS (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.IMEX
غرض  لشركة بإيجاز):)بيع وشر ء)

ق ع  لغيار.
26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
مرس سل ان  ل ابق  ألول  لشقة)3 

- 00)20) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد د و�ضي أحمد):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  وخياطي  لر وي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) أحمد  د و�ضي   لسيد 
سيدي) (10 رقم) (3 عمارة) (4 أمل)

20610) لد ر  لبيضاء)  لبرنو�ضي)

 ملغرب.

 لسيد  وخياطي  لر وي عنو نه) ))
حكم)2)زنقة))1)رقم)26 0)203) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) أحمد  د و�ضي   لسيد 
سيدي) (10 رقم) (3 عمارة) (4 أمل)

20610) لد ر  لبيضاء)  لبرنو�ضي)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

(63I

FOUZMEDIA

DRIG SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

ح ت) شركة  (DRIG SARL AU

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 (9 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 قامة موالي عبد لعزيز وشارع موالي)

 14000  -  4 رقم) عبد لعزيز  ملكتب 

 لقني رة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 DRIG (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.SARL AU

:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

نقل  ملستخدمين

مقاول في نقل  لسلع

في  الشغال  ملختلفة) مقاول 

و شغال  لبناء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)9)) قامة)

موالي) وشارع  عبد لعزيز  موالي 

 14000  -  4 رقم) عبد لعزيز  ملكتب 

 لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لركيك  دري5 عنو نه) ))

27) مل موعة) حي  لوحدة بلوك رقم)

) 14000) لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  لركيك  دري5 عنو نه) ))

27) مل موعة) حي  لوحدة بلوك رقم)

) 14000) لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

رقم)-.

(64I

LE PREMIER CONSEIL

GLOBAL PROTEC PLUS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA( MARRAKECH،

40000،(MARRAKECH(MAROC

GLOBAL PROTEC PLUS)شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لعزوزية)

رقم)7)14)مر كش)-)40000)مر كش)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10332(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (27

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GLOBAL PROTEC PLUS

-تنظيف) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 ملتاجر و لشقق

-مقاول في  وحماية ضد  لسرقة

أو) في  الشغال  ملختلفة  -مقاول 

 لبناء.

:) لعزوزية) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

رقم)7)14)مر كش)-)40000)مر كش)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيدة كريمة ل في):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: عضري) حسنى   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ل في  كريمة   لسيدة 

 3( شقة رقم) (464 د رقم) (1  ملسيرة)

مر كش.)مر كش  ملغرب.

 لسيدة حسنى عضري عنو نه) ))

 09 84)ب رقم)  بو ب مر كش عمارة)

مر كش.)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة حسنى عضري عنو نه) ))

 09 84)ب رقم)  بو ب مر كش عمارة)

مر كش.)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (04 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)112837.

(6(I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

AMISAD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

محمد  لزرق وني) شارع  (,400

 ل ابق  لثاني،) لرقم)12 400,)شارع)

محمد  لزرق وني  ل ابق  لثاني،)

20000،) لد ر  لبيضاء) (،12  لرقم)

MAROC

شركة ح ت  ملسؤولية) (AMISAD

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)49)زنقة)

جون جوري5,)غوتييه  لد ر  لبيضاء)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

44490(

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AMISAD

تجارة) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ستير د ق ع غيار تصدير  ملنتجات)

و مللحقات و ميع  ملركبات

-تصميم وتنفيذ خدمة شر ء)ق ع)

 لغيار،)وتوفير جميع  ملركبات.

زنقة) (49 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

جون جوري5,)غوتييه  لد ر  لبيضاء)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (3( (:  لسيد عادل بصري)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 3( (: دب�ضي) محمد  مين   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد تيري هادي باري):)30)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بصري  عادل   لسيد 

تجزئة قصور بوسكورة  لنو صر))

27000) لد ر لبيضاء) ملغرب.

دب�ضي) محمد  مين   لسيد 

يعقوب) شارع  تقاطع  عنو نه) ))

منصور قامة مازيريل  ملعاريف))

20330) لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد تيري هادي باري عنو نه) ))

لندن  ململكة) (3w 138LB 0 فالت)

 ملتحدة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بصري  عادل   لسيد 

تجزئة قصور بوسكورة  لنو صر))

27000) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

(66I

FOUZMEDIA

GHARB KHADAMAT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

شركة) (GHARB KHADAMAT

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)23)زنقة)

 نو ل غمارة فلوري)11) ملكتب رقم)4 

- 14000) لقني رة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GHARB KHADAMAT

:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

 الشغال  ملختلفة و شغال  لبناء.
زنقة) (23 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

11) ملكتب رقم)  نو ل غمارة فلوري)

4 - 14000) لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد رشيد  لغرباوي عنو نه) ))

عامر  لشمالية) بلعيد  دو ر  والد 

14200)سيدي يحيى  لغرب  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد رشيد  لغرباوي عنو نه) ))

عامر  لشمالية) بلعيد  دو ر  والد 

14200)سيدي يحيى  لغرب  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

رقم)-.

(67I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

NOVOTEK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

محمد  لزرق وني) شارع  (,400

 ل ابق  لثاني،) لرقم)12 400,)شارع)

محمد  لزرق وني  ل ابق  لثاني،)

20000،) لد ر  لبيضاء) (،12  لرقم)

MAROC

ح ت) شركة  (NOVOTEK

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 29 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع محمد  لسادس،)قيسارية  ر ك)

 20000  -  9 رقم) (2 1) ل ابق) عمارة)

 لد ر لبيضاء) ململكة  ملغربية.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)-.

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2019)تم تحويل) 13)يونيو)  ملؤرخ في)

للشركة)  ملقر  الجتماعي  وحالي 

محمد  لسادس،) شارع  (29« من)

قيسارية  ر ك عمارة)1) ل ابق)2)رقم)

20000) لد ر لبيضاء) ململكة)  -  9

» ملن قة  لصناعية) إلى)  ملغربية«)

SAPINO)رقم)210) لنو صر)-)27000 

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغربية«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2019)تحت رقم)711201.

(68I
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EURODEFI

OPUSLINK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN  119

 APPT( N°13،( 20360،

CASABLANCA MAROC

ح ت) شركة  (OPUSLINK

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 119 (: وعنو ن مقرها  إلجتماعي)

شارع عبد  ملومن مكتب)18 - 20360 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.310183

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2019)تقرر حل) 31)دجنبر)  ملؤرخ في)

مسؤولية) ح ت  شركة  (OPUSLINK

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد مبلغ)

درهم وعنو ن) ((.000.000 رأسمالها)

عبد) شارع  (119 مقرها  إلجتماعي)

20360) لد ر)  -  18 مكتب)  ملومن 

وخسارة) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 

 لعميل  لهامة.

و عين):)

 EMMANUEL  لسيد)ة))

 CHABOISSEAU PASCAL LUCIEN

 RUE GABRIELLE  41 وعنو نه) ))

 7(018 PARIS 7(018 PARIS

FRANCE)كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

 119 وفي) (2019 دجنبر) (31 بتاريخ)

 -  18 عبد  ملومن  ملكتب) شارع 

20360) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)741)73.

(69I

ste(fidarail

شركة كييم كار
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ste(fidarail
 rue ibn rochd imm baraka

appt(nr(2،(60000،(oujda(maroc
ح ت) شركة  كار  كييم  شركة 
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 33 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
2)تجزئة  سكرية شارع معاد)  ل ابق)

بن جبل)-)60000)وجدة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(03(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (20
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

كييم كار.
كر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت.
 33 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
2)تجزئة  سكرية شارع معاد)  ل ابق)

بن جبل)-)60000)وجدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: ياسين) شياع   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 

 لسيد شياع ياسين):)1000)بقيمة)
100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ياسين  شياع   لسيد 

 60000 حي موالي يوسف ر س  ملا)
 لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ياسين  شياع   لسيد 
 60000 حي موالي يوسف ر س  ملا)

 لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (17 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم))114.
(70I

JURIS LEGAL

FOR AND MAN
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen
 &( Rue( Chatila,( Résidence
 Kamar,(Etg(3,(Bureau(6،(20000،

CASABLANCA MAROC
ح ت) شركة  (FOR AND MAN
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
 ,96 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
عمارة) زنقة بالي،) شارع ال جيروند،)
D2 - 20000) لد ر)  الستقر ر)

 لبيضاء) ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.371363

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر) (2019 دجنبر) (11 في)  ملؤرخ 
ح ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 FOR AND ح ت  لشريك  لوحيد)
MAN)مبلغ رأسمالها)100.000)درهم)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)96,)شارع ال)
جيروند،)زنقة بالي،)عمارة  الستقر ر)
D2 - 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

نتيجة ل):)توقف أنش ة  لشركة.
 ,96 ب) مقر  لتصفية  وحدد 
عمارة) زنقة بالي،) شارع ال جيروند،)
D2 - 20000) لد ر)  الستقر ر)

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

 لسيد)ة)) المين  وحضري)

نافع،) بن  عقبة  شارع  وعنو نه) ))
20000) لد ر)  18 رقم) زنقة ياقوتة،)

 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

ال) شارع  (,96 (: بالتصفية)  ملتعلقة 

جيروند،)زنقة بالي،)عمارة  الستقر ر)

باملحكمة) D2تم  إليد ع  لقانوني 

 30 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)386)72.

(71I

ANAMAR FIDUCIAIRE

امين خدمات تكنولوجيا 

ومأاوامة
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N( 280( HAY( BOUGAFER،

45800،(TINGHIR(maroc

تكنولوجيا) خدمات   مين 

ح ت  ملسؤولية) شركة  ومساو مة 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)18 

 لحي  لصناعي)-)800)4)تنغير  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

:) مين) تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

خدمات تكنولوجيا ومساو مة.

غرض  لشركة بإيجاز):)بيع  جز ء)

 لسيار ت.
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 18 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لحي  لصناعي)-)800)4)تنغير  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (0.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  مين موالي عبد هللا):)0)2 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

عبد  لو حد) موالي  مين   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (2(0 (:

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

هللا) عبد  موالي   لسيد  مين 

تنغير) (4(800 تغزوت) عنو نه) ))

 ملغرب.

عبد  لو حد) موالي  مين   لسيد 

تنغير) (4(800 تغزوت) عنو نه) ))

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لو حد) موالي  مين   لسيد 

عنو نه) ))تغزوت)4800)تنغير  ملغرب

هللا) عبد  موالي   لسيد  مين 

تنغير) (4(800 تغزوت) عنو نه) ))

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (01 بتاريخ) بتنغير   البتد ئية 

2020)تحت رقم)138.

(72I

sofoget

TECNO VERT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed

 qorri residence chaimae bur n° 2

et(3،(14000،(kenitra(maroc

ح ت) شركة  (TECNO VERT

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

سعيد) شارع  (129 زنقة)  لقني رة 

 14000  -  ( رقم) مكتب   لد ودي 

 لقني رة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.(3369

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) (2020 مارس) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

)ة)) وحفيان) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (200 بعيادي)

لفائدة  لسيد) حصة  (1.000 أصل)

مارس) (10 )ة)) سامة بعيادي بتاريخ)

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 01 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)070)7.

(73I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE NRAIS GROUPE

IMMOBILIERS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°1(9 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE،(86355،

INEZGANE MAROC

 STE NRAIS GROUPE

ح ت) شركة  (IMMOBILIERS

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 

(- تر ست  نزكان) (1007 قعث) (28

0)861) نزكان  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

19229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 شتنبر) (20
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.NRAIS GROUPE IMMOBILIERS

شركة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
متعددة  وخدمات)
منعش عقاري.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لرقم)28 
قعث)1007)تر ست  نزكان)-)0)861 

 نزكان  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: نر ي5) مريم   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) نر ي5  مريم   لسيدة 
دو ر  مكر غن  نكريم  قصري تغازوت)

 كادير)80022) كادير  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) نر ي5  مريم   لسيدة 
دو ر  مكر غن  نكريم  قصري)
تغازوت  كادير)80022) كادير  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
أكتوبر) (18  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2019)تحت رقم)4201.
(74I

FOUZMEDIA

SNART
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

ح ت  ملسؤولية) شركة  (SNART

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)63)ز وية)
زنقة سبتة ومحمد  لعمر وي  قامة)

 14000  -  21 رقم) مكتب   لسالم 

 لقني رة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (04

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SNART

:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

 الشغال  ملختلفة و شغال  لبناء

.
63)ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنقة سبتة ومحمد  لعمر وي  قامة)

 14000  -  21 رقم) مكتب   لسالم 

 لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (00.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عنبوري  ملهدي عنو نه) ))

)9))تجزئة  لصياد)14000) لقني رة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عنبوري  ملهدي عنو نه) ))

)9))تجزئة  لصياد)14000) لقني رة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 
رقم)-.

(7(I
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LAAJEB ACCOUNTING SARL

سوهونور ش.م.م  الشركة 

الفندقية بالشمال 
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

LAAJEB ACCOUNTING SARL

شارع  و يش  مللكي  قامة جوهرة)

ت و ن) (،C،( 93000 رقم) ت و ن 

 ملغرب

») لشركة) ش.م.م) سوهونور 

ح ت) شركة  (« بالشمال)  لفندقية 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)8،)شارع)

ت و ن) (93000 (- سيدي  ملنظري)

 ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.126(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)17)يونيو)2020)تم  إلعالم)

بوفاة  لشريك رشيدة زيوزيو وتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2019 دجنبر) (0( في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):)

 1( معتمد  لصباغ،)  لسيد)ة))

حصة.

 8  لسيد)ة)) عتماد  لصباغ،)

حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (06  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1117.

(76I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE RAHMANI ELECTRO

SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE AV IBN

 KHALDOUN IMMB 12 1ER

 ETAGE،( 23040،( BENI( MELLAL

MAROC

 STE RAHMANI ELECTRO

ح ت  ملسؤولية) شركة  (SARL

 ملحدودة

 HAY مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 AMAL BLOC 6 N 29 BENI

 MELLAL - 23000 BENI MELLAL

MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1019(

 30 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RAHMANI ELECTRO SARL

:) صالح) بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملعد ت  إللكترونية.

 HAY (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 AMAL BLOC 6 N 29 BENI

 MELLAL - 23000 BENI MELLAL

.MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد عبد  الله رحماني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيدة مريم رحماني):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

رحماني) عبد  الله   لسيد 
عنو نه) ))حي  المل بلوك)06)رقم)29 

بني مالل)23000)بني مالل  ملغرب.

عنو نه) )) رحماني  مريم   لسيدة 
29)بني مالل) 06)رقم) حي  المل بلوك)

23000)بني مالل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

رحماني) عبد  الله   لسيد 
عنو نه) ))حي  المل بلوك)06)رقم)29 

بني مالل)23000)بني مالل  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم))36.

(77I

FOUZMEDIA

TIGONA TRANS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc
ح ت) شركة  (TIGONA TRANS
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 
 11 فلوري) عمارة  زنقة  نو ل  (23
 KENITRA 14000  4 رقم) مكتب 

 لقني رة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((063
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TIGONA TRANS
:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

نقل  ملستخدمين و لنقل  ملدر�ضي.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لرقم)23 
مكتب) (11 زنقة  نو ل عمارة فلوري)
KENITRA 14000) لقني رة)  4 رقم)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  مودىروك بوبكر عنو نه) ))

حي  الرشاد) (728 32) لرقم)  لزنقة)

14000) لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  مودىروك بوبكر عنو نه) ))

حي  الرشاد) (728 32) لرقم)  لزنقة)

14000) لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

رقم)-.

(78I

AUDITAS

 RENAISSANCE SPORTIVE 

DE BERKANE FOOTBALL SA
تأسي5 شركة  ملساهمة

AUDITAS

 BD D’ANFA 89 BD  89

 D’ANFA،(20000،(CASABLANCA

MAROC

 RENAISSANCE SPORTIVE  

 DE BERKANE FOOTBALL SA

»شركة  ملساهمة«)

(،210 (: وعنو ن مقرها  الجتماعي)

حي بوكر ع بركان) شارع  لزرق وني،)

-،)63300)بركان  ملغرب

شركة) (« تأسي5) عن  إعالن 

 ملساهمة«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.7191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2019 غشت) (23

 ألسا�ضي لشركة  ملساهمة باملميز ت)

 لتالية):)
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شكل  لشركة):)شركة  ملساهمة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 RENAISSANCE SPORTIVE DE

.BERKANE FOOTBALL SA

إد رة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

نشاط كرة

لل معیة  لرياضیة)  لقدم 

 ملسماة.

(،210 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع  لزرق وني،)حي بوكر ع بركان)-)

63300)بركان  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 300.000 ويبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،

مقسم كالتالي):)

 RENAISSANCE  لشركة)

 SPORTIVE DE BERKANE

حصة بقيمة) (FOOTBALL( :( 2.995

00,00).299)درهم للحصة.

 BOUCHIMAD( :( 1  لشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 MABOUCH( CAFE( :( 1  لشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1 (: عبد  مل يد) ماضر ن   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1 (:  لسيد محمد حسن بنصاوح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد عبد  وحكيم بوعزة بنعبد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1 (: هللا)

للحصة.

مجل5) أعضاء) أو   ملتصرفون 

 لرقابة):)

 RENAISSANCE  لشركة)

 SPORTIVE DE BERKANE

متصرف) بصفته) )) (FOOTBALL

شارع  لزرق وني،) (،210 عنو نه) ))

بركان) (63300 بركان) بوكر ع  حي 

 ملغرب

 لسيد عبد  وحكيم بوعزة بنعبد)

عام) مدير  رئی5  بصفته) )) هللا 

زنقة  ملقآومة،) لحي) (،34 عنو نه) ))

 وحسني،)بركان)63300)بركان  ملغرب

عبد  مل يد) ماضر ن   لسيد 

رقم) عنو نه) )) متصرف  بصفته) ))

بوالرد  ل ابق  لسفلي) تجزئة  (،1(

 لبيضاء)20000) لبيضاء) ملغرب

بنصاوح) حسن  محمد   لسيد 

(،7 عنو نه) )) متصرف  بصفته) ))

زنقة طماري5،) نفا،) لبيضاء)20000 

 لبيضاء) ملغرب

مر قب أو مر قبي  وحسابات):)

) )بصفته مر قب) (Drieb  لشركة)

شارع) (،62 عنو نه) ))  وحسابات 

20000) لد ر)  ملقاومة،) لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب

مقتضيات  لنظام  ألسا�ضي)

وتوزيع) بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح):)

تتكون

 ألرباح  لقابلة للتوزيع من  ألرباح

 لصافیة للسنة  ملالیة،)على أن

تنقص منھا خسار ت  لسنو ت

 ملنصرمة و ملبالغ  ملخصصة

 329 للمادة) ت بیقا  لالحتیاطي 

وأن

تضاف إلیھا  ألرباح  ملنقولة عن

 لسنو ت  ملالیة  لسابقة....

 إلمتياز ت  وخاصة  ملنصوص)

عليها لكل شخص):)

بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم   ألشخاص  ملخول 

 ألسهم وتعيين جهاز  لشركة  ملخول)

له  لبث في طلبات  لقبول):)

.-

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (17 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)209/2020.

(79I

FOUZMEDIA

SEIN TRANS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

ح ت) شركة  (SEIN TRANS

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 

)27)تجزئة  وحاج منصور سكتور ب)

- 14000) لقني رة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(4701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (08

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SEIN (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.TRANS

:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

نقل  ملستخدمين

مقاول في  السو ق.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

)27)تجزئة  وحاج منصور سكتور ب)

- 14000) لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ميلود  بنشامة   لسيد 
منصور) تجزئة  وحاج  (27(  لرقم)
سكتور ب)14000) لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ميلود  بنشامة   لسيد 
منصور) تجزئة  وحاج  (27(  لرقم)

سكتور ب)14000) لقني رة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

رقم)-.
(80I

FOUZMEDIA

ASSAM HOTEL SA
إعالن متعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc
»شركة) (ASSAM HOTEL SA

 ملساهمة«
 4 :)كلم) وعنو ن مقرها  الجتماعي)
2)طريق طنجة)  ل ريق  لوطنية رقم)

-)-) لقني رة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.24227

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)14)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:)بمقت�ضى محضر  و مع  لعام  لغير)
توزيع) على  تمت  ملصادقة   لعادي 
حصص  ملرحوم مالك برد على باقي)
رأسمال  لشركة) ليصبح   لشركاء)
:) لسيد) كالتالي) بين  لشركاء) موزع 
حصة،) لسيد) (398(4 برد) كريم 
ريان برد)146)حصة،) لسيد رضا برد)
146،) لسيد يزيد برد)23248)حصة،)
 النسة ياسمين برد)11624،) لسيدة)

عو طف شاكر)4982)حصة
على) ينص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 
تبعا لوفاة  ملرحوم مالك برد) (: مايلي)
تمت) وتوزيع  وحصص بين  لشركاء)
 ملصادقة على تعيين  لسيد كريم برد)
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رضا) و لسيد  مجل5  إلد رة،) رئي5 
برد) ريان  و لسيد  برد مدير مسؤول 

مدير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:)بمقت�ضى محضر  و مع  لعام  لغير)
توزيع) على  تمت  ملصادقة   لعادي 
حصص  ملرحوم مالك برد على باقي)
رأسمال  لشركة) ليصبح   لشركاء)
:) لسيد) كالتالي) بين  لشركاء) موزع 
حصة،) لسيد) (398(4 برد) كريم 
ريان برد)146)حصة،) لسيد رضا برد)
146،) لسيد يزيد برد)23248)حصة،)
 النسة ياسمين برد)11624،) لسيدة)

عو طف شاكر)4982)حصة
على) ينص  :) لذي  (2 رقم) بند 
تبعا لوفاة  ملرحوم مالك برد) (: مايلي)
تمت) وتوزيع  وحصص بين  لشركاء)
 ملصادقة على تعيين  لسيد كريم برد)
رضا) و لسيد  مجل5  إلد رة،) رئي5 
برد) ريان  و لسيد  برد مدير مسؤول 

مدير
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)710)7.
(82I

 SURGELES ET PANIFICATION DON FRIO

S.A.R.L

 SURGELES ET
PANIFICATION DON FRIO

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

 SURGELES ET PANIFICATION
DON FRIO S.A.R.L

 31Rue( SABRA-( Tétouan،
93020،(Tétouan(MAROC

 SURGELES ET PANIFICATION
شركة ح ت  ملسؤولية) (DON FRIO

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)31)زنقة)
صبر  ت و ن)-)93020)ت و ن  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 
 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

26983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (0(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SURGELES ET PANIFICATION

.DON FRIO

-صنع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لكروكيت مخبوز بالسمك و لدجاج

-تصنيع  و مبري مخبوز

-صناعة  وخبز و ملادلين

- ستير د  ملياه  ملعدنية.

زنقة) (31 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

صبر  ت و ن)-)93020)ت و ن  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيدة  لوهابي قمر):)900)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد خاليد  ملاكري):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) قمر   لسيدة  لوهابي 

ت و ن)93020)ت و ن  ملغرب.

عنو نه) )) خاليد  ملاكري   لسيد 

20000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) قمر   لسيدة  لوهابي 

ت و ن)93020)ت و ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (07  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1123.

(83I

STE AYAD CONSULTING SARL

 STE ANOUR DE
 CONSTRUCTION DE

L’ORIENTAL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 STE AYAD CONSULTING
SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE
 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7( OUJDA( OUED( NACHEF،

60000،(OUJDA(MAROC
 STE ANOUR DE
 CONSTRUCTION DE
L’ORIENTAL)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 74 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 -  9/4 رقم) يوسف  موالي  شارع 

60000)وجدة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.3046(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
رفع) تم  (2020 ماي) (04 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة 
»00.000))درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)
إدماج  حتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1388.
(84I

هند لشقر

STE BELVEDER V.I.P
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

هند لشقر
نجزئة  وحبابي) (2 مكرر) (26 رقم)
 لدكار ت فاس،)30000،)فاس فاس

شركة) (STE BELVEDER V.I.P
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة)3 

L3) ملتجر) 1) لضحى  قامة)  وليفيري)

GH1 2)فاس)-)30000)فاس  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

62961

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BELVEDER V.I.P

مقهى- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

م عم.

 3 تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

L3) ملتجر) 1) لضحى  قامة)  وليفيري)

GH1 2)فاس)-)30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: قسو)  لسيدة  سامة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  سامة قسو عنو نه) ))رقم)

فاس) حي  لفرح  تجزئة  لزهور  (41

30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  سامة قسو عنو نه) ))رقم)

فاس) حي  لفرح  تجزئة  لزهور  (41

30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (29 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم))148.

(8(I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»OURAJ BATI«
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods,

El(Jadida،(24000،) و ديدة  ملغرب

ح ت) شركة  (»OURAJ BATI«

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

حي  مل ار،) (،40 رقم) (،2  لسعادة)

 و ديدة)-)24000) و ديدة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

16639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (08

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»OURAJ BATI«

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإيجاز)

 لعقاري.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

حي  مل ار،) (،40 رقم) (،2  لسعادة)

 و ديدة)-)24000) و ديدة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.633.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 16330 (: عور ج) غالم   لسيد 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عور ج  غالم   لسيد 
 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) عور ج  غالم   لسيد 
 و ديدة)24000) و ديدة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم)092)2.
(86I

 لعامري  لعربي

 AL HOCEIMA CEREALES
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

 لعامري  لعربي
عابد،) سيدي  (،1169 (: ص.ب)

32000،) وحسيمة  ملغرب
 AL HOCEIMA CEREALES
ح ت  ملسؤولية) شركة  (SARL

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لبقعة)
(- إلمزورن) )،) ملن قة  لصناعية 

إمزورن)0)322) وحسيمة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

2983
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (14
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HOCEIMA CEREALES SARL
غرض  لشركة بإيجاز):)1/) ستير د)

وتصدير  وحبوب و لق اني.
و لق اني) تاجر  وحبوب  (/2

باو ملة..
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لبقعة))،)
 ملن قة  لصناعية إلمزورن)-)إمزورن)

0)322) وحسيمة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 6.000  لسيد قالط عبد  لعزيز):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

(: سعيد) محمـد  قالط   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

 لسيد قالط عبد  ملحسن):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: قالط  شرف)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد قالط حسن):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد قالط عبد  لعزيز عنو نه) ))

 32000 مبارك  لبكاي) شارع  (،111

 وحسيمة  ملغرب.

سعيد) محمـد  قالط   لسيد 

111،)شارع مبارك  لبكاي) عنو نه) ))

32000) وحسيمة  ملغرب.

عبد  ملحسن) قالط   لسيد 

111،)شارع مبارك  لبكاي) عنو نه) ))

32000) وحسيمة  ملغرب.

عنو نه) )) قالط  شرف   لسيد 

 32000 مبارك  لبكاي) شارع  (،111

 وحسيمة  ملغرب.

عنو نه) )) حسن  قالط   لسيد 

 32000 مبارك  لبكاي) شارع  (،111

 وحسيمة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد قالط عبد  لعزيز عنو نه) ))

 32000 مبارك  لبكاي) شارع  (،111

 وحسيمة  ملغرب

سعيد) محمـد  قالط   لسيد 

111،)شارع مبارك  لبكاي) عنو نه) ))

32000) وحسيمة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 19 بتاريخ) باوحسيمة   البتد ئية 

فبر ير)2020)تحت رقم)-.

(87I

خبرة  لشرق

GOLDIMMO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

خبرة  لشرق
لهبيل  قامة) شارع  لبكاي  (49
بركان) (3 رقم) شقة  رياض  ملدينة 
شارع  لبكاي لهبيل  قامة رياض) (49
(،699 بركان،) (3 رقم) شقة   ملدينة 

بركان  ملغرب
ح ت) شركة  (GOLDIMMO

 ملسؤولية  ملحدودة
زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
حي  لقدس) (8  لوحدة  لعربية  ملنار)
رقم)23)بركان)-)63300)بركان  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.3911
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تعيين) 07)يوليوز)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

بولهتاري محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)7)2.

(88I

CANOCAF SARL

ZIANA FOUZIA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CANOCAF SARL
شارع  و يش  مللكي زنقة  وخنساء)
رقم)7) ل ابق  لثاني رقم)03) لناظور،)

NADOR MAROC(،62000
ح ت) شركة  (ZIANA FOUZIA

 ملسؤولية  ملحدودة
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 -  3 عمارة  لشفاء) لعري  لشيخ 

62000) لناظور  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20197
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ZIANA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.FOUZIA
تزيين) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لعر ئ5.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي لعري)
 62000  -  3 عمارة  لشفاء)  لشيخ 

 لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: عياش) فوزية   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) عياش  فوزية   لسيدة 
شارع  و يش  مللكي زنقة  لورود رقم)

04 62000) لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عياش  فوزية   لسيدة 
شارع  و يش  مللكي زنقة  لورود رقم)

04 62000) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم)968.
(89I

CRB CONSEIL

SAKHAA PARC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

CRB CONSEIL
رقم) سينا  شارع  بن  حي  لهناء)
214،)20280،) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت) شركة  (SAKHAA PARC
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)46،)

شارع  لزرق وني،) ل ابق  لثاني،)

- 20000) لد ر  لبيضاء)  6 شقة رقم)

 ململكة  ملغربية

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(403

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAKHAA PARC

ت وير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مجمع  وخدمات  للوجستية) وإد رة 

 لصناعية.
(،46 :)رقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع  لزرق وني،) ل ابق  لثاني،)

- 20000) لد ر  لبيضاء)  6 شقة رقم)

 ململكة  ملغربية.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

100)حصة) (:  لسيد محمد عزمي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عزمي  محمد   لسيد 

20070) لد ر) بولو) أنفال  ),ممر 

 لبيضاء) ململكة  ملغربية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) عزمي  سارة   لسيدة 

2)شقة) إقامة  السماعلية  لدور) (31

20000) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا) (2

 ململكة  ملغربية

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)13492.

(90I

SDAI NEGOCE

SDAI NEGOCE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SDAI NEGOCE

(،83000 تازمورت،) دو ر مكور 

تارود نت  ملغرب

ح ت) شركة  (SDAI NEGOCE

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

تارود نت) (83000 (-  مكور تازمورت)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

6817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SDAI (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.NEGOCE

غرض  لشركة بإيجاز):) لتجارة

مختلف  عمال  الشغال و لبناء

تقديم  وخدمات.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تارود نت) (83000 (-  مكور تازمورت)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  لهادي بريدعا):)1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

بريدعا) عبد  لهادي   لسيد 
 83000 03) ملعديات) رقم) عنو نه) ))

تارود نت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
بريدعا) عبد  لهادي   لسيد 
 83000 03) ملعديات) رقم) عنو نه) ))

تارود نت  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بتارود نت   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)412.
(91I

 ئتمانية أكيدي

SOCIETE ENVERSYA 777
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 ئتمانية أكيدي
زنقة  سفي،محج  وحسن  لثاني،)
)م.ج)) 12،) ل ابق  لثالث)  لشقة)
مكناس) (،(0000 مكناس،) حمرية 

 ملغرب
 SOCIETE ENVERSYA 777
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
برقم) (: وعنو ن مقرها  إلجتماعي)
مكناس) رياض  إلسماعيلية،) (126
 MEKNES (00(0 MEKNES

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.43(31

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)14)يوليوز)2020)تقرر حل)
شركة) (SOCIETE ENVERSYA 777
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)
 لوحيد مبلغ رأسمالها)30.000)درهم)
برقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
مكناس) رياض  إلسماعيلية،) (126
MEKNES (00(0 MEKNES) ملغرب)
نتيجة لقلة  ملد خل وكثرة  ملصاريف.



9377 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

و عين):)

 لسيد)ة))حميد زرو ل وعنو نه) ))

رياض  إلسماعيلية،) (126 رقم)

MEKNES) ملغرب)  (00(0 مكناس)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

رقم) وفي  (2020 يوليوز) (14 بتاريخ)

(- مكناس) رياض  إلسماعيلية،) (126

MEKNES (00(0) ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)487.

(92I

sofoget

TECNO VERT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed

 qorri residence chaimae bur n° 2

et(3،(14000،(kenitra(maroc

tecno vert)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

سعيد) شارع  (129 زنقة)  لقني رة 

 14000  -  ( رقم) مكتب   لد ودي 

 لقني رة  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.(3369

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) (2020 مارس) (10  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

بعيادي  سامة كمسير وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 01 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)070)7.

(94I

 وحسين فاضيل

TRANS 26
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 وحسين فاضيل

 7(-9 حي  الزدهار) (0( شقة رقم)

مر كش،)40000،)مر كش  ملغرب

TRANS 26)شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة

شقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

ك8)عمارة)1))باب  و نوب  لعزوزية)

مر كش)-)40000)مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.921(1

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2019 دجنبر) (30 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (4.900.000«

 (.000.000« إلى) درهم«) (100.000«

مقاصة) إجر ء) (: طريق) عن  درهم«)

ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر) مع 

و ملستحقة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114069.

(9(I

LE PREMIER CONSEIL

GLOBALISM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA( MARRAKECH،

40000،(MARRAKECH(MAROC

ح ت) شركة  (GLOBALISM

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

محل) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
)) ملحاميد) 349) لسعادة) رقم)

مر كش)-.)مر كش  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (09

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GLOBALISM

-بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 للو زم  ملكتبية ومعد ت  وحاسوب.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل رقم)

(.- )) ملحاميد مر كش) 349) لسعادة)

مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: ز يد) و عسين   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ز يد  و عسين   لسيد 

 سكجور مع ى هللا رقم733)مر كش.)

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ز يد  و عسين   لسيد 

 سكجور مع ى هللا رقم733)مر كش.)

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (29 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)113689.

(96I

LE PREMIER CONSEIL

 CITY RENOVATION ET
RESTAURATION

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA( MARRAKECH،

40000،(MARRAKECH(MAROC

 CITY RENOVATION ET

ح ت) شركة  (RESTAURATION

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

شقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رقم)21)عمارة  لنخيل شارع أم  لربيع)

جليز مر كش)-.)مر كش  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (08

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 CITY RENOVATION ET (:

.RESTAURATION

:)- الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملحتلفة أو  لبناء

صيانة  وحد ئق) في  -مقاول 

و ملناطق  وخضر ء

-نظام  لري و ضائة  وحد ئق.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شقة رقم)

أم  لربيع) شارع  عمارة  لنخيل  (21

جليز مر كش)-.)مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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):)100.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيدة هدى  لغو سلي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة هدى  لغو سلي عنو نه) ))

درب  لكبير رقم)30)سيدي يوسف بن)

علي  لشمالي مر كش.)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة هدى  لغو سلي عنو نه) ))

درب  لكبير رقم)30)سيدي يوسف بن)

علي  لشمالي مر كش.)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (30 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)113742.

(97I

EXPROX SARL AU

DIRMAX
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع  ملغرب  لعربي عمارة  لزبيري)

حرودة  لرقم) عين   ل ابق  لثاني 

(،28630 98) ملحمدية،)  لبريدي)

 ملحمدية  ملغرب

DIRMAX)شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 ملغرب  لعربي  ل ابق  لثاني عمارة)

(- 98)عين حرودة)  لزبيري رقم  لبريد)

28630) ملحمدية  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.23113

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

)ة)) ملص فى) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  ((00 مصباح)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) ((00 أصل)
يوليوز) (09 بتاريخ) درهمين  محمد 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 16 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)732.

(99I

TY CONSULTING

ADVALUE IMMO
إعالن متعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS  26

 SULTAN 26 RUE HALAB MERS

 SULTAN،(20140،(CASABLANCA

MAROC

ADVALUE IMMO)»شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة«

 71 (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

 -  -  ( )2) ل ابق) رقم) أنفا  شارع 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.2881(1

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)30)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

:)-) إلحن و ملو فقة على تفويت) مايلي)

تمتلكها  آلنسة) جميع  ألسهم  لتي 

أي) عايدة زنيبر و آلنسة غالية زنيبر،)

ما مجموعه أربعمائة وتسعين))490) 

سهما لصاوح  لسيد رفالي يوسف)؛

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

من) طارق  زنيبر  -) ستقالة  لسيد  (:

مهامه كمسير مساعد.

قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)

:)-)ستلتزم  لشركة  آلن بتوقيع  لسيد)

رفالي يوسف وحده.

قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي)

:)-)تغيير  لشكل  لقانوني للشركة من)

إلى) محدودة  مسؤولية  ح ت  شركة 

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:)تغيير  لشكل  لقانوني

بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي)
:)تفويت  ألسهم

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)
بالكامل) رأس  ملال  ونسب  تحرير  (:

لسيد رفالي يوسف
:) لذي ينص على) (12.1 بند رقم)
هو) يوسف  رفالي  :) لسيد  مايلي)

 ملسير لوحيد للشركة
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739071.
601I

NOTAIRE

 STE UNIVERSQL
 TECHNIAUE QUTO;OBIL

DE VESITE TECHNIAUE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

NOTAIRE
 RUE OUED MAKHAZINE  16
 RES(BEN(HAFSIA(16(NOVEBRE،

40000،(MARRAKECH(MAROC
 ste universql techniaue
 quto;obil de vesite techniaue
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مر كش)
(- حربيل) مسعود  دو ر  لغابة  يت 

40000)مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.(8041

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 يونيو) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
طاهيري) كنزة  )ة)) تفويت  لسيد)
حصة  جتماعية من أصل) (28.700
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (28.700
فبر ير) (24 بتاريخ) بلمقدم  محمد 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (17  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114267.

603I

REDYOUB

REDYOUB
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

REDYOUB

 MAGASIN N1 20 GUICH

 OUDAYA( TEMARA،( 12000،

TEMARA MAROC

ح ت) شركة  (REDYOUB

 ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 MAGASIN N1 20 GUICH

 OUDAYA TEMARA - 12000

TEMARA MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

129739

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (19

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.REDYOUB

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

.RESTAURANT CAFE

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 MAGASIN N1 20 GUICH

 OUDAYA TEMARA - 12000

.TEMARA MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد)Reda(RIAD(:(500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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 Fatima MOUJANI  لسيدة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 500

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 MOUJANI FATIMA  لسيدة)
 Hay Alaouyine Rue عنو نه) ))
 Jedda IMM 06 Appt 04 12000

.temara Maroc
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 Bir Reda Riad)عنو نه) ))  لسيد)
 Kacem Al Haouzia 10170 Rabat

Maroc
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (10 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)-.

604I

MOHAMED SAFRIOUI

MADAME S
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM( 9( 4EME( ETAGE،( 20200،

CASABLANCA MAROC
ح ت) شركة  (MADAME S

 ملسؤولية  ملحدودة
طريق) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 - و12  (11 أزمور زنقة كيركومار رقم)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

463897
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MADAME S

إستغالل) (: غرض  لشركة بإيجاز)
صالون للحالقة و لتجميل

ومعد ت) مو د  جميع  وبيع  شر ء)
 وحالقة و لتجميل.

طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 - و12  (11 أزمور زنقة كيركومار رقم)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (0 (: بن  لعربي) صباح   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيدة دليلة  وحصار):)0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
بن  لعربي) صباح   لسيدة 
عين) (7 تجزئة  لبوالر رقم) عنو نه) ))
 لذئاب)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 لسيدة دليلة  وحصار عنو نه) ))
8)إقامة د ر  لكنز د ر بوعزة) فيال رقم)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
بن  لعربي) صباح   لسيدة 
عين) (7 تجزئة  لبوالر رقم) عنو نه) ))
 لذئاب)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
 لسيدة دليلة  وحصار عنو نه) ))
8)إقامة د ر  لكنز د ر بوعزة) فيال رقم)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)1)7378.

606I

bemultico(بيمولتيكو

ABRIM TRAV ابريم تراف
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

bemultico(بيمولتيكو
01) لزيتون) شقة رقم) (106 رقم)
مكناس) (،(0060 -مكناس،)  ملعركة)

مكناس

ABRIM TRAV) بريم تر ف شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

رقم) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 
01) لش ر) رياض  السماعيلية) (897

- 0000))مكناس  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.4(039

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 

» الشغال) من) نشاط  لشركة  تغيير 

 ملختلفة  و  لبناء

إلى) نقل  لبضائع وحساب  لغير«)

»بائع مو د  لبناء)

 الستر د و لتصدير«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1942.
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FIDUCIAIRE FICOHA

STE LKAROULI CAR SARL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE AV IBN

 KHALDOUN IMMB 12 1ER

 ETAGE،( 23040،( BENI( MELLAL

MAROC

 STE LKAROULI CAR SARL

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

09) ل ابق)  لرباط  يت تحيش رقم)

 الول)-)23000)بني مالل  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.9863

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) (2020 يونيو) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

هشام لكارولي) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((00

1.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))فريد)

بوحمية بتاريخ)01)يوليوز)2020.

هشام لكارولي) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((00

1.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))سهام)

بلحلبة بتاريخ)01)يوليوز)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)348.

608I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE LKAROULI CAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE AV IBN

 KHALDOUN IMMB 12 1ER

 ETAGE،( 23040،( BENI( MELLAL

MAROC

شركة) (STE LKAROULI CAR

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

09) ل ابق)  لرباط  يت تحيش رقم)

 الول)-)23000)بني مالل  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.9863

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تحويل) )1)يونيو)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

 09 رقم) تحيش  »شارع  لرباط  يت 

مالل) بني  (23000 (-  ل ابق  الول)

تجزئة) »شارع  لعيون  إلى)  ملغرب«)

رشيد رقم)01) ل ابق  الول)-)23000 

بني مالل  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)348.

609I
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FIDUCIAIRE FICOHA

STE HAMID SBIAA MARBRE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER ETAGE AV IBN
 KHALDOUN IMMB 12 1ER
 ETAGE،( 23040،( BENI( MELLAL

MAROC
 STE HAMID SBIAA MARBRE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)
 الر�ضي حي  ملسيرة  والد  يوب  والد)

مبارك)-)23000)بني مالل  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10197
 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HAMID SBIAA MARBRE
أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مختلفة.
:) ل ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 الر�ضي حي  ملسيرة  والد  يوب  والد)

مبارك)-)23000)بني مالل  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: مخمارت) حميد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حميد مخمارت عنو نه) ))

 23000 دو ر  والد  يوب  والد مبارك)

بني مالل  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد حميد مخمارت عنو نه) ))

 23000 دو ر  والد  يوب  والد مبارك)

بني مالل  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم)364.

610I

 ل اقة إتيد غيالز سيو

الطاقة إتيد غياليزاسيو
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ل اقة إتيد غيالز سيو
حي  ملنزه  لقني رة،) (C/311 رقم)

14000،) لقن يرة  ملغرب

شركة) غياليز سيو  إتيد   ل اقة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 14000 (- C/311)حي  ملنزه  لقني رة)

 لقني رة  ملغرب)

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((23(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (02

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):) ل اقة)

إتيد غياليز سيو.

تركيب) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وصيانة مر كز  ل اقات  ملتجددة)

بيع  لتجهيز ت  لكهربائية.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 14000 (- C/311)حي  ملنزه  لقني رة)

 لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (30 (: زينب  لورة)  لسيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.

30)حصة) (:  لسيد يوسف سهلي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد يوسف  لتومي):)40)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) زينب  لورة   لسيدة 

6)عرصة  لقا�ضي) 311) لرقم)  لزنقة)

14000) لقني رة  ملغرب.

عنو نه) )) سهلي  يوسف   لسيد 

 14000  179 رقم)  لحي  الد ري 

 لقني رة  ملغرب.

عنو نه) )) يوسف  لتومي   لسيد 

 لقاعدة  و وية  مللكية  وخامسة)

14200)سيدي سليمان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) زينب  لورة   لسيدة 

6)عرصة  لقا�ضي) 311) لرقم)  لزنقة)

14000) لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)670)7.

612I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

ASIMI DESINFECTION تطهير 

أسيمي
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 INSTITUT LABEL DE(

 GESTION ET DES AFFAIRES

 (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

 2 جنان  لرحمة  لسالم) إقامة 

3) هل لغالم سيدي) شقة) (1 عمارة)

سيدي)  لبرنو�ضي  لد ر  لبيضاء)

(،20(00  لبرنو�ضي  لد ر  لبيضاء،)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

 ASIMI DESINFECTION

ت هير أسيمي شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 20 رقم) (30 بلوك) صوهيب  لرومي 

(- برنو�ضي  لد ر  لبيضاء) سيدي 

20000) لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

461329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (13

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ASIMI(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

DESINFECTION)ت هير أسيمي.

غرض  لشركة بإيجاز):)•) لصرف)

وإبادة  لفئر ن،) و لت هير،)  لصحي،)

و لنظافة  لصحية لألماكن  لغذ ئية،)

ومعادالت) و ملدمر ت،) و مل هر ت،)

 وحشر ت،

•) إلنتاج و لتصنيع و لتغليف.

•) وخدمة  لفنية و لتدريب،

منتجات) تسويق  توزيع  (•

 لتنظيف،

•) لتشخيص  لفني و لصناعي.

و ستير د) •) لتجارة  لعامة 

و ستغالل جميع  لق ع و ملو د.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 20 رقم) (30 بلوك) صوهيب  لرومي 

(- برنو�ضي  لد ر  لبيضاء) سيدي 

20000) لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: بويضة  سية)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بويضة  سية   لسيدة 
ق.ج) (72 رقم) (98 زنقة) (4 جميلة)

200000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بويضة  سية   لسيدة 
ق.ج) (72 رقم) (98 زنقة) (4 جميلة)

200000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)412)73.

613I

LE PREMIER CONSEIL

KOPAN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA( MARRAKECH،

40000،(MARRAKECH(MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  (KOPAN

 ملحدودة

عمارة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

شارع  لنخيل) (9 رقم) (1  جودي)

ملحاميد)))مر كش)-.)مر كش  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KOPAN
بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألجهزة  ملنزلية.
عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع  لنخيل) (9 رقم) (1  جودي)
ملحاميد)))مر كش)-.)مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  ملص فى  لشرقاوي):)00) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد يوسف  لشرقاوي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ملص فى  لشرقاوي)
عنو نه) )) سكجور تجزئة  المان رقم)

400)مر كش.)مر كش  ملغرب.
يوسف  لشرقاوي)  لسيد 
 400 رقم) تجزئة  المان  عنو نه) ))

 سكجور مر كش.)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  ملص فى  لشرقاوي)
عنو نه) )) سكجور تجزئة  المان رقم)

400)مر كش.)مر كش  ملغرب
يوسف  لشرقاوي)  لسيد 
 400 رقم) تجزئة  المان  عنو نه) ))

 سكجور مر كش.)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114232.
614I

LE PREMIER CONSEIL

 BEAUTY ANIMAL ‘S
WORLD

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM
 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA( MARRAKECH،

40000،(MARRAKECH(MAROC
 BEAUTY(ANIMAL( ‘S(WORLD

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
عبدهللا  قامة  بن) موالي   المير 
11) ل ابق  الر�ضي) رقم) تاشفين 

مر كش)-.)مر كش  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104939
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BEAUTY(ANIMAL(‘S(WORLD
غرض  لشركة بإيجاز):)-بيع أغدية)

 وحيو نات و ملنتجات  ملتعلقة بها
-خدمات رعاية  وحيو نات  الليفة)

.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
عبدهللا  قامة  بن) موالي   المير 
11) ل ابق  الر�ضي) رقم) تاشفين 

مر كش)-.)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 700 (:  لسيد عبد  لصمد لعضم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 300 (: مليكيني)  لسيد  وحسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
لعضم) عبد  لصمد   لسيد 
 9 عمارة) عنو نه) )) قامة  لفضل 
 لشقة)102)مر كش.)مر كش  ملغرب.
 لسيد  وحسن مليكيني عنو نه) ))
4)) ل ابق) عمارة) (1 د ر  لسعادة)
مر كش) مر كش.) (02  لسفلي  لشقة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

لعضم) عبد  لصمد   لسيد 
 9 عمارة) عنو نه) )) قامة  لفضل 
 لشقة)102)مر كش.)مر كش  ملغرب

 لسيد  وحسن مليكيني عنو نه) ))
4)) ل ابق) عمارة) (1 د ر  لسعادة)
مر كش) مر كش.) (02  لسفلي  لشقة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1(  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114203.

616I

STE TALJINORD SARL AU

TALJINORD
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

STE TALJINORD SARL AU
حي مسنانة  ل ابق  لسفلي تجزئة)
6989)قبالة سوق  لقرب،،)90000،)

طنجة  ملغرب
ح ت) شركة  (TALJINORD
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
مسنانة  ل ابق  لسفلي تجزئة)6989 
طنجة) (90000 (- قبالة سوق  لقرب)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(803
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (08
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TALJINORD
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صناعة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملثل ات.

جميع) توزيع  تسويق،)  نتاج،)

منتجات   ملثل ات،) الستير د)

و لتصدير

.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مسنانة  ل ابق  لسفلي تجزئة)6989 

طنجة) (90000 (- قبالة سوق  لقرب)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمد  لدويب)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محمد  لدويب   لسيد 

بوبانة) (107 رقم) فيال  شيكا  تجزئة 

90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) محمد  لدويب   لسيد 

بوبانة) (107 رقم) فيال  شيكا  تجزئة 

90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (06 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232138.

618I

INFOPLUME

VAYEL C.I
إعالن متعدد  لقر ر ت

INFOPLUME

149)شارع محمد  وخام5  قامة)
طنجة) (،90000 (،17 رقم) (1 ميموز )

 ملغرب

VAYEL C.I)»شركة  ملساهمة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي):)9)زنقة)

 ألن كي)-)90000)طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.24943

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)14)ماي)2019

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 
مايلي):)تجديد تفويض تسيير  لشركة)
و لغز وي) محمد  لألخو ن،) لغز وي 
مص فى،)و لغز وي سعيد ملدة سنة)
و حدة  بتد ء  من تاريخ  و مع  لعام

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)
هبة  لسيد  لغز وي) على  مو فقة  (:
 1(40 حصة من أصل) (770 سعيد)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
لفائدة) في  لشركة  يملكها   لتي 
زوجته  لسيدة بوزملاط مريم،)و39) 
بقيمة) حصة  (770 حصة من أصل)
للسيد) للحصة  ململوكة  درهم  (100
زوجته) لفلئدة  فيصل   لغز وي 

 لسيدة  لتاليدي سميرة.
قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)
:) نشاء)قانون أسا�ضي جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

:) لذي ينص على) و7) (6 بند رقم)
في) رأسمال  لشركة منحصر  (: مايلي)
 8000 مقسم  لى) درهم  (800.000
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
كالتالي،) لسيد) بين  لشركاء) موزعة 
بقيمة) حصة  (770  لغز وي  وحميد)
77.000)درهم،) لسيد  لغز ري رشيد)
درهم،) (94900 بقيمة) حصة  (949
حصة) (949 جمال)  لسيد  لغز وي 
بقيمة)94900)درهم،) لسيدة  لبقالي)
 94900 بقيمة) حصة  (949 سناء)
 770 سعيد) درهم،) لسيد  لغز وي 
77000)درهم،)و لسيد) حصة بقيمة)
 23100 بقيمة) (231  لغز وي فيصل)
 770 محمد) درهم، لسيد  لغز وي 
77000)درهم،) لسيدة) حصة بقيمة)
بقيمة) حصة  ((30 عبيدة)  وخكابي 
درهم،) لسيدة  لغز وي) ((3000
 38600 386)حصة بقيمة) مح وبة)
 770 مريم) بوزملاط  درهم،) لسيدة 
77000)درهم،) لسيدة) حصة بقيمة)
بقيمة) حصة  ((39 سميرة)  لتاليدي 

3900))درهم

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232291-3334.
619I

CABINET BEN MOKHTAR

SILWANE IMMOBILIERE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI
 RESIDENCE TAKAFOUL N°1( 1
ETG،(90020،(TANGER(MAROC

 SILWANE IMMOBILIERE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)12)زنقة)
 بن ع ية)-)90000)طنجة  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.2(743

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»12)زنقة  بن ع ية)-)90000)طنجة)
أكاسياس) زنقة  (11« إلى)  ملغرب«)
إقامة أكاسياس ب.) ل ابق)6) لشقة)

رقم ب64 - 90000)طنجة  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)7)2324.
621I

CABINET BEN MOKHTAR

SIEMENS ENERGY
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI
 RESIDENCE TAKAFOUL N°1( 1
ETG،(90020،(TANGER(MAROC

»شركة) (SIEMENS ENERGY
ح ت) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لوحيد«
كم) (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
),28)طريق  لرباط،)و دي تاهد رت)-)

90000)طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.23249

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)29)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

عن) تغببر  لشريك  لوحيد  إثبات  (:

شركة) بين  طريق  تفاق  إلنشقاق 

سيمان5 أ ج وشركة سيمان5 غاس)

أند باور ج م ب ه كو)&)كج

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

:)تأكيد مدة تسيير  ملسرين  ألربع ملدة)

بار زي،) أحمد  :) لسيد  محددة) غير 

حمجان،) لسيدة) زينب   لسيدة 

ستيفان) و لسيد  هاكانسون  نادجة 

فوغو-ز ند )

قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)

:) عتماد قانون أسا�ضي جديد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (7 رقم) بند 

مايلي):)تم تحديد رأسمال  لشركة في)

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

أسندت) درهم  (100 فئة) من  حصة 

لفائدة  لشريك  لوحيد) بالكامل 

شركة سيمان5 غاس أند باور ج م)

ب ه كو)&)كج

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)4))232.

622I

BUSINESS AUDITAX

TLP IMMOBILIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE  7

 MLY(ALI(CHERIF(B(N17،(90010،

TANGER MAROC

ح ت) شركة  (TLP IMMOBILIER

 ملسؤولية  ملحدودة
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حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

شاطئ زنقة أحفير إقامة نوها  ل ابق)

طنجة) (90000  -  18 رقم)  لثاني 

 ململكة  ملغربية

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TLP (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMMOBILIER

أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 لبناء)و إلنعاش  لعقاري

تهيئة) أشغال  لهندسة  ملدنية،) (-

قنو ت  لت هير)

-)تهيئة  ملناطق  وخضر ء

-) شغال  لعزل  وحر ري،

-) الستير د و لتصدير

كل  لعمليات،) وعموما  (-

 لصناعية،) لتجارية،) ملالية)

أو) و لعقارية  ملرتب ة بشكل مباشر 

غير مباشر بالهدف أعاله أو  لتي قد)

تساهم في تحقيقها)

.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي شاطئ)
زنقة أحفير إقامة نوها  ل ابق  لثاني)
طنجة  ململكة) (90000  -  18 رقم)

 ملغربية.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  لسميع  ملقريني):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد عبد  لعزيز  لعنا�ضي):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لسميع  ملقريني)  لسيد 
مركب  للؤلؤة  لزرقاء) عنو نه) ))
 90000  4 رقم) (1 أ ل ابق) 6) قامة 

طنجة  ململكة  ملغربية.
عبد  لعزيز  لعنا�ضي)  لسيد 
 132 رقم) شارع  ملصلى  عنو نه) ))

90000)طنجة  ململكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لسميع  ملقريني)  لسيد 
مركب  للؤلؤة  لزرقاء) عنو نه) ))
 90000  4 رقم) (1 أ ل ابق) 6) قامة 

طنجة  ململكة  ملغربية
عبد  لعزيز  لعنا�ضي)  لسيد 
 132 رقم) شارع  ملصلى  عنو نه) ))

90000)طنجة  ململكة  ملغربية
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232431.
623I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

OUCHMIKA SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

ز وية شارع) (76  قامة لينا  لرقم)
طان ان وشارع لبنان ل ابق  لتاسع)

طنجة،)90000،)طنجة  ملغرب
OUCHMIKA SARL)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
 1( مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
ق عة رقم) (2 أهال) رياض  ((( شارع)
طنجة) (90000 (- طنجة) و1) (67(

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106063
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (10
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OUCHMIKA SARL

توزيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملو د  لغذ ئية

 إلستير د و لتصدير.

)1)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
)))رياض أهال)2)ق عة رقم))67)و1 

طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد يوسف أشمقلو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد يوسف أشمقلو عنو نه) ))
 967 رقم) (7 إقامة  ملستقبل  لش ر)

طنجة)90030)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد يوسف أشمقلو عنو نه) ))
 967 رقم) (7 إقامة  ملستقبل  لش ر)

طنجة)90030)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232324.

624I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة درعة تافياللت ملحقة)

ورز ز ت

 STE EQUIPEMENT BN 

BRAHIM SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 

درعة تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس)

(،4(000 ورز ز ت،)  ل ابق  الول 

ورز ز ت  ملغرب

 STE EQUIPEMENT BN  

ح ت) شركة  (BRAHIM SARL

 ملسؤولية  ملحدودة

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 47723 (- والل)  لصفصاف  يت 

ز كورة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 EQUIPEMENT BN BRAHIM

.SARL
* لبناء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

و الشغال  ملختلفة)
أو) أو  ملعادن  نجارة  ألملنيوم  (*

 لبالستيكية
*) ملساومة.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 47723 (- والل)  لصفصاف  يت 

ز كورة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (:  لسيد  يت ملوك ميمون)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: عدي) ملوك   لسيد  يت 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
ميمون) ملوك   لسيد  يت 
عنو نه) ))دو ر  لصفصاف  يت والل)

47723)ز كورة  ملغرب.
 لسيد  يت ملوك عدي عنو نه) ))
 47723 والل) دو ر  لصفصاف  يت 

ز كورة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
ميمون) ملوك   لسيد  يت 
عنو نه) ))دو ر  لصفصاف  يت والل)

47723)ز كورة  ملغرب
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  البتد ئية بز كورة بتاريخ)

2020)تحت رقم)-.

62(I

سمير تابت

بيأت كيب
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

سمير تابت

زرهون  لد ر  لبيضاء) زنقة  (27

)RUE،) لد ر) LIBERTE،( 20300  10

 لبيضاء) ملغرب

بيست كيب شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لساملية)

2)دو ر وخاليف حد  لسو لم برشيد-

 لسو لم)-)20100)برشيد  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

13749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (13

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

بيست) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

كيب.

إستر د) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وتوزيع  ألجهزة  إللكترونية.

:) لساملية) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

2)دو ر وخاليف حد  لسو لم برشيد-

 لسو لم)-)20100)برشيد  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيدة  لبوعيادي مريم)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

مريم)  لسيدة  لبوعيادي 
بوشعيب) موالي  زنقة  (4 عنو نه) ))
إقامة فلوري  ل ابق)3)شقة)7)بامليي)
20100) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) محسن   لسيد  مر مر 
 7 رقم) (6 زنقة) (2 رشيد) موالي  حي 
20100) لد ر لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)384.

626I

s2s consulting

PETROFAN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

s2s consulting
147) ل ابق) رقم) (AFA عمارة)
شارع  ملقاومة) (22  لثاني  لشقة)

 لبيضاء،)23300،) لبيضاء) ملغرب
ح ت) شركة  (PETROFAN

 ملسؤولية  ملحدودة
 301 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
ز وية شارع عبد  ملومن وشارع  نو ل)
مكتب رقم))1) ل ابق  الول)-)33200 

 لبيضاء) ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.390691

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تحويل) 12)يونيو)  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»301)ز وية شارع عبد  ملومن وشارع)
)1) ل ابق  الول) رقم)  نو ل مكتب 
 80« إلى) 33200) لبيضاء) ملغرب«)  -
بولو  لد ر) شارع  لهاشمي  لفياللي 
 لبيضاء)-)33200) لبيضاء) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740367.

627I

bemultico(بيمولتيكو

GOLDEN FOR كولدن فور
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

bemultico(بيمولتيكو
01) لزيتون) شقة رقم) (106 رقم)

مكناس) (،(0060 -مكناس،)  ملعركة)

مكناس

 GOLDEN FOR فور) كولدن 

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)
زنقة  ملس يد) (03  لسفلي في  لرقم)

سوق  وحد)-)0)43))ميدلت  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.2037

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (1( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»900.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئية بميدلت بتاريخ)

2020)تحت رقم)111.

628I

sofoget

LOUFID BUSINESS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed

 qorri residence chaimae bur n° 2

et(3،(14000،(kenitra(maroc

LOUFID BUSINESS)شركة ح ت)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 لقني رة بلوك ك رقم)18) وحوزية)-)

14000) لقني رة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(4901
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (02
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOUFID BUSINESS
نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع
)نقل  ملستخدمين)

أشغال عامة وأعمال  لبناء.
.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لقني رة)
 14000 (- 18) وحوزية) بلوك ك رقم)

 لقني رة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد محمد  يمن لوفيد):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 

 لسيد محمد  يمن لوفيد):)1000 
بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

لوفيد) محمد  يمن   لسيد 
عنو نه) )) لقني رة)14000) لقني رة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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لوفيد) محمد  يمن   لسيد 

عنو نه) )) لقني رة)14000) لقني رة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقني رة بتاريخ)23)يونيو)

2020)تحت رقم)74897.

630I

AFTISSE CONSEIL

 PHARMACIE HOTEL WAZO
صيدلية فندق وازو

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 FUTUR MANAGEMENT

CONSULTING

 SIDI ABBAD 1 IMM. AL

 HAMRA(27( ENTREE(B(APPT(5،

40090،(MARRAKECH(MAROC

 PHARMACIE HOTEL WAZO

ح ت) شركة  و زو  فندق  صيدلية 

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

عبد  لكريم) شارع  و زو  فندق  (3

 وخ ابي طريق  لد ر  لبيضاء)مر كش)

- 40000)مر كش  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

90619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2018 يوليوز) (2(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 PHARMACIE HOTEL WAZO

صيدلية فندق و زو.

غرض  لشركة بإيجاز):)صيدلية.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
عبد  لكريم) شارع  و زو  فندق  (3
 وخ ابي طريق  لد ر  لبيضاء)مر كش)

- 40000)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: بلقصير  يمان)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
بلقصير  يمان عنو نه) ))  لسيدة 
41)زنقة دجلة حي  لسماللية)40000 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
بلقصير  يمان عنو نه) ))  لسيدة 
 4000 زنقة دجلة حي  لسماللية) (41

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بمر كش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

636I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

SOCIETE TILILA FOOD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

 N°816 APPT N°3 1er ETAGE
 QUARTIER INDUSTIEL AL
 MASSAR(MARRAKECH،(40000،

MARRAKECH MAROC
SOCIETE TILILA FOOD)شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رحال  يزيكي) عرصة  لتاديلي  (131

مر كش)-)40000)مر كش  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE TILILA FOOD

:)بيع  ملو د) غرض  لشركة بإيجاز)

 لغذ ئية)

 لتجارة

 لتصدير و الستير د

.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)131 

عرصة  لتاديلي رحال  يزيكي مر كش)

- 40000)مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: سعيد) محمد  يد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: سعيد) علي  يد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد  يد سعيد عنو نه) ))

 ملسيرة)1)أ رقم)8)2)مر كش)40000 

مر كش  ملغرب.

 لسيد علي  يد سعيد عنو نه) ))

 ملسيرة)1)أ رقم)8)2)مر كش)40000 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد علي  يد سعيد عنو نه) ))

 ملسيرة)1)أ رقم)8)2)مر كش)40000 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (14  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114149.

637I

fiduciaire(elhoumam

SITAGRIM SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

fiduciaire(elhoumam

 AV DAKHLA HAY EL

 MASSIRA SOUK SEBT OULED

 NEMMA،( 23550،( SOUK( SEBT

OULED NEMMA MAROC

ح ت) شركة  (SITAGRIM SARL

 ملسؤولية  ملحدودة

 HAY مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 EL YASMINE 01 SOUK SEBT

 OULED NEMMA - 23((0 SOUK

SEBT OULED NEMMA MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SITAGRIM SARL

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

 MARCHANDE DE PRODUIT

 D’irrigation ; ÉQUIPEMENT

 DES TERRAINS AGRICOLE ET

.-ÉNERGIE SOLAIRE

 HAY (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 EL YASMINE 01 SOUK SEBT

 OULED NEMMA - 23((0 SOUK

.SEBT OULED NEMMA MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 90.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 BOUCHRA ETTOUMI  لسيدة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 450

للحصة.
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 MOHAMED  لسيد)
بقيمة) حصة  (MAMOUNI( :( 450

100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 BOUCHRA ETTOUMI  لسيدة)
 HAY EL YASMINE 01 عنو نه) ))
 BLOC 0( SOUK SEBT 23((0

.SOUK SEBT MAROC
 MOHAMED  لسيد)
 HAY EL عنو نه) )) (MAMOUNI
 YASSMINE 01 SOUK SEBT

.23((0 SOUK SEBT MAROC
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 BOUCHRA ETTOUMI  لسيدة)
 HAY EL YASSMINE 01 عنو نه) ))
 BLOC 0(SOUK SEBT 23((0
 SOUK SEBT OULED NEMMA

MAROC
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بسوق  لسبت  والد  لنمة)
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (16 بتاريخ)

.71/2020
638I

bemultico(بيمولتيكو

 BMADI بمدي لال ستشارات 
CONSULTING

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

bemultico(بيمولتيكو
01) لزيتون) شقة رقم) (106 رقم)
مكناس) (،(0060 -مكناس،)  ملعركة)

مكناس
 BMADI ستشار ت) لال  بمدي  (
ح ت) شركة  (CONSULTING
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي  قمة) وعنو ن 
أ2   ليوسفية  ل ابق  الول  قامة 
ز وية زنقة  و ز ئر وو قعة  لزالقة م)

ج مكناس)-)0000))مكناس  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(003(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (10

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 BMADI ستشار ت) لال  بمدي 

.CONSULTING

خدمات) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملعلوميات.

:) قمة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

أ2   ليوسفية  ل ابق  الول  قامة 

ز وية زنقة  و ز ئر وو قعة  لزالقة م)

ج مكناس)-)0000))مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد باسم مهدي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مهدي  باسم   لسيد 

 قمة  ليوسفية شقة أ ز وية  و ز ئر)

وو قعة  لزالقة م ج مكناس)0000) 

مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مهدي  باسم   لسيد 

 قمة  ليوسفية شقة أ ز وية  و ز ئر)

وو قعة  لزالقة م ج مكناس)0000) 

مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (06  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)9)18.

639I

CABINET BEN MOKHTAR

 MOUNTAIN BAY

IMMOBILIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI

 RESIDENCE TAKAFOUL N°1( 1

ETG،(90020،(TANGER(MAROC

 MOUNTAIN BAY

ح ت) شركة  (IMMOBILIER

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)12)زنقة)

 بن ع ية)-)90000)طنجة  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.27627

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»12)زنقة  بن ع ية)-)90000)طنجة)

أكاسياس) زنقة  (11« إلى)  ملغرب«)

إقامة أكاسياس ب.) ل ابق)6) لشقة)

رقم ب64 - 90000)طنجة  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)6)2324.

640I

FCG AL AMANE

 GASKETS AUTOMOTIVE

PARTS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL(RABAT،( 10090،( RABAT

MAROC

 GASKETS AUTOMOTIVE

ح ت  ملسؤولية) شركة  (PARTS

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملن قة)

 لصناعية تامسنا رقم)12)سيدي يحي)
زعير تمارة)-)12200)تامسنا  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.106099

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 فبر ير) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (1.000.000«

»2.000.000)درهم«)إلى)»3.000.000 

مقاصة) إجر ء) (: طريق) عن  درهم«)

ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر) مع 

و ملستحقة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)88))10.

641I

درعة  رشاد ت ش.م.م

RAM WORK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

درعة  رشاد ت ش.م.م
صندوق) أنزر ن  بئر  شارع  (1(

بئر) شارع  (1( تصومعت) (10 بريد)

تصومعت،) (10 أنزر ن صندوق بريد)

000)4،)ورز ز ت  ملغرب

ح ت) شركة  (RAM WORK

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

ورز ز ت) (4(000 (- ترميكت) تاجدة 

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
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ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 RAM (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.WORK
مقاولة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
في  شغال  لبناء.) لتصدير و إلستر د.)
طرق) وتهييئ  بناء) في  شغال  مقاولة 
شبكات  إلتصال) ربط   ملو صالت،)

وشبكة  لصرف  لصحي..
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي تاجدة)

ترميكت)-)000)4)ورز ز ت  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
1000)بقيمة) (:  لسيد عالل رمزي)

100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) رمزي  عالل   لسيد 
63300) لد ر) مديونة) دو ر  هالالت 

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) رمزي  عالل   لسيد 
63300) لد ر) مديونة) دو ر  هالالت 

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم))23.

642I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة درعة تافياللت ملحقة)

ورز ز ت

STE AIT MESKOUR- 
« IRRIGATION SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 
درعة تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس)
(،4(000 ورز ز ت،)  ل ابق  الول 

ورز ز ت  ملغرب

STE AIT MESKOUR-  
شركة ح ت) (« (IRRIGATION SARL

 ملسؤولية  ملحدودة
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
ز كورة) (47((2 (- تاكونيت) تفر وت 

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

322(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 AIT MESKOUR-IRRIGATION

.«(SARL
*) لبناء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

و الشغال  ملختلفة)
*)تركيب نظام  لري بالتنقيط

*)نقل  لبضائع للغير.
دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
ز كورة) (47((2 (- تاكونيت) تفر وت 

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: محماد) مسكور   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد مسكور صاوح):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد مسكور محماد عنو نه) ))
دو ر تفر وت تاكونيت)2))47)ز كورة)

 ملغرب.
عنو نه) )) صاوح  مسكور   لسيد 
دو ر تفر وت تاكونيت)2))47)ز كورة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد مسكور محماد عنو نه) ))

دو ر تفر وت تاكونيت)2))47)ز كورة)

 ملغرب

عنو نه) )) صاوح  مسكور   لسيد 

دو ر تفر وت تاكونيت)2))47)ز كورة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17  البتد ئية بز كورة بتاريخ)

2020)تحت رقم)-.

643I

STE FIDMEK

HOUR SEMER TRAV
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae( et( Hajar( n°23( Appt14،

50050،(Meknes(Maroc

»شركة) (HOUR SEMER TRAV

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي):)9)زنقة)

ق بي  مام مدرسة خالد  بن  لوليد)

مكناس) ((00(0 (- مكناس)  لزيتون 

 ململكة  ملغربية.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.41(0(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))1)نونبر)2019

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)-1تفويت حصص):) لذي)

تفويت) مالحضة  (: مايلي) على  ينص 

حصة من طرف  لسيد رشيد) ((00

 وحور و00))حصة من طرف  لسيد)

هشام) لفائدة  لسيد  سامر  هشام 

 1000 مامجموعه)  السماعيلي  ي 

حصة

-2تغيير  لشكل  لقانوني) قر ر رقم)

(: مايلي) على  ينص  :) لذي  للشركة)

من) للشركة  -تغيير  لشكل  لقانوني 

محدودة  لي) مسؤولية  ح ت  شركة 

 لشركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

:) لذي) -3تسيير  لشركة) قر ر رقم)
ينص على مايلي):)تعيين  لسيد هشام)
للشركة) جديد  كمسير   سماعيلي 
وقبول  ستقالة  لسيد هشام سامر)

و لسيد رشيد  وحور

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:) لشكل  لقانوني

:) لذي ينص على) و7) (6 بند رقم)
مايلي):) لر سمال و وحصص

على) ينص  :) لذي  (14 رقم) بند 
مايلي):)تسيير  لشركة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
دجنبر) (18 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2019)تحت رقم)166).

644I

LINAMOTEC

ليناموتيك
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

LINAMOTEC
 AL KHATTAB N82 REZ
 DE CHAUSSE IMM B4 EL
 FIDA( MERS( SULTAN،( 20400،

CASABLANCA MAROC
ليناموتيك شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)-)

عمارة) 82) ل ابق  الر�ضي   وخ اب)
سل ان  لد ر) مرس  B4) لفد ء)
 CASABLANCA 20400  لبيضاء)

CASABLANCA MAROC
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

464631
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ليناموتيك.

غرض  لشركة بإيجاز):)-)

باملغرب) يتعلق نشاط  لشركة سو ء)

أو خارجه

مقاول  ملر فق  لكهربائية) (

و لهو تف.

شبكات) مو قع  إنشاء) ( (-

و لالسلكية)  التصاالت  لسلكية 

 لعاملية))GSM))وكهربا ئها.

جميع  للو زم) شر ء) (-

وتصديرها) وبيعها  و ملو د  لصناعية 

و لهاتف)  ستير دها  لكهرباء)

(و إللكترونيات

عن) نظام  ملر قبة  تركيب  (-

بعد و ستخد مه وصيانته

مقاول في أشغال مختلفة) (-

و لتهيئة و لهندسة  ملدنية

-) لتركيب  لهند�ضي)

 لكهربائي و لكهروميكانيكي

جميع) عامة  وبصفة  (-

و لصناعية)  لعمليات  لتجارية 

لها  رتباط) و لعقارية  لتي  و ملالية 

مباشر  و غير مباشر بأحد  ألهد ف)

شأنها) من  و لتي   ملذكورة  عاله 

 ملساهمة في  نماء) لشركة

.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)-)

عمارة) 82) ل ابق  الر�ضي   وخ اب)

سل ان  لد ر) مرس  B4) لفد ء)

 CASABLANCA 20400  لبيضاء)

.CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  نور ضروع):)1.200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 800 (: منشوط) كوثر   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) منشوط  كوثر   لسيدة 

س) م  مومن  سيدي  نجمة  آقامة 

سيدي مومن) (6 رقم) مدخل ب  (14

 لبيضاء)20400) لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) ضروع   لسيد  نور 

تجزئة  كد ل زنقة)21)عمارة)78)رقم)

 20400 مومن  لبيضاء) سيدي  (9

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ضروع   لسيد  نور 

تجزئة  كد ل زنقة)21)عمارة)78)رقم)

 20400 مومن  لبيضاء) سيدي  (9

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)12866.

64(I

CABINET LAAFOU CONSEIL

MILLESIME IMMOBILIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

CABINET LAAFOU CONSEIL

عمارة) (( رقم) (2 الكولين) تجزئة 

سيدي) (7 رقم) (2 ماتينيون  ل ابق)

(،201(0 معروف  لد ر  لبيضاء،)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

 MILLESIME IMMOBILIER

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

(،174 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

30)20) لد ر) (- زيان) أوالد  طريق 

 لبيضاء) ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.21(1((

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 

بمبلغ) رأسمال  لشركة  خفض 

أي) درهم«) (22.000.000« قدره)

إلى) درهم«) (44.(00.000« من)

(: طريق) عن  درهم«) (22.(00.000«

تخفيض عدد  ألسهم.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740028.

646I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة درعة تافياللت ملحقة)

ورز ز ت

 STE MEDE KINE BENTALEB 

 SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 

درعة تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس)

(،4(000 ورز ز ت،)  ل ابق  الول 

ورز ز ت  ملغرب

 STE MEDE KINE BENTALEB(«

ح ت  ملسؤولية) شركة  (« (SARL

 ملحدودة

حارة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 ملر ب ين)-)800)4)تنغير  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

6((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (« (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.«(MEDE KINE BENTALEB SARL

*) لعالج) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 ل بيعي

*)إد رة عمليات  وخدمة)) لتدليك)

 ل بي).

حارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ملر ب ين)-)800)4)تنغير  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 30.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد بن  ل الب  سماعيل):)0)1 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (1(0 (:  لسيدة حمي مريم)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

بن  ل الب  سماعيل)  لسيد 
 4(800 حارة  ملر ب ين) عنو نه) ))

تنغير  ملغرب.
 لسيدة حمي مريم عنو نه) ))حارة)

 ملر ب ين)800)4)تنغير  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
بن  ل الب  سماعيل)  لسيد 
 4(800 حارة  ملر ب ين) عنو نه) ))

تنغير  ملغرب
 لسيدة حمي مريم عنو نه) ))حارة)

 ملر ب ين)800)4)ز كورة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بتنغير   البتد ئية 

2020)تحت رقم)-.

647I

CABINET BEN MOKHTAR

PROMARTIL IMMOBILIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI
 RESIDENCE TAKAFOUL N°1( 1
ETG،(90020،(TANGER(MAROC

 PROMARTIL IMMOBILIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)12)زنقة)
 بن ع ية)-)90000)طنجة  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.26643

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»12)زنقة  بن ع ية)-)90000)طنجة)
أكاسياس) زنقة  (11« إلى)  ملغرب«)
إقامة أكاسياس ب.) ل ابق)6) لشقة)

رقم ب64 - 90000)طنجة  ملغرب«.
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)8)2324.

6(0I

FICODEC SARL

OUNAZOUI TRANS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FICODEC SARL
ق ر  ملدينة  و ديدة،) زنقة  (6

30000،)فاس  ملغرب
شركة) (OUNAZOUI TRANS

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
فاس) (30000 (- حي بام بنسودة) (29

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63207
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OUNAZOUI TRANS
نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع وحساب  لغير.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
فاس) (30000 (- حي بام بنسودة) (29

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 60.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
300)حصة) (:  لسيد  ونانة حميد)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 300 (: يوسف)  لسيد  لزوين 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حميد   لسيد  ونانة 
 30000 بنسودة) حي  لوحدة  ((26

فاس  ملغرب.
عنو نه) )) يوسف   لسيد  لزوين 
 30000 بنسودة) حي  لوحدة  ((26

فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) حميد   لسيد  ونانة 
 30000 بنسودة) حي  لوحدة  ((26

فاس  ملغرب
عنو نه) )) يوسف   لسيد  لزوين 
 30000 بنسودة) حي  لوحدة  ((26

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1732.

6(2I

CABINET BEN MOKHTAR

GALERIES H&L
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI
 RESIDENCE TAKAFOUL N°1( 1
ETG،(90020،(TANGER(MAROC

ح ت) شركة  (GALERIES( H&L
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)12)زنقة)
 بن ع ية)-)90000)طنجة  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.32013

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»12)زنقة  بن ع ية)-)90000)طنجة)
أكاسياس) زنقة  (11« إلى)  ملغرب«)
إقامة أكاسياس ب.) ل ابق)6) لشقة)

رقم ب64 - 90000)طنجة  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)9)2324.

6(3I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كونط

دجوي كار

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 bureau de//كونط لبغ  د  بيرو 

libre compte

قسارية  ملرني�ضي) (4 مكتب) (7 رقم)

شارع لال مريم،)30000،)فاس  ملغرب

دجوي كار شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

شارع) (: وعنو ن مقرها  إلجتماعي)

فاس) (30000  -  37 رقم) نونبر  (16

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.60(41

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تقرر حل) (2020 يونيو) (29  ملؤرخ في)

مسؤولية) ح ت  شركة  كار  دجوي 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد مبلغ)

درهم وعنو ن) (1.000.000 رأسمالها)

16)نونبر رقم) مقرها  إلجتماعي شارع)

نتيجة) فاس  ملغرب  (30000  -  37

و ائحةكرونة.

و عين):)

ستيتو)  لسيد)ة)) دريسية 

شقة) (66 رقم) زينب  حي  وعنو نه) ))

فاس  ملغرب) (30000 1 لدكار ت)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

 16 2020)وفي شارع) 26)يونيو) بتاريخ)

نونبر رقم)37 - 30000)فاس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (13 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1660.

6(4I

AJBAR CONSULTING

STE START OVER BUSINESS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL

 Houssine( AL( Khadar( N°2،

FES)،30050) ملغرب

 STE START OVER BUSINESS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

عين  لشقف)  لبساي5  ألندل5 

موالي يعقوب)-)36122)فاس  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.START OVER BUSINESS

:) لتغليف) غرض  لشركة بإيجاز)

 وخاص باملو د  لغذ ئية)-)بيع وشر ء)

جميع  ملو د  لغذ ئية)-) لتجارة  وحرة.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عين  لشقف)  لبساي5  ألندل5 

موالي يعقوب)-)36122)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: خالد)  لسيد  لوز ني  ل يبي 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

خالد)  لسيد  لوز ني  ل يبي 
2)تجزئة  وحديقة) 186)ك) عنو نه) ))

تغات)30090)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
خالد)  لسيد  لوز ني  ل يبي 
2)تجزئة  وحديقة) 186)ك) عنو نه) ))

تغات)30090)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (06 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)42)1.

6((I

CABINET BEN MOKHTAR

 MTS INTERNATIONAL
 -MORROCAN TRADING

SERVICES
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI
 RESIDENCE TAKAFOUL N°1( 1
ETG،(90020،(TANGER(MAROC

 MTS INTERNATIONAL
 -MORROCAN TRADING
ح ت  ملسؤولية) شركة  (SERVICES

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)12)زنقة)

 بن ع ية)-)90000)طنجة  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.40401

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»12)زنقة  بن ع ية)-)90000)طنجة)
أكاسياس) زنقة  (11« إلى)  ملغرب«)
إقامة أكاسياس ب.) ل ابق)6) لشقة)

رقم ب64 - 90000)طنجة  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232460.

6(7I

ACCOUNTAX MAROC

SIGMA INFRA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ACCOUNTAX MAROC

 Rue de liberté 3ème  ,10

 étage,( Appt( n°6( -( Casablanca،

20000،(CASABLANCA(MAROC

ح ت) شركة  (SIGMA INFRA

 ملسؤولية  ملحدودة

بلوك) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

تجزئة) 3،) ل ابق  لثاني،) رقم) (،3

 إلخالص)-)23000)بني مالل  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)-.

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) (2020 ماي) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة)) محمد  لنكايلة)

أصل) من  حصة  جتماعية  (7.(00

00).7)حصة لفائدة  لسيد))ة))أحمد)

 لصابر بتاريخ)28)ماي)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)29)يونيو)

2020)تحت رقم)316.

6(8I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة  لعيون  لساقية)

 وحمر ء

DCI SAHARA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 

 لعيون  لساقية  وحمر ء

(،70000 (،2266 صندوق  لبريد)

 لعيون  ملغرب

ح ت) شركة  (DCI SAHARA

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 17 موالي رشيد بلوك ه عمارة رقم)

- 70000) لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

31(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (13

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 DCI (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAHARA

مصاوح) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسالمة ضد  وحر ئق

و وخدمات) مختلف  الشغال 

 ملرب ة بالسالمة ومحاربة  وحر ئق

بيع  ألجهزة ح ت  لصلة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي موالي)
رشيد بلوك ه عمارة رقم)17 - 70000 

 لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: عليوة) مولود   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مولود عليوة عنو نه) ))حي)

 17 موالي رشيد بلوك ه عمارة رقم)

70000) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد مولود عليوة عنو نه) ))حي)

 17 موالي رشيد بلوك ه عمارة رقم)

70000) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (19  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)808/20.

6(9I

I.M confection

I.M CONFECTION
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

I.M confection

 N 13 rue hassan el youssi

 quartier(Nezaha،(90000،(Tanger

Maroc

ح ت) شركة  (I.M confection

 ملسؤولية  ملحدودة

 N 13 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 rue Hassan El Youssi quartier

 Nezaha - Tanger - 90000 Tanger

Maroc

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

96963

 04 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2019 أبريل)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 I.M (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.confection

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

 confection de vêtements en

.général

 N 13 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 rue Hassan El Youssi quartier

 Nezaha - Tanger - 90000 Tanger

.Maroc

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 ISMAIL( ZAKIK( :( 100  لسيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
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عنو نه) )) (Ismail ZAKIK  لسيد)

 Quartier mesterkhouch, rue

.ajdir(N(15(90000(tanger(Maroc

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) (Ismail ZAKIK  لسيد)

 Quartier mesterkhouch, rue

ajdir(N(15(90000(Tanger(Maroc

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

أبريل) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2019)تحت رقم)-.

660I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

ADAM LA ESTRELLA 
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El( jabha( ouatania( 17( ,( Etage

900000)،2،)طنجة  ملغرب

شركة) (ADAM LA ESTRELLA  

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 2 28) ل ابق رقم) خالد  بن  لوليد)

رقم)1 - 90000)طنجة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106373

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ADAM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LA ESTRELLA

:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 

وتصدير جميع مو د  لبناء)و لسباكة)

و ألجهزة) و اللكترونيات  و لكهرباء)

 ملماثلة  ألخرى..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 2 28) ل ابق رقم) خالد  بن  لوليد)

رقم)1 - 90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محمد عمار  د م روشدي)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 (:

للحصة.

 

 لسيد محمد عمار  د م روشدي):)

100)بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد عمار  د م روشدي)

حي  ملس د في بني  نصار) عنو نه) ))

0000)بني  نصار  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد عمار  د م روشدي)

حي  ملس د في بني  نصار) عنو نه) ))

0000)بني  نصار  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3401.

661I

FOUZMEDIA

LUXIA COCINA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

ح ت) شركة  (LUXIA COCINA

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 

 14000 (- شارع منصور  لدهبي) (14

 لقني رة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
(314(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 شتنبر) (21
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LUXIA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.COCINA
:) لتصدير) غرض  لشركة بإيجاز)

و إلستير د.
:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 14000 (- شارع منصور  لدهبي) (14

 لقني رة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  ز ر محمد عنو نه) )) لرقم)
 14000 منصور  لدهبي) شارع  (14

 لقني رة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  ز ر محمد عنو نه) )) لرقم)
 14000 منصور  لدهبي) شارع  (14

 لقني رة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

رقم)-.
662I

cabinet idrissi

STE FELINE CARS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun، 13

30000،(fes(maroc

شركة ح ت) (STE FELINE CARS

 ملسؤولية  ملحدودة

 117 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 30000 (- ق عة سالم طريق صفرو)

فاس  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

624(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (0(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FELINE CARS

كر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت.

 117 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 30000 (- ق عة سالم طريق صفرو)

فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1000 (: حسن  لشاهد)  لسيد 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد حسن  لشاهد 

شارع موالي رشيد فيال رقم)87)طريق)

صفرو)30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
صوفية  ملغناوي)  لسيدة 

عين) دو ر  والد  محمد  عنو نه) ))

بيضاء)فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (17 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1084.

663I
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PREMIUM FINANCE

 GREAT BUSINESS
COMPANY

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.،( 40000،

MARRAKECH MAROC
 GREAT BUSINESS COMPANY
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
شقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
2)شارع ملتقى  لنقيب) عمارة) (7 رقم)
لوفي وفركل)-)40000)مر كش  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
10(071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (20
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GREAT(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BUSINESS COMPANY
مقاول) (• (: غرض  لشركة بإيجاز)

 شغال مختلفة  و  لبناء
•)تاجر لو زم مكتبية بالتقسيط

وسيط  الستير د) أو  تاجر  (•
و لتصدير

•)تاجر مو د  لبناء)بالتقسيط.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شقة رقم)
2)شارع ملتقى  لنقيب لوفي) 7)عمارة)

وفركل)-)40000)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: ولد  المام)  لسيد  ملص فى 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

ولد  المام)  لسيد  ملص فى 

 (81 رقم) تجزئة  لشرف  عنو نه) ))

مر كش) (40000  ( 3) لشقة)  ل ابق)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

ولد  المام)  لسيد  ملص فى 

 (81 رقم) تجزئة  لشرف  عنو نه) ))

مر كش) (40000  ( 3) لشقة)  ل ابق)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114309.

664I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة درعة تافياللت ملحقة)

ورز ز ت

 STE ORSOL FOURRAGE

SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 

درعة تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس)

(،4(000 ورز ز ت،)  ل ابق  الول 

ورز ز ت  ملغرب

 STE ORSOL FOURRAGE SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

دو ر) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 

ورز ز ت) (4(000 (- ترميكت) تجدة 

 ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.10379

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يوليوز) (06  ملؤرخ في)

»*) لتركيب) من) نشاط  لشركة 

 لكهربائي))تركيب  أللو ح  لشمسية)

*) لتصدير و الستير د)

إلى) (« باالالت) *حفر  البار 

»* لتركيب  لكهربائي))تركيب  أللو ح)

 لشمسية)

*) لتصدير و الستير د)

*)كر ء) الالت)».

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بورز ز ت بتاريخ)21)يوليوز)

2020)تحت رقم)2)4.

66(I

LA COMPTACTIVE SARL AU

NEW TRAVEL LIVE MAROC

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU

8ـــB) ل ابق) 2))مكتب) عمارة رقم)

كليز) رشيد  موالي  شارع   لثالت 

مر كش،)40000،)مر كش  ملغرب

 NEW TRAVEL LIVE MAROC

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 4(000 (- ورز ز ت) تجزئة  نادير  (80

ورز ز ت  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.10(031

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تحويل) 29)يونيو)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

(- ورز ز ت) تجزئة  نادير  (80 »رقم)

»متجر) إلى) ورز ز ت  ملغرب«) (4(000

دو ر سيدي بوزيد) (230 رقم) (1 رقم)

لغنانمة جماعة تمصلوحة مر كش)-)

2)421)مر كش  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4230.

666I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE M2A AGRI
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

رقم)30)مكرر زنقة شيخ  لإلسالم)
(،(2000 وحمر،) بلعربي  لو د 

 لرشيدية  ملغرب
ح ت) شركة  (STE M2A AGRI

 ملسؤولية  ملحدودة
مرآب) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 -  2 عين  لعاطي) توسعة  (339 رقم)

2000)) لرشيدية  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

13929
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.M2A AGRI
-1)تسيير) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لضيعات  لفالحية
-2) لتجارة

أو) مقاول  ألشغال  ملختلفة  (3-
 لبناء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مرآب رقم)
339)توسعة عين  لعاطي)2 - 2000) 

 لرشيدية  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (330 (: عدي) كبا   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
موالي  سماعيل) مساوي   لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (340 (:

للحصة.
 330 (: يوسف) أجومي   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

قصر)  لسيد كبا عدي عنو نه) ))

أيت عتو)2400)) لريش  ملغرب.

موالي  سماعيل) مساوي   لسيد 
1)بوتالمين) )1)رقم) عنو نه) )) لزنقة)

2000)) لرشيدية  ملغرب.

يوسف عنو نه) )) أجومي   لسيد 

 (2000 بوتالمين) مح ة  فريقيا 

 لرشيدية  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

موالي  سماعيل) مساوي   لسيد 
1)بوتالمين) )1)رقم) عنو نه) )) لزنقة)

2000)) لرشيدية  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)88).

667I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

 STE SALMI ET SES ENFANTS
DE CONSTRUCTION

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED ( FLM
رقم)30)مكرر زنقة شيخ  لإلسالم)

(،(2000 وحمر،) بلعربي  لو د 

 لرشيدية  ملغرب

 STE SALMI ET SES ENFANTS

DE CONSTRUCTION)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة

زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
(- مكرر حي أوالد  وحاج) (72 رقم) (29

2000)) لرشيدية  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

13909

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SALMI ET SES ENFANTS DE

.CONSTRUCTION
-1)مقاول) غرض  لشركة بإيجاز):)

 ألشغال  ملختلفة)
-2)مقاول  لتكيبات  لكهربائية.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- مكرر حي أوالد  وحاج) (72 رقم) (29

2000)) لرشيدية  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 800 (:  لسيد سالمي عبد  وحق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 200 (: نزهة)  لسيدة  لدخي�ضي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  وحق) سالمي   لسيد 
أوالد) (108 رقم) (32 عنو نه) )) لزنقة)

 وحاج)2000)) لرشيدية  ملغرب.
 لسيدة  لدخي�ضي نزهة عنو نه) ))
حي أوالد  وحاج) (87 رقم) (33  لزنقة)

2000)) لرشيدية  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  وحق) سالمي   لسيد 
حي) (108 رقم) (32 عنو نه) )) لزنقة)
أوالد  وحاج)2000)) لرشيدية  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)67).

668I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة بني مالل خنيفرة)-)

ملحقة خنيفرة

OUBRABEL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة بني)
مالل خنيفرة)-)ملحقة خنيفرة

مالل) بني  غرفة  ملحقة  مقر 
(- بخنيفرة  لحي  الد ري) -خنيفرة 
طريق تادلة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب
ح ت) شركة  (OUBRABEL

 ملسؤولية  ملحدودة
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
خنيفرة) مريرت  طريق  زرو   وحلو 

4000))خنيفرة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

33((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OUBRABEL
غرض  لشركة بإيجاز):) لفالحة

مفاوضة
 ستير د وتصدير.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
خنيفرة) مريرت  طريق  زرو   وحلو 

4000))خنيفرة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  دري5 وخيدة):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) ((00 (:  لسيدة بلفيل ليلة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) وخيدة   لسيد  دري5 
0000)) فر ن) تمحضيت  ملركز)

 ملغرب.
عنو نه) )) ليلة  بلفيل   لسيدة 
 (0000  1 عمارة) شقة6) (1  ملنار)

مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) وخيدة   لسيد  دري5 

0000)) فر ن) تمحضيت  ملركز)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

14)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)7)1.

669I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE ATLAS-PLOMBARI

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE SALHI

ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA،( 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ATLAS-PLOMBARI

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 109 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 (2000 (- تجزئة بوتالمين  لر شيدية)

 لرشيدية  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.9373/2012

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

وحو بن خافو) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  (9.000

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (9.000

يوليوز) (09 بتاريخ) خافو  بن  يوسف 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 20 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)188/2020.

670I
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CCJF

WIMSI
إعالن متعدد  لقر ر ت

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm( B( 5ème( Etg( Casablanca،

20040،(CASABLANCA(MAROC

ح ت  ملسؤولية) »شركة  (WIMSI

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي):)تجزئة)

1،)عين  لشق،) 11،)زنقة) مونى،)رقم)

-) لد ر لبيضاء) (-  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.12(849

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

:)بيع))16.000))حصة  جتماعية من)

طرف  لسيد ل يف سعيد وهي كل)

يمتلكها)  وحصص  الجتماعية  لتي 

هذ   ألخير في هذه  لشركة،)إلى  لسيد)

ل يف مص فى.

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

:)تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة

قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)

:)تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

:)بيع حصص  جتماعية

بند رقم)2):) لذي ينص على مايلي):)

تعديل  لقانون  ألسا�ضي للشركة

بند رقم)3):) لذي ينص على مايلي):)

تحيين  لقانون  ألسا�ضي للشركة

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739608.
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BCNG

AGRINOMA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI  ,26(

 9ÈME ETAGE N°92 26(, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92،( 20050،( CASABLANCA

MAROC

Agrinoma)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 9 )26،شارع  لزرق وني  ل ابق)
رقم92) لد ر  لبيضاء)-)0)200) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Agrinoma

غرض  لشركة بإيجاز):) إلستشارة)

في  لتسيير.

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 9 )26،شارع  لزرق وني  ل ابق)
رقم92) لد ر  لبيضاء)-)0)200) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد رشيد  لبغلي):)10.000,00 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

) لسيد رشيد  لبغلي):)100)بقيمة)
100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) رشيد  لبغلي   لسيد 
رياض) 668) ل ابق  لثاني 
مكناس) أو   إلسماعيلية  لش ر 

 ملغرب)0)200)مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) رشيد  لبغلي   لسيد 
رياض) 668) ل ابق  لثاني 
مكناس) أو   إلسماعيلية  لش ر 

 ملغرب)0)200)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)740224.

672I

شركة  بهوش للخدمات

 STE LOUSINE DE
 TRANSPORT DE
MARCHANDISE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

شركة  بهوش للخدمات
شارع مكة عمارة  لصالحي  ل ابق)
(،70010 04) لعيون،) رقم)  الول 

 لعيون  ملغرب
 STE LOUSINE DE TRANSPORT
ح ت) شركة  (DE MARCHANDISE

 ملسؤولية  ملحدودة
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 70000 (- 412) لعيون) رقم) (700

 لعيون  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32301
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 LOUSINE DE TRANSPORT DE

.MARCHANDISE

غرض  لشركة بإيجاز):)مقاول نقل)

 لبضائع.)نقل  لبضائع وحساب  لغير)

وللحساب  وخاص.) لنقل  لوطني)

ومعد ت) مو د  في  و لدولي. لتجارة 

مختلفة.إستغالل)  لبناء.أشغال 

 ملحاجر.إنتاج مو د ومعد ت  لبناء.

 الستير د و لتصدير و لتجارة.) لتجارة)

 لعامة.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 70000 (- 412) لعيون) رقم) (700

 لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد مص فى  لعزيوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: يوسف  لعزيوي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

مص فى  لعزيوي)  لسيد 

69) لحي  و ديد) رقم) عنو نه) ))

2200))أرفود  ملغرب.

 لسيد يوسف  لعزيوي عنو نه) ))

أرفود) ((2200 حي  لسالم) (4(4 رقم)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد يوسف  لعزيوي عنو نه) ))

أرفود) ((2200 حي  لسالم) (4(4 رقم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)9/2020)14.
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FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

ADNANE ET HIBA CAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT
 angle BOULEVARD
 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM BARHDADI 4EME ETG

NR19،(63050،)وجدة  ملغرب
ADNANE ET HIBA CAR)شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رقم) مقرها  الجتماعي  عنو ن  و 
(- رياض  حفير) زنقة  موز ر حي  (06

0)630) حفير.
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.6(91

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تحويل) 13)يونيو)  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)1/2020)2.

676I

FOUZMEDIA

EXTRA BEEF
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc
ح ت) شركة  (EXTRA BEEF
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
طريق) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 14000  -  6 عنترة تجزئة بون5 رقم)

 لقني رة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
(4293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (11
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 EXTRA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BEEF
بائع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مستورد باو ملة.
طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 14000  -  6 عنترة تجزئة بون5 رقم)

 لقني رة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد سمان مص فى عنو نه) ))
 6 رقم) بون5  تجزئة  عنترة  طريق 

14000) لقني رة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد سمان مص فى عنو نه) ))
 6 رقم) بون5  تجزئة  عنترة  طريق 

14000) لقني رة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

رقم)-.
677I

WAY CONSEIL

DAR TITRIT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

WAY CONSEIL
 N(823(MASSIRA(1(-A،(40000،

MARRAKECH MAROC
ح ت) شركة  (DAR TITRIT

 ملسؤولية  ملحدودة

 7 وعنو ن مقرها  إلجتماعي):)رقم)

درب أصبان رياض  لعروس)-)40160 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.32477

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تقرر حل) )2)فبر ير)  ملؤرخ في)

DAR TITRIT)شركة ح ت  ملسؤولية)

 110.000 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)

(- رياض  لعروس) أصبان  درب  (7

40160)مر كش  ملغرب نتيجة لوقف)

 لنشاط.

و عين):)

 FABIEN DUHAMEL  لسيد)ة))
وعنو نه) ))رقم)7)درب أصبان رياض)

مر كش  ملغرب) (40160  لعروس)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

 7 وفي رقم) (2020 يوليوز) (20 بتاريخ)

درب أصبان رياض  لعروس)-)40160 

مر كش  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)113834.

679I

FIDUCIAIRE OTHMANE

SILARM
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra،( 14000،( KENITRA

MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  (SILARM

 ملحدودة

 374 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 14000 (- عرفة  لقني رة) والد 

 لقني رة  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.(3197

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

2020)تم تحويل) 09)يونيو)  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

 14000 (- »374)والد عرفة  لقني رة)

 لقني رة  ملغرب«)إلى)»تجزئة)6))حي)

(- صناعي بئر ر مي  لشرقية  لقني رة)

14000) لقني رة  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)2412)7.

680I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة  لعيون  لساقية)

 وحمر ء

LMIR ENGINEERING
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 

 لعيون  لساقية  وحمر ء

(،70000 (،2266 صندوق  لبريد)

 لعيون  ملغرب

شركة) (LMIR ENGINEERING

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 -  32 رقم) عمارة  ملير   السماعلية 

70000) لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

28639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 يونيو) (27

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LMIR (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.ENGINEERING
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:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 
وخدمات  لهندسة  ملختلفة)

و لدر سات ومتبعة تنفيذ  الشغال
 الشغال و وخدمات  ملختلفة

 لتجارة  لعامة
 الستر د و لتصدير.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 -  32 رقم) عمارة  ملير   السماعلية 

70000) لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد عدنان  ملير):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) عدنان  ملير   لسيد 
 32 رقم) عمارة  ملير  حي  السماعلية 

70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عدنان  ملير   لسيد 
 32 رقم) عمارة  ملير  حي  السماعلية 

70000) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (02  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2019)تحت رقم)1689/19.

681I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة  لعيون  لساقية)

 وحمر ء

GUAMELC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 
 لعيون  لساقية  وحمر ء

(،70000 (،2266 صندوق  لبريد)
 لعيون  ملغرب

GUAMELC)شركة ح ت مسؤولية)
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي ولي)
26) ل ابق) رقم) دجلة  زنقة   لعهد 

 الول)-)70000) لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

320(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GUAMELC

:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

و وخدمات  ملختلفة

 شغال  لصيانة و لكهرباء

 لتجارة  لعامة  الستر د)

و لتصدير.

ولي) حي  (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

26) ل ابق) رقم) دجلة  زنقة   لعهد 

 الول)-)70000) لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: لبيهي)  لسيد  لسالك 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) لبيهي   لسيد  لسالك 

 26 رقم) دجلة  زنقة  ولي  لعهد  حي 

 ل ابق  الول)70000) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) لبيهي   لسيد  لسالك 

 26 رقم) دجلة  زنقة  ولي  لعهد  حي 

 ل ابق  الول)70000) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (06  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)122/20.

682I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE ATLAS-PLOMBARi
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 FIDUCIAIRE SALHI

ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA،( 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ATLAS-PLOMBARi

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 109 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 (2000 (- تجزئة بوتالمين  لر شيدية)

 لرشيدية  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.9373/2012

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (09 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (2.(00.000«

»3.000.000)درهم«)إلى)»00.000).) 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)188/2020.

683I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE ATLAS-PLOMBARI
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تقليص هدف  لشركة

 FIDUCIAIRE SALHI

ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA،( 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ATLAS-PLOMBARI

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 109 مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

 (2000 (- تجزئة بوتالمين  لر شيدية)

 لر شيدية  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

9373/2012

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)09)يوليوز)2020)تم حذف)

 ألنش ة  لتالية من نشاط  لشركة)

 وحالي):)

 EXPLOITANT DE MINES OU

.MINERES

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)188/2020.

684I

DAOUDI MANAGEMENT CONSULTING

STE L.S PRODUCT
إعالن متعدد  لقر ر ت

 DAOUDI MANAGEMENT

CONSULTING

 N33 ARD AL ABDI AL

 MASSAR MARRAKECH

 MARRAKECH،( 45007،

MARRAKECH MAROC

STE L.S PRODUCT)»شركة ح ت)

ح ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد«

دو ر) (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

 يت مسعود حربيل مر كش)-)2)401 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.88107

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)أبريل)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

قدره) بمبلغ  ر سمال  لشركة  رفع  (:

1.900.000

على) ينص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 

تخزين  ملو د) (: :) ضافة نشاط) مايلي)

 لغذ ئية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
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بند رقم)2):) لذي ينص على مايلي):)

 ضافة نشاط):)تخزين  ملو د  لغذ ئية

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)

قدره) بمبلغ  ر سمال  لشركة  رفع  (:

1.900.000

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4286.

68(I

Sonrisa

MAZA SUD EVENT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia،( 52000،( Errachidia

Maroc

MAZA SUD EVENT)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة

قصر) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 

(- موالي  محمد  وخنك  لرشيدية)

2000)) لرشيدية  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.13(33

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يوليوز) (14  ملؤرخ في)

نشاط  لشركة من)»-)تنظيم  وحفالت)

و لعروض و ملهرجانات

تنظيم  وحفالت) (-« إلى) (« -)م عم)

و لعروض و ملهرجانات

-)بائع  للو زم  ملكتبية

-) لتجارة«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)184/2020.

687I

FOUZMEDIA

SOCIETE MASBAHIA

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

شركة) (SOCIETE MASBAHIA

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)

ز وية شارع محمد  وخام5 وزنقة) (7

 14000  -  46 رقم) مكتب  سبتة 

 لقني رة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE MASBAHIA

مح ة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبنزين وم عم.

:) ل ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ز وية شارع محمد  وخام5 وزنقة) (7

 14000  -  46 رقم) مكتب  سبتة 

 لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مص فى  ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب.

عنو نه) )) زكرياء) ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب.

عنو نه) )) عبد لنبي  ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب.

عنو نه) )) محمد  ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب.

عنو نه) )) أيوب  ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب.

عنو نه) )) فاطمة  ر مي   لسيدة 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مص فى  ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب

عنو نه) )) زكرياء) ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب

عنو نه) )) عبد لنبي  ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب

عنو نه) )) محمد  ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب

عنو نه) )) أيوب  ميما   لسيد 
 لقني رة)14000) لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 02 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

688I

JIYAR JAOUAD

 STE HB ENTREPRISE
HABJAOUI SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

JIYAR JAOUAD
 N°( 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY( DAKHLA( BERKANE،

63300،(BERKANE(MAROC
 STE HB ENTREPRISE
ح ت) شركة  (HABJAOUI SARL

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)17 
شارع  بن  لعربي حي  لرياض بركان)-)

63300)بركان  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.3967
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (2.000.000«
 2.100.000« إلى) درهم«) (100.000«
مقاصة) إجر ء) (: طريق) عن  درهم«)
ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر) مع 

و ملستحقة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)249/2020.

689I

BZD CONSULTING

GERMARO PRIVE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

BZD CONSULTING
 RUE ICHBILIA IM 10 LOT
 GAIMO 3EME ETAGE APPT N
 C3( NADOR،( 62000،( NADOR

MAROC
شركة ح ت) (GERMARO PRIVE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 427 رقم) شارع  ملسيرة،)  لعر �ضي،)
 62000 (- -) لناظور-)  ل ابق  لثاني)

 لناظور  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1996(
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GERMARO PRIVE
مركز) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
مو كبة  مللفات  ملهنية،)  للغات،)
و لتكوين) كوتشينغ،) لتكوين 

 ملستمر.
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 427 رقم) شارع  ملسيرة،)  لعر �ضي،)
 62000 (- -) لناظور-)  ل ابق  لثاني)

 لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: بنعمرو) هشام   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بنعمرو  هشام   لسيد 
 AN DER LACHE 17 A 6(479 َ
 RAUNHEIM ALLEMAGNE
 6(479 RAUNHEIM

.ALLEMAGNE
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بنعمرو  هشام   لسيد 
 AN DER LACHE 17 A 6(479 َ
 RAUNHEIM ALLEMAGNE
 6(479 RAUNHEIM

ALLEMAGNE
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
16)يونيو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)1491.
690I

FORMAFID CONSEIL

BZOU PROMO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI(ETG(2،(26000،(SETTAT

MAROC
ح ت) شركة  (BZOU PROMO

 ملسؤولية  ملحدودة

 96 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 9 91) ل ابق) شقة) أنفا  شارع 
 20070 (- أنفا) لوبر ن ون  إقامة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

4649(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BZOU(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.PROMO
تجزيء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألر �ضي للسكن وبيعها
منعش عقاري.

 96 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 9 91) ل ابق) شقة) أنفا  شارع 
 20070 (- أنفا) لوبر ن ون  إقامة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
0)2)حصة)  لسيد هشام مريمي):)

بقيمة)100)درهم للحصة.
0)2)حصة) (:  لسيد محمد زلكان)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 2(0 (:  لسيد عبد  لعزيز عمري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 2(0 (:  لسيد محمد جمال قشار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مريمي  هشام   لسيد 
زنقة عالل  بن عبد هللا مركز  والد)
ح اج) سيدي  (26602  مر ح))

 ملغرب.
عنو نه) )) زلكان  محمد   لسيد 
 26000  9 رقم) تعاونية  إلقامة 

س ات  ملغرب.

عمري) عبد  لعزيز   لسيد 

 486 رقم) بنقاسم  تجزئة  عنو نه) ))

26000)س ات  ملغرب.

قشار) جمال  محمد   لسيد 

شارع) حي  لسماعلة  عنو نه) ))

 3 1) ل ابق) شنقيط  قامة  لنسيم)

 لشقة))3 26000)س ات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مريمي  هشام   لسيد 
زنقة عالل  بن عبد هللا مركز  والد)

ح اج) سيدي  (26602  مر ح))

 ملغرب

عنو نه) )) زلكان  محمد   لسيد 

 26000  9 رقم) تعاونية  إلقامة 

س ات  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738824.

691I

Fiduciaire Hayef

ste Multicolor Peinture Sarl
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Fiduciaire Hayef

 Bd Driss Ben Bouchaib

 Kissariat Benkachour 1er Etage,

 Appt N°14 * Telephone 0( 36 71

03(93(*،(60000،(Oujda(Maroc

 ste Multicolor Peinture Sarl

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

طريق) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

لوجدة)  و ز ئر  ملن قة  لصناعية 

 60000  -  43 1) لرقم)  لتجزئة رقم)

وجدة  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.2923(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 مارس) (09  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

ب ر�ضي عبد  لرحيم كمسير وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (17 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1138.
692I

زوبير بوتغماس

 STÉ EL KRICHE CONSEIL
INGÉNIERIE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

زوبير بوتغماس
تازة) (،3(0(0 تازة،)  كنول  ملركز 

 ملغرب
 sté el kriche conseil ingénierie
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
مقرها  إلجتماعي  قامة) وعنو ن 
ريان شارع عالل بن عبد هللا  ل ابق)
 3(100  -  ( رقم)  ألول  لشقة 

جرسيف  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

176(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 sté el (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.kriche conseil ingénierie
(: بإيجاز) غرض  لشركة 
 INGENIERIE GENIE CIVILE
 - TRAVAUX DIVERS -

.NEGOCIANT
:) قامة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
ريان شارع عالل بن عبد هللا  ل ابق)
 3(100  -  ( رقم)  ألول  لشقة 

جرسيف  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: أمين  لقريش) محمد   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

أمين  لقريش) محمد   لسيد 

عنو نه) )) قامة  ألمان عمارة أ  لشقة)

)1)تازة)000)3)تازة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

أمين  لقريش) محمد   لسيد 

عنو نه) )) قامة  ألمان عمارة أ  لشقة)

)1)تازة)000)3)تازة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)800/2020.

693I

COMPTASTEL

MINYTEC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خ ٍإ

باو ريدة) وقع  خ ٍإ)  ستدر ك 

 لرسمية

COMPTASTEL

 Av Prince Heritier ET.1  194

AP.1،(90020،(TANGER(MAROC

MINYTEC)شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة

 89 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن  (

شارع فاس  ل ابق  الر�ضي)-)90000 

طنجة  ملغرب.

باو ريدة) وقع  خ ٍإ) إستدر ك  (

 لرسمية عدد)617))بتاريخ)24)يونيو)

.2020

MINITEC(:(بدال من

MINYTEC(:(يقرأ

 لباقي بدون تغيير.

694I

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة

NAGRILA SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مكتب  وخبرة في  ملحاسبة
(،(2000 ب وطة،) زنقة  بن  (20

 لر شيدية  ملغرب
ح ت) شركة  (NAGRILA SARL

 ملسؤولية  ملحدودة
قصر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 (21(0 (- قدوسة جماعة و د  لنعام)

بوحنيب  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

13947
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NAGRILA SARL
 1- (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 إلسنغالل  لفالحي.-2) ألشغال)
بناء)قنو ت  ملياه و لري) (3-  ملختلفة.)

 لزر عي..
قصر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 (21(0 (- قدوسة جماعة و د  لنعام)

بوحنيب  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: بلمكي) ل يفة   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
00))حصة) (:  لسيدة نادية عامر)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بلمكي  ل يفة   لسيدة 
 (0000 ج) م  شفشاون  شارع  (22

مكناس  ملغرب.

عنو نه) )) عامر  نادية   لسيدة 
شارع محمد  وحريزي رقم)92) ل ابق)

2)شقة)) 93020)ت و ن  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بلمكي  ل يفة   لسيدة 
 (0000 ج) م  شفشاون  شارع  (22

مكناس  ملغرب
عنو نه) )) عامر  نادية   لسيدة 
شارع محمد  وحريزي رقم)92) ل ابق)

2)شقة)) 93020)ت و ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)612.

69(I

BZD CONSULTING

INOSANTE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

BZD CONSULTING
 RUE ICHBILIA IM 10 LOT
 GAIMO 3EME ETAGE APPT N
 C3( NADOR،( 62000،( NADOR

MAROC
ح ت) شركة  (INOSANTE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
إشبيلية عمارة رقم)10)تجزئة غايمو)
(- -) لناظور-) (C3 شقة) (3  ل ابق)

62000) لناظور  ملغرب)
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20077
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INOSANTE
صناعة،) (: غرض  لشركة بإيجاز)
صيدالنية) منتوجات  وتجارة  توزيع 
وتجارة) متعددة  أشغال  وطبية،)

.(Négoce(
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
إشبيلية عمارة رقم)10)تجزئة غايمو)
(- -) لناظور-) (C3 شقة) (3  ل ابق)

62000) لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: بوشيح) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بوشيح  محمد   لسيد 
روما  لزنقة) لعري  لشيخ شارع  حي 
62000) لناظور) 2) لناظور) رقم) (14

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بوشيح  محمد   لسيد 
روما  لزنقة) لعري  لشيخ شارع  حي 
62000) لناظور) 2) لناظور) رقم) (14

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)03)يوليوز)

2020)تحت رقم)1718.
696I

JURIS LEGAL

 COMPTOIR
 INTERCOMMERCIAL

 ET INDUSTRIEL
DEBOUCHAGE CINCIB
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen
 &( Rue( Chatila,( Résidence
 Kamar,(Etg(3,(Bureau(6،(20000،

CASABLANCA MAROC
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 COMPTOIR(

 INTERCOMMERCIAL ET

 INDUSTRIEL DEBOUCHAGE

CINCIB) شركة ح ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 322 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

لينا،) ملن قة  لصناعية) مجمع 

20000) لد ر) (- معروف) سيدي 

 لبيضاء) ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.23(01

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

محمد بنلميح) )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (1.666 فتح)

أصل)1.666)حصة لفائدة  لسيد))ة))

يونيو) (04  لعربي بنلميح فتح بتاريخ)

.2020

عبد  لل يف) )ة)) تفويت  لسيد)

1.666)حصة  جتماعية) بنلميح فتح)

من أصل)1.666)حصة لفائدة  لسيد)

 16 بتاريخ) فتح  بنلميح  )ة)) لعربي 

يونيو)2020.

بنلميح) فؤ د  )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (1.666 فتح)

أصل)1.666)حصة لفائدة  لسيد))ة))

يونيو) (08  لعربي بنلميح فتح بتاريخ)

.2020

بنلميح) رجاء) )ة)) تفويت  لسيد)

834)حصة  جتماعية من أصل) فتح)

834)حصة لفائدة  لسيد))ة)) لعربي)

بنلميح فتح بتاريخ)18)يونيو)2020.

بنلميح) ليلى  )ة)) تفويت  لسيد)

834)حصة  جتماعية من أصل) فتح)

834)حصة لفائدة  لسيد))ة)) لعربي)

بنلميح فتح بتاريخ)18)يونيو)2020.

بنلميح) بشرى  )ة)) تفويت  لسيد)

834)حصة  جتماعية من أصل) فتح)

834)حصة لفائدة  لسيد))ة)) لعربي)

بنلميح فتح بتاريخ)16)يونيو)2020.

)ة)) لعربي بنلميح) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (4.(83 فتح)

حصة لفائدة  لسيد) (49.166 أصل)

)ة))غالي بنلميح فتح بتاريخ)23)يونيو)

.2020

)ة)) لعربي بنلميح) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (4.(83 فتح)

حصة لفائدة  لسيد) (49.166 أصل)

)ة))غيثة بنلميح فتح بتاريخ)23)يونيو)

.2020

تفويت  لسيد))ة))يوسف عمر ني)

من) حصة  جتماعية  (278 حسني)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (278 أصل)

يونيو) (24 بتاريخ) فتح  بنلميح  غالي 

.2020

عمر ني) نادية  )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (139 حسني)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (139 أصل)

يونيو) (22 بتاريخ) فتح  بنلميح  غالي 

.2020

مونية عمر ني) )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (139 حسني)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (139 أصل)

يونيو) (22 بتاريخ) فتح  بنلميح  غيثة 

.2020

عمر ني) كنزة  )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (139 حسني)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (139 أصل)

يونيو) (22 بتاريخ) فتح  بنلميح  غيثة 

.2020

تفويت  لسيد))ة))صوفية عمر ني)

من) حصة  جتماعية  (139 حسني)

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (139 أصل)

يونيو) (29 بتاريخ) فتح  بنلميح  غيثة 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740143.

697I

Zirana Maroc

 ENTREPRISE MAROCAINE
 DE SERVICES EXTERNES ET

INTERNES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

Zirana Maroc

 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben(Abdellah(VN،(46000،(SAFI

MAROC

 ENTREPRISE MAROCAINE

 DE SERVICES EXTERNES ET

مسؤولية) ح ت  شركة  (INTERNES

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

عمارة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

36) لشقة)))شارع محمد بن عبدهللا)

 46000 (- آسفي)  ملدينة  و ديدة 

آسفي  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(49

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ENTREPRISE MAROCAINE

 DE SERVICES EXTERNES ET

.INTERNES

:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

وحساب) للبضائع  و لدولي   لوطني 

 لشركة ووحساب  لغير

 الستير د و لتصدير.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

36) لشقة)))شارع محمد بن عبدهللا)

 46000 (- آسفي)  ملدينة  و ديدة 

آسفي  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد  لزين  ملهدي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  لزين  ملهدي 
02) لزنقة)180)تجزئة  لقدس آسفي)

46000)آسفي  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) ))  لسيد  لزين  ملهدي 
02) لزنقة)180)تجزئة  لقدس آسفي)

46000)آسفي  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

2020)تحت رقم)-.
698I

STE CECONA SARL

 STE DAR MATERIAUX DE
CONSTRUCTIONS SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

STE CECONA SARL
 74 رقم) جيش  مللكي  شارع 

 لناظور،)62000،) لناظور  ملغرب
 STE DAR MATERIAUX DE
شركة) (CONSTRUCTIONS SARL

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 LOTISSEMENT ASSAADA
 DE CONSTRUCTIONS N°89
 SELOUANE - NADOR NADOR

.62000 NADOR MAROC
خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.6033

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 
خفض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره)
»)647.41)درهم«)أي من)»)747.41 
عن) درهم«) (100.000« إلى) درهم«)

طريق):)تخفيض عدد  ألسهم.
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم))107.

699I

CABINET BASIC-COMPTA

STE CREMOR

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

CABINET BASIC-COMPTA

 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE( APPARTEMENT( N°3،

60000،(OUJDA(MAROC

ح ت) شركة  (STE CREMOR

 ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  لحي) وعنو ن 

 لصناعي)62 - 60000)وجدة  ملغرب.

وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.14381

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في))2)أكتوبر)2016)تم  إلعالم)

وتوزيع) زكاي  محمد  بوفاة  لشريك 

لرسم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2016 شتنبر) (20 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):)

 900  لسيد)ة)) لزهرة بوخري5،)

حصة.

 1.(7( زكاي،) منير   لسيد)ة))

حصة.

 1.(7( زكاي،) زكريا   لسيد)ة))

حصة.

 1.(7( زكاي،) ل في   لسيد)ة))

حصة.

زكاي،) عبد  لكريم   لسيد)ة))

)7).1)حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

دجنبر) (19 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2016)تحت رقم)00)1.

700I

NAC CONSEIL

RISCOMAROC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER

 BUREAU N° 1( ETAGE 3 BD

 JOULANE( ATLAS( FES،( 30000،

FES MAROC

ح ت) شركة  (RISCOMAROC

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

(- فاس) أوالد  ل يب  يوسف  أوالد 

30000)فاس  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RISCOMAROC
مقاول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

أعمال  ملختلفة)-) ل اقة  لشمسية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر أوالد)

 30000 (- يوسف أوالد  ل يب فاس)

فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: يوسف) خلقي   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) يوسف  خلقي   لسيد 
دو ر أوالد يوسف أوالد  ل يب فاس)

30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) يوسف  خلقي   لسيد 
دو ر أوالد يوسف أوالد  ل يب فاس)

30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1727.

701I

EURODEFI

 DABA CRC
INTERNATIONAL

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN  119
 APPT( N°13،( 20360،

CASABLANCA MAROC
 DABA CRC INTERNATIONAL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 CASANEARSHORE PARK
 SHORE 4, PLATEAUX 201ET
BD AL QODS - 2000 1100) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.318699

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر) (2019 فبر ير) (21 في)  ملؤرخ 
ح ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 DABA CRC ح ت  لشريك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  (INTERNATIONAL
مقرها) وعنو ن  درهم  (10.000
 CASANEARSHORE  إلجتماعي)
 PARK SHORE 4, PLATEAUX
 201ET 1100 BD AL QODS -
2000) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل)

:)خسارة  لعميل  لهامة.

ب) مقر  لتصفية  وحدد 
 CASANEARSHORE PARK
 SHORE 4, PLATEAUX 201ET
BD AL QODS, - 2000 1100) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

 FERMIN CORTES  لسيد)ة))
 ESPAGNE وعنو نه) )) (VIDAL
 20132 MADRID ESPAGNE

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)
حل) محضر  (: بالتصفية)  ملتعلقة 
 لشركةتم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
 12 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبر)2019)تحت رقم))2)713.
702I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

SARA PANO SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res
 Ibrahim(1er(Etage(n°(16،(90000،

tanger MAROC
SARA PANO SARL)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي بر ن5)
1)شارع عبد  لرحمن كو كبي رقم))1 

- 90000)طنجة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10612(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (0(
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SARA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PANO SARL



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   955(

وكالة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 عالنات و الشهار)

تنظيم  مللتقيات.
 1 :)بر ن5) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 -  1( شارع عبد  لرحمن كو كبي رقم)

90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
سارة)  لسيدة  ملتني  ملصوري 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.
يسرى)  لسيدة  ملتني  ملصوري 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
سارة)  لسيدة  ملتني  ملصوري 
عنو نه) ))حي مسنانة عقبة  وخروف)

90000)طنجة  ملغرب.
يسرى)  لسيدة  ملتني  ملصوري 
عنو نه) ))حي مسنانة عقبة  وخروف)

90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
سارة)  لسيدة  ملتني  ملصوري 
عنو نه) ))حي مسنانة عقبة  وخروف)

طنجة)90000)طنجة  ملغرب)
يسرى)  لسيدة  ملتني  ملصوري 
عنو نه) ))حي مسنانة عقبة  وخروف)

طنجة)90000)طنجة  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3189.
703I

CAFIGEC

UNITED CAPITAL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage  39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage( maarif،( 20100،( casa

maroc

ح ت) شركة  (UNITED 100.000

 ملسؤولية  ملحدودة

 22 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع يعوب  ملنصور معاريف فضاء)

 -  24 2) لشقة رقم)  ملنصور  ل ابق)

20100) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.UNITED 100.000

غرض  لشركة بإيجاز):)تجارة.

 22 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع يعوب  ملنصور معاريف فضاء)

 -  24 2) لشقة رقم)  ملنصور  ل ابق)

20100) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد أحمد توفيق مول  لنخلة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.

حصة) ((00 (:  لسيد أن5 بنيشو)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد أحمد توفيق مول  لنخلة)
زنقة  المام  لبخاري) ((1 عنو نه) ))

20) ملعاريف) 03)شقة) درج ب طابق)

20100) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) بنيشو  أن5   لسيد 

بلوك ب رقم)77) والد  وجيه قني رة)

20100)قني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد أحمد توفيق مول  لنخلة)
زنقة  المام  لبخاري) ((1 عنو نه) ))

20) ملعاريف) 03)شقة) درج ب طابق)

20100) لد ر  لبيضاء) ملغرب

عنو نه) )) بنيشو  أن5   لسيد 

بلوك ب رقم)77) والد  وجيه قني رة)

20100)قني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740120.

704I

Transatlantic CPA Group

A359, sarlau
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

Transatlantic CPA Group

 Bd Abdelmoumen,  (2

 Residence( Al( Manar,،( 30442،

Casablanca Maroc

ح ت) شركة  (A3(9, sarlau

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)9))شارع)

زرق وني،) ل ابق  لتاسع،)شقة رقم)

20000) لد ر) (- -) لد ر  لبيضاء) (26

 لبيضاء) ململكة  ملغربية

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

4643(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 A3(9, (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.sarlau

مكتب) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
في) متخصص  در سة  ستشاري 
و ميع) و وخارجي   لتصميم  لد خلي 
أنو ع  ملنشآت و لبناء)وجميع خدمات)

 لتصاميم  ألخرى..
9))شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
زرق وني،) ل ابق  لتاسع،)شقة رقم)
20000) لد ر) (- -) لد ر  لبيضاء) (26

 لبيضاء) ململكة  ملغربية.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 3(.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 ARCHITECTURE3(9,  لشركة)
درهم) (100 حصة بقيمة) (Inc( :( 350

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 ARCHITECTURE3(9,  لشركة)
 12th(عنو نه) ))أ)16)شرق شارع(Inc
202)4)سينسيناتي،)أوهايو  لواليات)

 ملتحدة  ألمريكية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 BRIAN EDWARD  لسيد)
سينسيناتي،) عنو نه) )) (COFFMAN
202)4،) لواليات  ملتحدة) أوهايو)
سينسيناتي،) (4(202  ألمريكية)

أوهايو  لواليات  ملتحدة  ألمريكية
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)66)12.
70(I

NOTAIRE BOULGHODAN MOHAMED

AAKARE MARCHICA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 NOTAIRE BOULGHODAN
MOHAMED

(،62000 عمارة  ن اليا  لناظور،)
 لناظور  ملغرب

شركة) (AAKARE MARCHICA
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد



9553 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

 162 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
تاشفين) يوسف  بن  شارع  مكرر 
 62000 (- 11) لناظور) رقم) عمارة 

 لناظور  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20179
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AAKARE MARCHICA
-منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري)-أعمال  لبناء.
 162 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
تاشفين) يوسف  بن  شارع  مكرر 
 62000 (- 11) لناظور) رقم) عمارة 

 لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.600.000)درهم،)مقسم كالتالي):)
 16000 (: علي  لصالحي)  لسيد 

بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) علي  لصالحي   لسيد 
62000) لناظور) عارض)  لناظورحي 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) علي  لصالحي   لسيد 
62000) لناظور) عارض)  لناظورحي 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)931.

706I

ste imtiyaz conseils sarl

LE NOUVEAU CARREFOUR

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

ste imtiyaz conseils sarl

1)زنقة  لعربية  لسعودية  ل ابق)

)) ملدينة  و ديدة) رقم) ثقة   الول 

فاس،)30000،)فاس  ملغرب

 LE NOUVEAU CARREFOUR

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

رقم) (: مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 30000 (- حي  لوفاق زو غة فاس) (3

فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.38373

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تقرر حل) (2020 يونيو) (24  ملؤرخ في)

 LE NOUVEAU CARREFOUR

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

رأسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها) وعنو ن  درهم  (1.100.000

حي  لوفاق زو غة) (3  إلجتماعي رقم)

فاس  ملغرب نتيجة) (30000 (- فاس)

لتوقف نشاط  لشركة.

و عين):)

عبد  الله  يد ر)  لسيد)ة))

19001) سبانيا) وعنو نه) )) سبانيا)

 سبانيا كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

بتاريخ)24)يونيو)2020)وفي رقم)3)حي)

فاس) (30000 (-  لوفاق زو غة فاس)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1737/020.

707I

CAFIGEC

RAPCOM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage  39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage( maarif،( 20100،( casa

maroc

RAPCOM)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

 210 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

2) لشقة) شارع  بن تاشفين  ل ابق)

20100) لد ر  لبيضاء) 20)عمارة ج)-)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RAPCOM

وكالة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 تصال وإعالن.

 210 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

2) لشقة) شارع  بن تاشفين  ل ابق)

20100) لد ر  لبيضاء) 20)عمارة ج)-)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: شردودي) ر�ضى   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ر�ضى شردودي   لسيد 

تاشفين) شارع  بن   قامة  لسالم 

عمارة ج)210) لشقة)20)  ب)20100 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ر�ضى شردودي   لسيد 

تاشفين) شارع  بن   قامة  لسالم 

عمارة ج)210) لشقة)20)  ب)20100 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740117.

708I

إئتمانية  لوفاء

الكفاك برومو
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

إئتمانية  لوفاء

 79 عالل  لفا�ضي  لرقم) شارع 

س ات،)26000،)س ات  ملغرب

ح ت) شركة  برومو   لكفاك 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)

تجزئة  إلقامة) (،8(  ألول،) لرقم)

س ات)-)26000)س ات  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):) لكفاك)

برومو.

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري.
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:) ل ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئة  إلقامة) (،8(  ألول،) لرقم)

س ات)-)26000)س ات  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 600.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.(00 (: رشيد) مكافح   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.(00 (: مكافح  و ياللي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.(00 (:  لسيد مكافح عبد  الله)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.(00 (: محمد) مكافح   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 3  لسيد مكافح رشيد عنو نه) ))

سيدي عبد  لكريم زنقة  كلو)26000 

س ات  ملغرب.

 لسيد مكافح  و ياللي عنو نه) ))

 26000  8( رقم) تجزئة  إلقامة 

س ات  ملغرب.

 لسيد مكافح عبد  الله عنو نه) ))

 26000  8( رقم) تجزئة  إلقامة 

س ات  ملغرب.

عنو نه) )) محمد  مكافح   لسيد 

مو لين  لو د) حمدون  دو ر  والد 

 1.(00  ملز مزة  و نوبية  ملز مزة)

س ات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 3  لسيد مكافح رشيد عنو نه) ))

سيدي عبد  لكريم زنقة  كلو)26000 

س ات  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

17)يوليوز)  البتد ئية بس ات بتاريخ)

2020)تحت رقم)387/20.

710I

مو�ضى

ت. برادر
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مو�ضى
رقم340  شارع  و يش  مللكي 

 ل ابق)4،)62000،) لناظور  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  بر در  ت.)

 ملحدودة
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
62000) لناظور) (-  لسعادة  لعروي)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

19907
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 أبريل) (28
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ت.) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

بر در.
:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 
لالمتعة  لغير) و لدولي   لوطني 

 ملصحوبة
 الستير د و لتصدير.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
62000) لناظور) (-  لسعادة  لعروي)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (:  لسيد  ل اهري مص فى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: خالد)  لسيد  ل اهري 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (:  لسيد  ل اهري مص فى)

بقيمة)100)درهم.
 (00 (: خالد)  لسيد  ل اهري 

بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

مص فى)  لسيد  ل اهري 

حي  لسعادة  لعروي) عنو نه) ))

62000) لناظور  ملغرب.

 لسيد  ل اهري خالد عنو نه) ))
حي  لسعادة  لعروي)62000) لناظور)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

مص فى)  لسيد  ل اهري 

حي  لسعادة  لعروي) عنو نه) ))

62000) لناظور  ملغرب

 لسيد  ل اهري خالد عنو نه) ))
حي  لسعادة  لعروي)62000) لناظور)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

ماي) (11 بتاريخ) بالناضور   البتد ئية 

2020)تحت رقم)428.

712I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE BOURHAMZA
TRAVAUX SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

(،139 رقم)  لصندوق  لبريدي 

72000،) لسمارة  ملغرب

 STE BOURHAMZA TRAVAUX

مسؤولية) ح ت  شركة  (SARL AU

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 72000 (- مكرر) (22 رقم) صقالة 

 لسمارة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 BOURHAMZA TRAVAUX SARL

.AU
:) لبناء) بإيجاز) غرض  لشركة 

وأشغال مختلفة.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 72000 (- مكرر) (22 رقم) صقالة 

 لسمارة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: بورة)  لسيد حمزة  يت 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد حمزة  يت بورة عنو نه) ))
 (14 رقم) مخيم  لوحدة  لكايز 

72000) لسمارة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد حمزة  يت بورة عنو نه) ))
 (14 رقم) مخيم  لوحدة  لكايز 

72000) لسمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة بتاريخ)21)يوليوز)

2020)تحت رقم)2020/112.

713I

EVOLUTION CONSEIL

MINOSH INFO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM A COMPLEXE
 AHBASS( RUE( ALLAL( EL( FASSI،

40000،(MARRAKECH(MAROC
ح ت) شركة  (MINOSH INFO
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
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 N498 وعنو ن مقرها  إلجتماعي)

 ZARKTOUNI LMHAMID -

40000 MARRAKECH MAROC

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104(31

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 أبريل) (02

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MINOSH INFO

غرض  لشركة)

 CREATION ET (: بإيجاز)

 DEVELOPPEMENT DE SITES

.WEB ET APPLICATION

 N498 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ZARKTOUNI LMHAMID -

.40000 MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: ليلى) بوتزيط   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ليلى  بوتزيط   لسيدة 

دو ر علي  وعمر سيدي عبد هللا غيات)

مر كش) (40000 مر كش)  يت  ورير 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ليلى  بوتزيط   لسيدة 

دو ر علي  وعمر سيدي عبد هللا غيات)

مر كش) (40000 مر كش)  يت  ورير 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (01  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم))11381.

714I

FOUZMEDIA

SOCIETE L.3.S SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

SOCIETE L.3.S SARL AU)شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 

شارع) عبد لعزيز  موالي  9)) قامة 

 14000  -  4 موالي عبد لعزيز  لرقم)

 لقني رة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((2(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE L.3.S SARL AU

:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

نقل  ملستخدمين

مقاول في نقل  لسلع.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع) عبد لعزيز  موالي  9)) قامة 

 14000  -  4 موالي عبد لعزيز  لرقم)

 لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) برو ين   لسيد سفيان 

 14000 بئر  لر مي) مو�ضى   والد 

 لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) برو ين   لسيد سفيان 

 14000 بئر  لر مي) مو�ضى   والد 

 لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 
رقم)-.

71(I

مو�ضى

ريفيليك
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مو�ضى

رقم340  شارع  و يش  مللكي 

 ل ابق)4،)62000،) لناظور  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  ريفيليك 

 ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

(- 13)) لعروي) رقم)  وحسن  لثاني 

62000) لناظور  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

2013(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (08

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
ريفيليك.

:) لصيانة) غرض  لشركة بإيجاز)

وتركيب)  لكهروبائية  لصناعية 

 ل اقة  لشمسية

 الستير د و لتصدير.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- 13)) لعروي) رقم)  وحسن  لثاني 

62000) لناظور  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: ميمون) طهريوي   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

00))حصة) (:  لسيد  يكن محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 

 (00 (: ميمون) طهريوي   لسيد 

بقيمة)100)درهم.

بقيمة) ((00 (:  لسيد  يكن محمد)

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد طهريوي ميمون عنو نه) ))

حي  لسكة  وحديدية  لعروي)62000 

 لناظور  ملغرب.

عنو نه) )) محمد   لسيد  يكن 

62000) لناظور) حي  مل ار  لعروي)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد طهريوي ميمون عنو نه) ))

حي  لسكة  وحديدية  لعروي)62000 

 لناظور  ملغرب

عنو نه) )) محمد   لسيد  يكن 

62000) لناظور) حي  مل ار  لعروي)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)01)يوليوز)

2020)تحت رقم)709.

716I
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مكتب  وحسابات مالكي

 MOR PARADISE
TRANSPORT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

مكتب  وحسابات مالكي
منفلوري) شارع  لكر مة  (291

فاس،)30000،)فاس  ملغرب
 MOR PARADISE
TRANSPORT)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
شقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 1 293) لزهور) شارع  لكر مة رقم) ((

فاس)-)30000)فاس  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MOR (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PARADISE TRANSPORT
نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع للغير.
 ( شقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 1 293) لزهور) رقم) شارع  لكر مة 

فاس)-)30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: مر قب) سعيد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مر قب  سعيد   لسيد 
بنسليمان ضهر) حفرة  (4 زنقة) (180

 وخمي5)30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مر قب  سعيد   لسيد 
بنسليمان ضهر) حفرة  (4 زنقة) (180

 وخمي5)30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1726/2020.
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SOFICODEX

SEMTEF MAROC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SOFICODEX
ب وطة  ل ابق) زنقة  بن  (41

(،20032  لثاني و لثالث،)درب عمر،)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت) شركة  (SEMTEF MAROC

 ملسؤولية  ملحدودة

(،71 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 قامة  بن ب وطة،)ز وية  بن ب وطة)

 1 وعبد  لكريم  لديوري  ل ابق)

20000) لد ر لبيضاء)  -  3  لرقم)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SEMTEF MAROC
مقاول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لكهرباء

وتشغيل) تركيب  -) لدر سة،)

أنظمة  لضخ و لرفع ومعاو ة  ملياه

) لكهرباء)و ملباني  لصناعية.

-)شركة  وخدمات و ملبيعات...

)-)بناء)وتشغيل حمامات  لسباحة)

و لنو فير) و و اكوزي  و لساونا 

و ألنظمة  ملماثلة.

تجميع،) تصنيع،) -) ستير د،)

و ملعد ت) و ملو د  تسويق  ألصناف 

و لكهربائية) و مليكانيكية   ليدوية 

لتلبية  الحتياجات) و إللكترونية 

أعاله) باألنش ة  ملذكورة   ملرتبط 

مثل  ملضخات  لكهربائية ومضخات)

 ملياه..

جميع  ملو د  وخام) -) ستير د 

 لالزمة لبناء)وتشغيل أنظمة معاو ة)

 ملياه.

جميع) و ستخد م  -) كتساب  (

ورخص  لتصنيع) بر ء ت  الختر ع 

وجميع  إلجر ء ت  ملتعلقة باألنش ة)

 ملذكورة أعاله.

أو) جميع  ألشكال  تمثيل  (- (

 ملنتجات أو  لعالمات  لتجارية ح ت)

 ملنشأ  ألجنبي أو  ملحلي وتسويق هذه)

 لعالمات  لتجارية سو ء)في  ملغرب أو)

في  وخارج.

جميع  ملعامالت) أعم،) وبشكل  (-

أو) أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 
تكون) قد  أو  لعقارية  لتي   ملنقولة 

مرتب ة بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألنش ة  ملذكورة أعاله أو  لتي من)

 ملحتمل أن تعزز ت وير  لشركة.

.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)71،) قامة)
 بن ب وطة،)ز وية  بن ب وطة وعبد)

 -  3 1) لرقم)  لكريم  لديوري  ل ابق)

20000) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((00 (:  لسيد خالد  لتاقي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: حسن  وحسناوي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) خالد  لتاقي   لسيد 
تجزئة  وحرية زنقة)17)رقم))4)سيدي)

مومن)20300) لد ر لبيضاء) ملغرب.
حسن  وحسناوي)  لسيد 
 02 عمارة) مدينتي  عنو نه) )) قامة 
رقم)22)ش ر)01،) لبرنو�ضي)20300 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) خالد  لتاقي   لسيد 
تجزئة  وحرية زنقة)17)رقم))4)سيدي)

مومن)20300) لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))74036.
718I

STE CECONA SARL

 STE DAR MATERIAUX DE
CONSTRUCTIONS SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

STE CECONA SARL
 74 رقم) جيش  مللكي  شارع 

 لناظور،)62000،) لناظور  ملغرب
 STE DAR MATERIAUX DE
شركة) (CONSTRUCTIONS SARL

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 LOTISSEMENT ASSADA N°89
 SELOUANE NADOR NADOR

.62000 NADOR MAROC
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.6033

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»)647.41)درهم«)أي من)»)747.41 
عن) درهم«) (100.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجر ء) (: طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم)1074.
719I
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hk audit

CASA DESKTOP
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

hk audit

 BD lalla yakout n°149 4eme

 etg( n°111،( 20000،( casablanca

maroc

ح ت) شركة  (CASA DESKTOP

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي))4)زنقة)

شقة) (2 مفتكار  ل ابق) عبد  لقادر 

رقم)4 - 20000) لد ر لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466197

 07 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 CASA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.DESKTOP

غرض  لشركة بإيجاز):)بيع وشر ء)

جميع مستلزمات  ملكاتب.

زنقة) (4( (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شقة) (2 مفتكار  ل ابق) عبد  لقادر 

رقم)4 - 20000) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمد) مو�ضى   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مو�ضى محمد عنو نه) ))حي)
 لسمارة زنقة)1)رقم)23) لد ر لبيضاء)

20000) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد مو�ضى محمد عنو نه) ))حي)
 لسمارة زنقة)1)رقم)23) لد ر لبيضاء)

20000) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

720I

GLOBAL CONTACTS

كراند افار
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY  30-32

 MOULAY ABDELLAH AIN

 CHOCK،(20470،(CASABLANCA

MAROC

كر ند  فار شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

7) ل ابق  لثاني شقة رقم) )) لزنقة)

 20610 (- حي  لسعادة  لبرنو�ضي) (4

 لد ر لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

4634((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

كر ند) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 فار.

* ستير د) (: غرض  لشركة بإيجاز)
و الليات  ملوجهة)  ملنتوجات 

للصناعة  لغد ئية و اللبسة)
*) ستير د  ملنتوجات  ملصنعة)

و ملو د  الولية وق ع  لغيار
*) لتجارة.

 ( رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم) شقة  7) ل ابق  لثاني   لزنقة)
 20610 (- حي  لسعادة  لبرنو�ضي) (4

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد خليفة بر ق):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بر ق  خليفة   لسيد 
 11 رقم) (18 زنقة) ميامار  تجزئة 
20420) لد ر لبيضاء) كايفورني)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بر ق  خليفة   لسيد 
 11 رقم) (18 زنقة) ميامار  تجزئة 
20420) لد ر لبيضاء) كايفورني)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)39)737.
721I

fiduciaire(abrouki(khadija

BESTCLINING-SUD
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab doukkala imm habouss
 N°7( marrakech،( 40000،

marrakech maroc
شركة) (BESTCLINING-SUD

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملسار)
(- مر كش) (34( رقم) طريق  سفي 

40100)مر كش  ملغرب)

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 
 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
104993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BESTCLINING-SUD
:) لتنظيف) غرض  لشركة بإيجاز)

+) المن)+) عمال  ملقاوالت و لبناء.
:) ملسار) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- مر كش) (34( رقم) طريق  سفي 

40100)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
عبد  لعزيز) عدي   لسيد  يت 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.
 لسيدة بريمو مونيرة):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  لعزيز) عدي   لسيد  يت 
تسل انت) دو ر  لهناء) عنو نه) ))
مر كش) (400(0  333 رقم)  لسعادة 

 ملغرب.
عنو نه) )) مونيرة  بريمو   لسيدة 
مر كش) (401(0  710 رقم) حي  زلي 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) فاطمة  تيسير   لسيدة 
 40140  208 رقم) ب  (1  ملسيرة)

مر كش  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بمر كش   لتجارية 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (13

.M07_20_2112983
723I
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SAFI CONSULTANT

ESPACE OULED ELHAJ
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SAFI CONSULTANT

عمارة ميمونة  ل ابق  لثاني حي)

46000،) سفي)  و ريفات  سفي،)

 ملغرب

شركة) (ESPACE OULED ELHAJ

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

سهب  ل ر د  لثو بت  لصويرية)

 سفي)-)46000) سفي  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10((1

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ESPACE OULED ELHAJ

مح ة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لوقود.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر سهب)

(-  ل ر د  لثو بت  لصويرية  سفي)

46000) سفي  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

عبد  لصماد  عوينات)  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لصماد  عوينات)  لسيد 

دو ر  لرو حل  لثو بت) عنو نه) ))

 46000  لصويرية  لقديمة  سفي)

 سفي  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لصماد  عوينات)  لسيد 

دو ر  لرو حل  لثو بت) عنو نه) ))

 46000  لصويرية  لقديمة  سفي)

 سفي  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

2020)تحت رقم)-.

72(I

TALJA ABDERREZAK

STE. DIR CAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

TALJA ABDERREZAK

 BLOC 1 HAY ELWAFA  61

 BENI( MELLAL( BENI( MELLAL،

23000،(BENI(MELLAL(MAROC

ح ت) شركة  (STE. DIR CAR

 ملسؤولية  ملحدودة

 DR مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 IGHROM LAALAM DIR EL

 KSIBA DR IGHROM LAALAM

 DIR EL KSIBA 23673 DIR EL

.KSIBA K.TADLA MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.K.TADLA 1603

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 فبر ير) (0(  ملؤرخ في)

 EL للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

MOUHAJIR WALID)كمسير وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) تادلة  بقصبة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم))).

726I

 لكابيتانو ستايل

الكابيتانو ستايل
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 لكابيتانو ستايل
تجزئة  لد ليا أيت يعزم  وحاجب)
يعزم) أيت  تجزئة  لد ليا  أكور ي 
0000)،) وحاجب)  وحاجب أكور ي،)

 ملغرب
ح ت) شركة  ستايل   لكابيتانو 
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
(-  لد ليا أيت يعزم  وحاجب أكور ي)

0000)) وحاجب  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

49(11
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (02
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 لكابيتانو ستايل.
بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملالب5  و اهزة.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(-  لد ليا أيت يعزم  وحاجب أكور ي)

0000)) وحاجب  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) ناشط  حمزة   لسيد 
يعزم  وحاجب) أيت  تجزئة  لد ليا 

أكور ي)0000)) وحاجب  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) ناشط  حمزة   لسيد 

يعزم  وحاجب) أيت  تجزئة  لد ليا 

أكور ي)0000)) وحاجب  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (02 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم))103.

727I

OUCHAR CONSULTING

ديام سوي5
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

OUCHAR CONSULTING

 Rue( Ibnou( Souraij,  ,10

 Quartier( Maarif,( Casablanca،

20100،(Casablanca(Maroc

ح ت) شركة  سوي5  ديام 

 ملسؤولية  ملحدودة

 17 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
عين  لشق،) مندرونا،) (،47 زنقة)

 Casablanca 20100(-(لد ر لبيضاء 

MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

ديام) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

سوي5.

صانع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مجوهر ت.

 17 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
عين  لشق،) مندرونا،) (،47 زنقة)

 Casablanca 20100(-(لد ر لبيضاء 

.MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  و ليل مرو ن):)1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

مرو ن) عبد  و ليل   لسيد 
عنو نه) )) لقريعة،)زنقة)41،)رقم)9،)
20100) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
مرو ن) عبد  و ليل   لسيد 
(،41 زنقة) DB) لقريعة،) عنو نه) ))
20100) لد ر) 9،) لد ر  لبيضاء) رقم)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739997.
728I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة  لعيون  لساقية)

 وحمر ء

DRISOLUTIONS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 
 لعيون  لساقية  وحمر ء

(،70000 (،2266 صندوق  لبريد)
 لعيون  ملغرب

ح ت) شركة  (DRISOLUTIONS
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 لوكالة)1)بلوك ف رقم)179 - 70000 

 لعيون  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32261
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DRISOLUTIONS
:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

و وخدمات  ملختلفة
 لتجارة  لعامة)

 الستر د و لتصدير
.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لوكالة)1)بلوك ف رقم)179 - 70000 

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
ربيع  الدري�ضي  لبوزيدي)  لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
ربيع  الدري�ضي  لبوزيدي)  لسيد 
عنو نه) ))حي  لوكالة)1)بلوك ف رقم)

179 70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
ربيع  الدري�ضي  لبوزيدي)  لسيد 
عنو نه) ))حي  لوكالة)1)بلوك ف رقم)

179 70000) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1403/20.

730I

SOFICODEX

CAPSTONE IMMOBILIER
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SOFICODEX
ب وطة  ل ابق) زنقة  بن  (41
(،20032  لثاني و لثالث،)درب عمر،)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

 CAPSTONE IMMOBILIER
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
(،71 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 قامة  بن ب وطة،)ز وية  بن ب وطة)
 1 وعبد  لكريم  لديوري  ل ابق)
20000) لد ر لبيضاء)  -  3  لرقم)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466(23
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CAPSTONE IMMOBILIER
:)•) لترويج) غرض  لشركة بإيجاز)

 لعقاري
بكافة) نشاط  لوكالة  لعقارية  (•

أشكالها
•) لوساطة،)شر ء،)تأجير، إلد رة،)
بيع) وإعادة  لتأهيل،)  لتنظيم 
وجميع)  ملباني، ألر �ضي،) ملنشآت 
أشكال  ملمتلكات  لريفية أو  وحضرية)
وكذلك تشييد جميع أنو ع)  ألخرى،)

 لبناء.
•)تقديم  ملشورة بشأن  ملعامالت)

 لعقارية.
تنفيذ  ألشغال  لعامة وأعمال) (•
عن  ملصاوح) نيابة   لهندسة  ملدنية 

 وخاصة أو  لعامة.
تصميم) في  •) ملشاركة 
مثل)  لبنية  لتحتية  لعامة 

 ل رق، ألنفاق، و سور وغيرها.
أعمال  وحفر) بجميع  •) لقيام 

وترميم  لو جهات وهدم  ملباني.
بأعمال  لبناء) لعامة،) •) لقيام 
 ألعمال  إلنشائية،) وخرسانة)
أعمال  لتش يب)  ملسلحة،)

أو) للمباني  إلنشائية  و لتش يب 

للمباني) أو  لتجديدية   إلرشادية 

و و ماعية) و لتجارية   لصناعية 

و وخاصة.

و آلالت) جميع  ملو د  •) قتناء)

و ملعد ت.

جميع  لعمليات) عام،) وبشكل 

و ملنقولة) و لصناعية   لتجارية 

بشكل) و ملالية  ملتعلقة  و لعقارية 

بهدف  لشركة) أو غير مباشر  مباشر 

وكذلك أي مشاركة) وتعزيز ت ويرها.)

مباشرة أو غير مباشرة بأي شكل من)

تسعى) في  لشركات  لتي   ألشكال،)

لتحقيق أهد ف مماثلة أو ح ت صلة.

.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)71،) قامة)
 بن ب وطة،)ز وية  بن ب وطة وعبد)

 -  3 1) لرقم)  لكريم  لديوري  ل ابق)

20000) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

بكر  لصديق  لعروي)  لسيد  بو 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

بكر  لصديق  لعروي)  لسيد  بو 

تد رت) طريق  (03 عنو نه) ))

 20300 كاليفورنيا) تجزئة  لبه ة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

بكر  لصديق  لعروي)  لسيد  بو 

عنو نه) ))طريق تد رت تجزئة  لبه ة)

20300) لد ر لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740366.

731I
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TANGEXPERT CONSULTING SARL

CRAFT LAB SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM  19
 2( EME( ETAGE( N°4،( 90000،

TANGER MAROC
شركة) (CRAFT LAB SARL AU
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي فيال بيير)
جوليو،6)شارع إمام سفيان  لتوري)
زنقة دكتور فر ن) (6 )سابقا) مرشان)

مرشان))-)90000)طنجة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106329
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CRAFT(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LAB SARL AU
إنشاء،) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
وتسويق  ملنتجات  وحرفية) تصميم 

و لتقليدية
.

:)فيال بيير) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
جوليو،6)شارع إمام سفيان  لتوري)
زنقة دكتور فر ن) (6 )سابقا) مرشان)

مرشان))-)90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيدة كنزة بناني):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة كنزة بناني عنو نه) ))شارع)
سيدي محمد بن عبد هللا عمارة)121 
طنجة) (90000  20 7) لرقم)  ل ابق)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة كنزة بناني عنو نه) ))شارع)
سيدي محمد بن عبد هللا عمارة)121 
طنجة) (90000  20 7) لرقم)  ل ابق)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)38)232.
733I

MON COMPTABLE SARL

 CENTRE NAIIM DE
KINESITHERAPIE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME
 ETAGE(APPT(6(OUJDA،(60000،

OUJDA MAROC
 CENTRE NAIIM DE
ح ت) شركة  (KINESITHERAPIE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 وحكمة زنقة عبد  لقادر  لشاوي رقم)

14 - 60000)وجدة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(287
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لشركة 
بمختصر) عند  إلقتضاء)
 CENTRE NAIIM DE (: تسميتها)

.KINESITHERAPIE
:) لترويض) غرض  لشركة بإيجاز)

 ل بي  لفيزيائي.
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 وحكمة زنقة عبد  لقادر  لشاوي رقم)

14 - 60000)وجدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: عثمان) نعيم   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد نعيم عثمان عنو نه) ))حي)
 وحكمة زنقة عبد  لقادر  لشاوي رقم)

14 60000)وجدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد نعيم عثمان عنو نه) ))حي)
 وحكمة زنقة عبد  لقادر  لشاوي رقم)

14 60000)وجدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)03)1.

734I

MON COMPTABLE SARL

FEELING ART
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME
 ETAGE(APPT(6(OUJDA،(60000،

OUJDA MAROC
ح ت) شركة  (FEELING ART
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)29)زنقة)
عبيدة  و ر ح  ل الق  الول مكتب)

رقم)3 - 60000)وجدة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(28(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FEELING ART

:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء-) الستر د و لتصدير.

زنقة) (29 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عبيدة  و ر ح  ل الق  الول مكتب)

رقم)3 - 60000)وجدة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: سنو�ضي) حسام   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حسام سنو�ضي عنو نه) ))

شارع محمد  وخام5  لحي  لصناعي)

60000)وجدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد حسام سنو�ضي عنو نه) ))

شارع محمد  وخام5  لحي  لصناعي)

60000)وجدة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)02)1.

73(I



9511 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

ديو ن  وخدمات

STE YASSOUD
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ديو ن  وخدمات

 94 رقم) محمد  وخام5  شارع 

سيدي) (،16000 قاسم،) سيدي 

قاسم  ملغرب

ح ت) شركة  (STE YASSOUD

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

(- قاسم) سيدي  (879 رقم) جوهرة 

16000)سيدي قاسم  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

28471

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (2(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YASSOUD

بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لعقاقير

 شغال مختلفة

مقاول في مو د  لبناء)بالتقسيط

تجارة تفاوضية

.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- قاسم) سيدي  (879 رقم) جوهرة 

16000)سيدي قاسم  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  علي بركات):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بركات   لسيد  علي 

قاسم) سيدي  (879 رقم) حي جوهرة 

16000)سيدي قاسم  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) بركات   لسيد  علي 

قاسم) سيدي  (879 رقم) حي جوهرة 

16000)سيدي قاسم  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 08  البتد ئية بسيدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)2020)تحت رقم)197.

736I

Tem electro incendie

TEM ELECTRO INCENDIE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

Tem electro incendie

 Hay ghazali rue sahat

 chohada( n( 82( temara،( 12000،

Temara Maroc

شركة) (Tem electro incendie

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 82  لغز لي زنقة ساحة  لشهد ء)رقم)

تمارة)-)12000)تمارة مغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

130223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (1(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 Tem (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.electro incendie
مكتب) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لدر سات و لتحقيقات و لبحوث.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  لغز لي)
82)تمارة)-) زنقة ساحة  لشهد ء)رقم)

12000)تمارة مغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 100 (: سور دي)  لسيد  دري5 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  دري5 سور دي عنو نه) ))
تمارة) (4271 رقم) (2 تجزئة  لوفاق)

12000)تمارة مغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  دري5 سور دي عنو نه) ))
تمارة) (4271 رقم) (2 تجزئة  لوفاق)

12000)تمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)3614.
737I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ابن بشير كروب
إعالن متعدد  لقر ر ت

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية شارع محمد  وخام5 وشارع)
(،44  بن كثير إقامة دوس مارس رقم)

90000،)طنجة  ملغرب
ح ت) »شركة  كروب) بشير   بن 

 ملسؤولية  ملحدودة«
 27 (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
 93020 (- بن  لوليد) خالد  شارع 

ت و ن  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.2013

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)02)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

:) لذي ينص على مايلي) (1 :)قر ر رقم)

عبد  لسالم  بن) تحويل  لسيد  (:

من) حصة  جتماعية  (289(8 بشير)

شركة) لفائدة  حصة  (289(8 أصل)

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

إنفس ور ما) شركة  تحويل  (.2020

حصة  جتماعية من) (1(000 م) ش 

شركة) لفائدة  حصة  (1(000 أصل)

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

2020.)تحويل  لسيد نور  لدين  بن)

من) حصة  جتماعية  (1632 بشير)

شركة) لفائدة  حصة  (1632 أصل)

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

حسام  بن) تحويل  لسيد  (.2020

من) حصة  جتماعية  (1632 بشير)

شركة) لفائدة  حصة  (1632 أصل)

يونيو) (0( بتاريخ)  بن بشير هولدينغ 

عالء) محمد  تحويل  لسيد  (.2020

 بن بشير)1632)حصة  جتماعية من)

أصل)1632)حصة لفائدة شركة  بن)

بشير هولدينغ بتاريخ))0)يونيو)2020. 

شرودة) خديحة  تحويل  لسيدة 

أصل) من  حصة  جتماعية  (1146

1146)حصة لفائدة شركة  بن بشير)

هولدينغ بتاريخ))0)يونيو)2020. 

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

هولدينغ) بشير  شركة  بن  قبول  (:

كشريك جديد وحيد في  لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (7 رقم) بند 

 (0000 رأسمال  لشركة هو) (: مايلي)

حصة تعود ملكيتها لشركة  بن بشير)

هولدينغ

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم))192.

738I
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TOIMPORT-EXPORT

TOIMPORT-EXPORT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

TOIMPORT-EXPORT

26)محج مص فى  ملعاني  ل ابق)

(،20000 3) لد ر  لبيضاء،) رقم) (1

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

شركة) (TOIMPORT-EXPORT

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

محج مص فى  ملعاني  ل ابق)1)رقم)

20000) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46074(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (03

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TOIMPORT-EXPORT

تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملو د  لغد ئية.

26)محج) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مص فى  ملعاني  ل ابق)1)رقم  لد ر)

20000) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد  حساين  بر هيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (:  لسيد  حساين بدر  لدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  حساين  بر هيم عنو نه) ))
زيز فون) Nزنقة   13 إقامة  لبرج)
04) لد ر  لبيضاء) رقم) (01  ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
بدر  لدين)  لسيد  حساين 
Nزنقة)  13 إقامة  لبرج) عنو نه) ))
04) لد ر) رقم) (01 زيز فون  ل ابق)
20000) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  حساين  بر هيم عنو نه) ))
زيز فون) Nزنقة   13 إقامة  لبرج)
04) لد ر  لبيضاء) رقم) (01  ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
بدر  لدين)  لسيد  حساين 
Nزنقة)  13 إقامة  لبرج) عنو نه) ))
04) لد ر) رقم) (01 زيز فون  ل ابق)
20000) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أبريل)2020)تحت رقم)-.

739I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

HMH AUTO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI
 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH،( 40000،

MARRAKECH MAROC
ح ت) شركة  (HMH AUTO

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزءة)
 40000 9)))مر كش)-) 2)رقم)  ملسار)

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.102631

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

جو هر محمد) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((00

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000

يوليوز) (06 بتاريخ) مبروك  هشا م 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (21  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114347.

740I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

HMH AUTO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH،( 40000،

MARRAKECH MAROC

ح ت) شركة  (HMH AUTO

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  الجتماعي تجزءة)

 40000 (- مر كش) (((9 رقم)  ملسار2)

مر كش.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.102631

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114347.

741I

مكتب محاسبة

MOHIND CAR SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مكتب محاسبة

زنقة عالل بن) (2 شقة) (41 عمارة)

200) لرشيدية،) ص.ب) هللا  عبد 

2004)،) لرشيدية  ملغرب

شركة) (MOHIND CAR SARL

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)28 

2000)) لرشيدية) (- تجزئة  لبلدية)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

13943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (1(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOHIND CAR SARL

كر ء) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت.

 28 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

2000)) لرشيدية) (- تجزئة  لبلدية)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (00.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 2.000 (: محمد)  لسيد  لعلوي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 2.000 (:  لسيد  لعلوي  لغالي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: هند)  لسيدة  لعلوي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
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عنو نه) )) محمد   لسيد  لعلوي 

 (2000 تجزئة  لبلدية) (28 رقم)

 لرشيدية  ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد  لعلوي  لغالي 

 (2000 تجزئة  لبلدية) (28 رقم)

 لرشيدية  ملغرب.

عنو نه) )) هند   لسيدة  لعلوي 

 (2000 تجزئة  لبلدية) (28 رقم)

 لرشيدية  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) محمد   لسيد  لعلوي 

 (2000 تجزئة  لبلدية) (28 رقم)

 لرشيدية  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)610.

742I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

CONSTRUCTION BIENTOT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE LE COMPTE

CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD(V،(26000،(SETTAT(MAROC

 CONSTRUCTION BIENTOT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 3 رقم) شقة  مرس  لسل ان  شارع 

 ل ابق  الول)-)20200) لد ر لبيضاء)

 ملغرب)

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (10

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONSTRUCTION BIENTOT

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
عقاري)

 لتجارة)

مجزئ.

26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

3) ل ابق) مرس  لسل ان شقة رقم)

 الول)-)20200) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  ل اهر بونافع):)10))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد محمد بونافع):)490)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بونافع   لسيد  ل اهر 
جميلة))0)زنقة)163)رقم))0)ق ج))

20230) لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) بونافع  محمد   لسيد 

 26000 تجزئة  وحسنية  لبروج)

س ات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

بونافع عنو نه) ))  لسيد))) ل اهر 
جميلة))0)زنقة)163)رقم))0)ق ج))

20230) لد ربيضاء) ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739090.

744I

cabinet idrissi

 STE MAROC AFRICA
GARDE SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun، 13

30000،(fes(maroc

 STE MAROC AFRICA GARDE
ح ت  ملسؤولية) شركة  (SARL

 ملحدودة
 44 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
شارع محمد  لسالوي)-)30000)فاس)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

6321(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAROC AFRICA GARDE SARL
:) ملر قبة) بإيجاز) غرض  لشركة 

و وحماية.
44)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
فاس) (30000 (- محمد  لسالوي)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد زكرياء)مرجلة):)900)بقيمة)

100)درهم.
 100 (: مرجلة) سلوى   لسيدة 

بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مرجلة  زكرياء)  لسيد 
2))درب  وخرب موالي عبد هللا) رقم)

30000)فاس  ملغرب.
عنو نه) )) مرجلة  سلوى   لسيدة 
2))درب  وخرب موالي عبد هللا) رقم)

30000)فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) مرجلة  سلوى   لسيدة 
2))درب  وخرب موالي عبد هللا) رقم)

30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1741.

747I

El faizi amine

فضاء املدينة
عقد تسيير حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ل بيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

فضاء) ملدينة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أع ى  لسيد)ة)) (2018 أبريل) (27

)ة)) حمو  وحامل) نايت   وحسن 

 JC364(6 رقم) للب اقة  لوطنية 

 12900 بالس ل  لتجاري)  ملس ل 

حق) باو ديدة  باملحكمة  البتد ئية 

 لتسيير  وحر لألصل  لتجاري  لكائن)

ب رقم)2)شارع  لفقيه محمد  لر فعي)

24000) و ديدة  ملغرب للسيد)ة))  -

للب اقة) )ة))  مين  لفائزي  وحامل)

 لوطنية رقم)M43(409)ملدة)))سنة)

وتنتهي في) (2018 ماي) (1( تبتدئ من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2023 ماي) (1(

8.000)درهم.

7(0I

LEADER FINANCE

LED ONE MAROC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT N° 2 IMM

 (20 AL MANAR OPERATION

 CHARAF،(40000،(MARRAKECH

MAROC

LED ONE MAROC)شركة ح ت)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)

 3 20)) ملنار) عمارة) (2 رقم)  ألول 

 40000 (- مر كش) عملية  لشرف 

مر كش  ملغرب.
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.9898(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) (2020 فبر ير) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة))سفيان بنحادة)

أصل) من  حصة  جتماعية  (1.000

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (1.000

فبر ير) (21 بتاريخ) محمان  سفيان 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

مارس) (09 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)4)26.

7(3I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

IMDAHAN
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE LE COMPTE

CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD(V،(26000،(SETTAT(MAROC

ح ت) شركة  (IMDAHAN

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 3 رقم) شقة  مرس  لسل ان  شارع 

 ل ابق  الول)-)20200) لد ر لبيضاء)

 ملغرب)

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(20(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMDAHAN

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
عقاري)

بيع وشر ء) لعقار ت)

مجزئ.

26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

3) ل ابق) مرس  لسل ان شقة رقم)

 الول)-)20200) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: دنوني) محفوظ   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محفوظ دنوني عنو نه) ))

حي) (14 شارع  ملغرب  لعربي  لرقم)

 لقسم)26000)س ات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محفوظ دنوني عنو نه) ))

حي) (14 شارع  ملغرب  لعربي  لرقم)

 لقسم)26000)س ات  ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739089.

7(6I

أوكيز كار

STE OKIZ CAR أوكيز كار
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

أوكيز كار
أشرف) مكاتب  ((2 عمارة) (3 رقم)

(،30000 محمد  لسادس،) شارع 

فاس  ملغرب

STE OKIZ CAR)شركة) أوكيز كار)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 3 وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)

عمارة)2))مكاتب أشرف شارع محمد)

 لسادس)30000)فاس  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

6271(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (20

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

أوكيز) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.STE OKIZ CAR(كار

كر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بذون سائق.
 3 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عمارة)2))مكاتب أشرف شارع محمد)

 لسادس)30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد  لوردي  وحسين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: زكرياء) بوعز وي   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لوردي  وحسين عنو نه) ))

مرموشة) إيموز ر  ضامن  (18 حي)

)3312)بوملان  ملغرب.

عنو نه) ))  لسيد بوعز وي زكرياء)
تجزئة) (26 رقم) إسحاق  زنقة  بو 

 30000 عين  لسمن) طريق   لتازي 

فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  لوردي  وحسين عنو نه) ))

مرموشة) إيموز ر  ضامن  (18 حي)

)3312)بوملان  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ))0)يونيو)2020 

تحت رقم)40311120012940.

7(8I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

ADNANE DOING
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE LE COMPTE

CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD(V،(26000،(SETTAT(MAROC

شركة ح ت) (ADNANE DOING

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 3 رقم) شقة  مرس  لسل ان  شارع 

20200) لد ر ليضاء) (-  ل ابق  الول)

 ملغرب)

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

464977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ADNANE DOING

غرض  لشركة بإيجاز):) لتجارة)

بائع  للو زم  ملكتبية)

بائع  الت  ملعلومعيات ولو زمها.

26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

3) ل ابق) مرس  لسل ان شقة رقم)

 الول)-)20200) لد ر ليضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمد  مزيل)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد  مزيل عنو نه) ))حي)

 لسماعلة شارع)377 26000)س ات)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد  مزيل عنو نه) ))حي)

 لسماعلة شارع)377 26000)س ات)

 ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738892.

7(9I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE HATOUCHI
TRANS SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE SALHI

ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA،( 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE HATOUCHI TRANS

مسؤولية) ح ت  شركة  (SARL AU

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

قصر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 (24(0 (- تفروخت  لريصاني)

 لريصاني  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

139(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (2(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE HATOUCHI TRANS

.SARL AU
:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

وحساب  لغير.
قصر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 (24(0 (- تفروخت  لريصاني)

 لريصاني  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد محمد حاطو�ضي)
درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محمد حاطو�ضي عنو نه) ))
 (24(0 تفروخت  لريصاني) قصر 

 لريصاني  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد محمد حاطو�ضي عنو نه) ))
 (24(0 تفروخت  لريصاني) قصر 

 لريصاني  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 
يوليوز)2020)تحت رقم)646/2020.

760I

شركة فيدوسو

STE FALL-SAMAK SARL-AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

شركة فيدوسو
شارع  ملوحدين  وحسيمة،) (102

32000،) وحسيمة  ملغرب
 STE FALL-SAMAK SARL-AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
 14 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
32000) وحسيمة) (- مالقا) شارع 

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

30((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FALL-SAMAK SARL-AU

تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 و ملة لالسماك.

14)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

مالقا)-)32000) وحسيمة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: فالني) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) فالني  محمد   لسيد 

32000) وحسيمة) مالقا) شارع  (14

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد فالني عنو نه) ))14 

شارع مالقا)32000) وحسيمة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) باوحسيمة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)133.

761I

CAF MAROC

5M TECHNOLOGIE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20

 CASTILLA(2°(ETG(N°(7(TANGER،

90000،(TANGER(MAROC

شركة) ((M TECHNOLOGIE

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

و د زيز رقم)20) قامة كاس يا  ل ابق)

 لثاني رقم)10 - 90000)طنجة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 (M (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TECHNOLOGIE

:) ملعد ت) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لكهربائية ومعد ت  وحر سة)-) ملو د)

 لكهربائية و لصناعية)-) لتنظيف..

زنقة و د) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

كاس يا  ل ابق) 20) قامة  رقم) زيز 

طنجة) (90000  -  10 رقم)  لثاني 

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (0 (: عبد  لنبي  ملعا�ضي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد  وحسن كرميت):)0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
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عبد  لنبي  ملعا�ضي)  لسيد 
باب  الندل5) عنو نه) )) لعرفان 
مجموعة))1)عمارة)9)رقم)14 90000 

طنجة  ملغرب.
 لسيد  وحسن كرميت عنو نه) ))
شارع رشيد  قامة  لشاطئ  لذهبي)6 

رقم)41 90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لنبي  ملعا�ضي)  لسيد 
باب  الندل5) عنو نه) )) لعرفان 
مجموعة))1)عمارة)9)رقم)14 90000 

طنجة  ملغرب
 لسيد  وحسن كرميت عنو نه) ))
شارع رشيد  قامة  لشاطئ  لذهبي)6 

رقم)41 90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232628.

762I

PRIMEURKECH

PRIMEURKECH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

PRIMEURKECH
 DERB DU FOUR ZAOUIA
 SID ZOUINE TAMASLOUHT
 CERCLE(TAHANAOUT.،(40000،

MARRAKECH MAROC
ح ت) شركة  (PRIMEURKECH

 ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 DERB DU FOUR ZAOUIA
 SIDI ZOUINE TAMASLOUHT
 CERCLE TAHANAOUT. 40202

MARRAKECH MAROC
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10473(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (1(
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRIMEURKECH
(: بإيجاز) غرض  لشركة 
 EXPLOITANT DE DOMAINES

.AGRICOLES
(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 DERB DU FOUR ZAOUIA
 SIDI ZOUINE TAMASLOUHT
 CERCLE TAHANAOUT. 40202

.MARRAKECH MAROC
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 LEON JOCELYNE  لسيد)
YVETTE(:(10)حصة بقيمة)0))درهم)

للحصة.
 YASSINE( ELAIBOUDI( :  لسيد)

90)حصة بقيمة)0))درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 LEON JOCELYNE  لسيد)
 CHEMIN DU عنو نه) )) (YVETTE
 PAS DE L’ARBRE BLANC 66470
 ARGELES SUR MER FRANCE.

.FRANCE FRANCE
 YASSINE ELAIBOUDI  لسيد)
 DOUAR ZAOUIT عنو نه) ))
 CHARADI LOUDAYA
 MARRAKECH 40202

.MARRAKECH MAROC
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 YASSINE ELAIBOUDI  لسيد)
 DOUAR ZAOUIT عنو نه) ))
 CHARADI LOUDAYA
 MARRAKECH 40202

MARRAKECH MAROC
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114008.

763I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE OUHAMI

ALUIMINUIM SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE SALHI

ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA،( 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE OUHAMI

شركة) (ALUIMINUIM SARL AU

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

481)تجزئة عين  لعاطي)01) لرشيدية)

- 2000)) لرشيدية  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

139(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لشركة 

بمختصر) عند  إلقتضاء)

 SOCIETE OUHAMI (: تسميتها)

.ALUIMINUIM SARL AU

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

 MINISERIES EN ALUMINUM ET

.VITRERIE

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)481 

(- 01) لرشيدية) تجزئة عين  لعاطي)

2000)) لرشيدية  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  عمر وحمي):)1.000)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) وحمي   لسيد  عمر 
 01 عين  لعاطي) تجزئة  (481 رقم)

 لرشيدية.2000)) لرشيدية  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) وحمي   لسيد  عمر 
 01 عين  لعاطي) تجزئة  (481 رقم)

 لرشيدية)2000)) لرشيدية  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالرشيدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)2020/)61.

764I

 ورو  فريك إكسبير

WOVEN NOOK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 ورو  فريك إكسبير
تجزئة) شارع  إلدري�ضي،) (2(6 رقم)

مر كش،) تاركة  صوفيا  لوردة،)

40000،)مر كش  ملغرب

ح ت) شركة  (WOVEN NOOK

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 2(6 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 LOT SOFIA LWARDA TARGA

مر كش) (MARRAKECH 40130

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
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ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WOVEN NOOK

خدمة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

BTOB)في مجال  ملالية.

 2(6 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 LOT SOFIA LWARDA TARGA

مر كش) (MARRAKECH 40130

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد مهموز  ن5):)1000)بقيمة)

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مهموز  ن5   لسيد 
 ملحاميد)4)رقم)272 40000)مر كش)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مهموز  ن5   لسيد 
 ملحاميد)4)رقم)272 40000)مر كش)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114373.

76(I

ALTOBEN FINANCIAL NETWORK

ARBATYSS CONSULTING
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ALTOBEN FINANCIAL

NETWORK

 RUE 6 OCTOBRE N° 6

 APPT N° 3, 3EME ETG BVD AL

 MASSIRA QUARTIER RACINE

 CASABLANCA،( 20100،

CASABLANCA MAROC

 ARBATYSS CONSULTING
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

زنقة) (6 وعنو ن مقرها  إلجتماعي)
شارع) (3 3) لعمارة) 6) كتوبر  ل ابق)
20100) لد ر)  ملسيرة  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46626(
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ARBATYSS CONSULTING
مركز) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لند ء
بيع خدمات  لتنقيب  ملختلفة.

زنقة) (6 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع) (3 3) لعمارة) 6) كتوبر  ل ابق)
20100) لد ر)  ملسيرة  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
00))حصة) (:  لسيد محمد حكام)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: يمن) محمد  مين   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) حكام  محمد   لسيد 
 20100 16 38)رقم) درب غلف زنقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 لسيد محمد  مين يمن عنو نه) ))
4)شقة) 1)زنقة  سامة  بن زيد طابق)
20100) لد ر  لبيضاء) 7) ملعاريف)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) حكام  محمد   لسيد 
 20100 16 38)رقم) درب غلف زنقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
 لسيد محمد  مين يمن عنو نه) ))
4)شقة) 1)زنقة  سامة  بن زيد طابق)
20100) لد ر  لبيضاء) 7) ملعاريف)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
766I

EL MUNDO DE COMPTA

 STE ZAKA MED TRANS
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al Andalous, Inzaren
 Rue(Hafid(iben(abdelbarre(2eme
 Etage( N°7B،( 90000،( Tanger

MAROC
 STE ZAKA MED TRANS SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 RES. مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 AL AZIZIA BLVD ROYAUME
 ARABIE SAOUDITE 3eme ETAGE

N°20)طنجة)90000)طنجة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(911
 24 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ZAKA MED TRANS SARL
نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملستخدمين.
 RES. (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 AL AZIZIA BLVD ROYAUME
 ARABIE SAOUDITE 3eme ETAGE

N°20)طنجة)90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 70 (: بو لعيش) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد زكريا بو لعيش):)30)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محمد بو لعيش عنو نه) ))
فرسيوة قيادة  لقصر  لصغير عمالة)
فحص  نجرة)90000)طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) بو لعيش  زكريا   لسيد 
فحص  نجرة) مليش  لسفلى  دو ر 

90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد محمد بو لعيش عنو نه) ))
فرسيوة قيادة  لقصر  لصغير عمالة)

فحص  نجرة)90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (08 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))304.

767I

LA COMPTACTIVE SARL AU

RENT & RIDE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
8ـــB) ل ابق) 2))مكتب) عمارة رقم)
كليز) رشيد  موالي  شارع   لثالت 

مر كش،)40000،)مر كش  ملغرب
ح ت) شركة  (RENT( &( RIDE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
محل) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
))س  ل ابق  ألول إقامة إليت) رقم)
جيلز) محمد  وخام5  شارع  (212

مر كش)-)40000)مر كش  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(091

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RENT (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.&(RIDE

-تأجير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل رقم)

 212 ))س  ل ابق  ألول إقامة إليت)

شارع محمد  وخام5 جيلز مر كش)-)

40000)مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: رحال  لعاقب) محمد   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

رحال  لعاقب) محمد   لسيد 

عنو نه) )))84)شارع محمد  لسادس)

 20(30 03) لد ر  لبيضاء)  الدريسية)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة دنيا لبيب عنو نه) ))ح م)

 04 رقم) (792 عمارة) (1 تجزئة بلبكار)

مر كش)40070)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4276.

768I

KHM CONSULTING

HYDROVALVE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

KHM CONSULTING

ب) باعمر ن  ملمر  زنقة  يت  (1

 ل ابق  الول  لرقم)106)تقاطع شارع)

(،200(0 محمد  وخام5 و ملقاومة،)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت) شركة  (HYDROVALVE

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لنور)

 لزنقة)16) لرقم)21)سيدي عثمان)-)

20700) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466(43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HYDROVALVE

:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 

منتجات  لصرف  لصحي) وتصدير 

و لسباكة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  لنور)

 لزنقة)16) لرقم)21)سيدي عثمان)-)

20700) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (8.000 (:  لشركة تيباري5)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 2.000 (: شوقي) يوسف   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 77 عنو نه) )) تيباري5   لشركة 
 202(0 عين  لسبع) جيروفلي  ممر 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) شوقي  يوسف   لسيد 
زنقة مالك بن مرحيل  ملعاريف) (22

20330) لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) كاوزي  هشام   لسيد 
 2 ))ط) 1)شقة)  قامة مرجانه عمارة)
 20420 كاليفورنيا) شارع  لضمام 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
عنو نه) )) شوقي  يوسف   لسيد 
زنقة مالك بن مرحيل  ملعاريف) (22

20330) لد ر  لبيضاء) ملغرب
عنو نه) ))  لسيد عصام  دفيفي 
مج سكينة) (10 3) لرقم)  لبدر عمارة)
20610) لد ر) سيدي  لبرنو�ضي) (17

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740383.
769I

HAPPY COMPTA SARL

AR DROGUERIE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° (( BENI
 MELLAL،(23000،(BENI(MELLAL

MAROC
ح ت) شركة  (AR DROGUERIE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 MAGASIN N° 72 BIS RUE 1
بني مالل) (HAY HASSANI - 23000

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.(21(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 ماي) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة))عبد هللا رحوي)
أصل) من  حصة  جتماعية  (1.000
1.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))أحمد)

رحوي بتاريخ))1)ماي)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)08)يوليوز)

2020)تحت رقم)))3.

770I

BMH EXPERTS

YA3M HOLDING
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland،( 20340،( Casablanca

BMH EXPERTS
ح ت) شركة  (YA3M HOLDING

 ملسؤولية  ملحدودة
رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
46،)بوليفارد زركوني)-) ل ابق  لثاني)
0)202) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ململكة  ملغربية
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466127
 21 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 YA3M(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.HOLDING
:) لتعهد) بإيجاز) غرض  لشركة 
في) نفسه  تلقاء) من  يعمل   لذي 
إيد ع أو إد رة  ألور ق  ملالية  لقابلة)
في  ألور ق) في  ملعامالت  للتحويل،)

 ملالية أو في سي رة  لشركات.
(،46 :)رقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
-) ل ابق  لثاني) زركوني) بوليفارد 
0)202) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ململكة  ملغربية.
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أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محمد بوسعيد):)90)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

10)حصة) (:  لسيدة مريم  لعلمي)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد بوسعيد عنو نه) ))
 RUE BEN MTIR SOUISSI,  (
Rabat (Maroc( 10000) لرباط)

 ململكة  ملغربية.
عنو نه) )) مريم  لعلمي   لسيدة 
 California( Golf( Resort( –( Villa
 255( –( Ville( Verte( –( Bouskoura
 –( Casablanca( (Maroc(( 20000

بوسكورة  ململكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد محمد بوسعيد عنو نه) ))
 RUE BEN MTIR SOUISSI,  (
Rabat (Maroc( 10000) لرباط)

 ململكة  ملغربية
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)14241.
771I

SAMIR FIDUCIAIRE

الصغيري عبدو لألشغال 
املختلفة

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA IMM 8 APP
 3( 3EME( ETAGE( VN( MEKNES،

50000،(MEKNES(MAROC
 لصغيري عبدو لألشغال  ملختلفة)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية)
(،108 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 (0(00  -  6 كلم)  قامة  لزيتونة،)

مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.28781
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تقرر حل) 10)فبر ير)  ملؤرخ في)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
عبدو)  لشريك  لوحيد  لصغيري 
رأسمالها) مبلغ  لألشغال  ملختلفة 
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000
 إلجتماعي)108،) قامة  لزيتونة،)كلم)
6 - 00)0))مكناس  ملغرب نتيجة ل):)

 وحل  ملسبق.
(،108 ب) مقر  لتصفية  وحدد 
 (0(00  -  6 كلم)  قامة  لزيتونة،)

مكناس  ملغرب.)
و عين):)

عبد  لعلي  لصغيري)  لسيد)ة))
وعنو نه) ))108،) قامة  لزيتونة،)كلم)
كمصفي) مكناس  ملغرب  ((0(00  6

)ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
فبر ير) (19 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم)298.

772I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

بينجام ترون5
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب
ح ت) شركة  ترون5  بينجام 

 ملسؤولية  ملحدودة
تيغزى) وعنو ن مقرها  إلجتماعي 
خنيفرة) ((4000 (- مريرت)  ملركز 

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

336(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بينجام)

ترون5.

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع.
تيغزى) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

خنيفرة) ((4000 (- مريرت)  ملركز 

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: جمال) بناصر   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) جمال  بناصر   لسيد 
زنقة  سلي  لحي  الد ري مريرت) (2(

4000))خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) جمال  بناصر   لسيد 
زنقة  سلي  لحي  الد ري مريرت) (2(

4000))خنيفرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
)1)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)164.

773I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

E.F.G.E
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  (E.F.G.E

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)01 
زنقة)01)حي  لنجاح)-)4000))خنيفرة)

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.1267

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) (2020 يوليوز) (20 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»400.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجر ء) (: طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
20)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)168.

777I

 غيز للحسابات

NITAFIL AGRO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

 غيز للحسابات
رياض  السماعيلية) (2 شقة) (427
(،(0000 مكناس،) مكناس  و  ش ر 

مكناس  ملغرب
ح ت) شركة  (NITAFIL AGRO
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
 magazin n 6 lotissement ihssane
 commune irklaowne azrou -

.(3100 azrou maroc
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
11(3

)بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تغيير) (2020 يوليوز) (03  ملؤرخ في)
 NITAFIL« من) تسمية  لشركة 

.»AG PROTECT«(إلى(»AGRO
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) بازرو   البتد ئية 

2020)تحت رقم)2020/17.

778I
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FIDUCIAIRE FICOHA

 STE DAOUD PERE ET FILS
TRAVAUX SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER ETAGE AV IBN
 KHALDOUN IMMB 12 1ER
 ETAGE،( 23040،( BENI( MELLAL

MAROC
 STE DAOUD PERE ET FILS
ح ت) شركة  (TRAVAUX SARL

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)
 لسفلي فم  ودي  ملركز)-)23000)بني)

مالل  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.9427

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تحويل) 17)يونيو)  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
(- فم  ودي  ملركز) » ل ابق  لسفلي 
23000)بني مالل  ملغرب«)إلى)» ل ابق)
بني) (23000 (-  الول فم  ودي  ملركز)

مالل  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)16)يوليوز)

2020)تحت رقم)392.

779I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

عالم كاش سيرفي5
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب
عالم كاش سيرفي5 شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم))1 
زنقة  ب يح)-)4000))خنيفرة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 
 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

عالم) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

كاش سيرفي5.

تحويل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 المو ل،)مقدم خدمات.
 1( رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنقة  ب يح)-)4000))خنيفرة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
خالد  لهاشمي  لعلوي)  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.

 (00 (: عتمان  محزون)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
خالد  لهاشمي  لعلوي)  لسيد 
13) قامة  لزهور) ق اع) عنو نه) ))

حي  لرياض) (01 شقة) عمارة  لف 

10010) لرباط  ملغرب.

 لسيد عتمان  محزون عنو نه) ))

13) قامة  لزهور عمارة  لف) ق اع)

شقة)01)حي  لرياض)10010) لرباط)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
خالد  لهاشمي  لعلوي)  لسيد 
13) قامة  لزهور) ق اع) عنو نه) ))

حي  لرياض) (01 شقة) عمارة  لف 

10010) لرباط  ملغرب

 لسيد عتمان  محزون عنو نه) ))

13) قامة  لزهور عمارة  لف) ق اع)

شقة)01)حي  لرياض)10010) لرباط)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
20)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)170.

781I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

دريبن ف س
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب
دريبن ف س شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة
مقرها  إلجتماعي  يت) وعنو ن 
 (4000 (- يحيى  يت بوحماد تالهنات)

خنيفرة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3371
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
دريبن) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

ف س.
تسيير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الستغالل  لفالحي.
:) يت) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 (4000 (- يحيى  يت بوحماد تالهنات)

خنيفرة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: سفيان  لدري�ضي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (:  لسيد عبد  وحق بنيحيى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سفيان  لدري�ضي عنو نه) ))

 (4000 فارة) (08 تجزئة  لوفاق فيال)

خنيفرة  ملغرب.

بنيحيى) عبد  وحق   لسيد 

خاصة  يت) دو ر  يت  عنو نه) ))

خنيفرة) ((4000 وسعيد) وحسن 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد سفيان  لدري�ضي عنو نه) ))

 (4000 فارة) (08 تجزئة  لوفاق فيال)

خنيفرة  ملغرب

بنيحيى) عبد  وحق   لسيد 

خاصة  يت) دو ر  يت  عنو نه) ))

خنيفرة) ((4000 وسعيد) وحسن 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
20)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)171.

782I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE LAMRABTIA METAL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE AV IBN

 KHALDOUN IMMB 12 1ER

 ETAGE،( 23040،( BENI( MELLAL

MAROC

 STE LAMRABTIA METAL

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 لتقدم تجزئة  يناس بلوك)6)رقم)11 

و12 - 23000)بني مالل  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.4401

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
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حبيب) )ة)) لكبير  تفويت  لسيد)
490)حصة  جتماعية من أصل) هللا)
)ة))مليكة) 490)حصة لفائدة  لسيد)

 لصريدي بتاريخ))2)يونيو)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم))37.

784I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 LA TANGEROISE
D›ASSISTANCES

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

ز وية شارع) (76  قامة لينا  لرقم)
طان ان وشارع لبنان ل ابق  لتاسع)

طنجة،)90000،)طنجة  ملغرب
 LA TANGEROISE
ح ت) شركة  (D’ASSISTANCES
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 29 مكتب) (32 عمارة)  لزرق وني 
 ل ابق  ألول)-)90000)طنجة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10622(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TANGEROISE D’ASSISTANCES
:) ملعاينة) بإيجاز) غرض  لشركة 
ِوسيارة  إلسعافوخدمات) و إلنجاح)

سيارة  ألجرة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 29 مكتب) (32 عمارة)  لزرق وني 
 ل ابق  ألول)-)90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: جمغيلي) توفيق   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد توفيق جمغيلي عنو نه) ))
عمارة) عبد لعزيز  بن  فيصل  شارع 

رقم)43)ط1 90020)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لغول رشيد عنو نه) ))حي)
 93 رقم) إقامة  لياسمين  بوخالف 

90030)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232466.

78(I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

ازوركو برومو
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب
ح ت) شركة  برومو   زوركو 

 ملسؤولية  ملحدودة
حي) (09 وعنو ن مقرها  إلجتماعي)

 ملهتدون)-)4000))خنيفرة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3367
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:) زوركو)  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

برومو.
منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري ومجزئ  ر �ضي.
حي) (09 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ملهتدون)-)4000))خنيفرة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: محمد  ليتيم)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد محمد  ليتيم عنو نه) ))09 
حي  ملهتدون)4000))خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  يوب  عسكري عنو نه) ))
4000))خنيفرة)  (3 حي  لنسيم رقم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
)1)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)167.
786I

(STEELCO MAGHREB((ستيلكو مغرب(

 STEELCO( ستيلكو مغرب
(MAGHREB

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

 STEELCO( مغرب) ستيلكو 
(MAGHREB

فلورنسيا بن ديبان،) (14 زنقة) (9
90000،)طنجة  ملغرب

 STEELCO( مغرب) ستيلكو 
MAGHREB))شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة
زنقة) (9 وعنو ن مقرها  إلجتماعي)
 90000 (- ديبان) بن  فلورنسيا  (14

طنجة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ستيلكو)

.(STEELCO MAGHREB((مغرب

:) لبناء) بإيجاز) غرض  لشركة 

و الشغال  ملختلفة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)9)زنقة)14 

90000)طنجة) (- فلورنسيا بن ديبان)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  لو حد  وذ ام):)334 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (333 (:  لسيدة سارة خيي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 333 (: عبد  إلله حموني)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لو حد  وذ ام)  لسيد 

قصر) دو ر  وحومة  عنو نه) ))

طنجة) (90000  مل ازفحص  نجرة)

 ملغرب.

 لسيدة سارة خيي عنو نه) ))116 

شارع محمد  وخام5 إقامة  وحديقة)
طنجة) (90000  29 رقم) (8 طابق)

 ملغرب.

 لسيد عبد  إلله حموني عنو نه) ))

عمارة س) (3 مجمع  لسعادة  لش ر)
رقم)) 90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لو حد  وذ ام)  لسيد 

قصر) دو ر  وحومة  عنو نه) ))

طنجة) (90000  مل ازفحص  نجرة)

 ملغرب
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 لسيدة سارة خيي عنو نه) ))116 
شارع محمد  وخام5 إقامة  وحديقة)
طنجة) (90000  29 رقم) (8 طابق)

 ملغرب
 لسيد عبد  إلله حموني عنو نه) ))
عمارة س) (3 مجمع  لسعادة  لش ر)

رقم)) 90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)81)232.

787I

cerecof

وود ن د زاين & كو
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cerecof
 con t a c t@ce r e co f . c om،

80000،(agadir(maroc
شركة) كو  (& ز ين) د  ن  وود 
طور) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

 لتصفية)
 4 وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة)
- 92)عمارة)21) ل ابق)4) لتظامن)2 - 

80000) كادير  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.30109

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (02 في)  ملؤرخ 
حل شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
كو مبلغ رأسمالها) (& ز ين) د  وود ن 
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000
 21 عمارة) (92  -  4 شقة)  إلجتماعي 
 80000  -  2 4) لتظامن)  ل ابق)
:)عدم كفاية)  كادير  ملغرب نتيجة ل)

 لسيولة..
 -  4 وحدد مقر  لتصفية ب شقة)
92)عمارة)21) ل ابق)4) لتظامن)2 - 

80000) كادير  ملغرب.)
و عين):)

مخز ني) سميرة   لسيد)ة))
 21 عمارة) (92  -  4 شقة) وعنو نه) ))
2 80000) كادير) 4) لتظامن)  ل ابق)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) باكادير   لتجارية 

2020)تحت رقم)90)91.
788I

STE CONSEIL MAROC

STE KOHEN PLAST
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE
 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N( 8( TETOUAN،( 93000،

TETOUAN MAROC
STE KOHEN PLAST)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملن قة)
طريق) (109 رقم) بقعة   لصناعية 
مرتيل ت و ن)93000)ت و ن  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.4787
بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (02 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
نبيل) محمد  )ة)) تفويت  لسيد)
من) حصة  جتماعية  (700 كوهن)
)ة)) حصة لفائدة  لسيد) (700 أصل)
بشرى كوهن بتاريخ)02)يوليوز)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (03  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1077.
789I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE DAOUD PERE ET FILS
TRAVAUX

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER ETAGE AV IBN

 KHALDOUN IMMB 12 1ER
 ETAGE،( 23040،( BENI( MELLAL

MAROC
 STE DAOUD PERE ET FILS
ح ت  ملسؤولية) شركة  (TRAVAUX

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)
 لسفلي فم  ودي  ملركز)-)23000)بني)

مالل  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.9427

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
تفويت  لسيد))ة))وحو د وود)0)2 
 1.000 أصل) من  حصة  جتماعية 
حصة لفائدة  لسيد))ة))محمد د وود)

بتاريخ)17)يونيو)2020.
تفويت  لسيد))ة))وحو د وود)0)2 
 1.000 أصل) من  حصة  جتماعية 
)ة)) بر هيم) لفائدة  لسيد) حصة 

د وود بتاريخ)17)يونيو)2020.
تفويت  لسيد))ة))وحو د وود)0)2 
 1.000 أصل) من  حصة  جتماعية 
حصة لفائدة  لسيد))ة)) حمد د وود)

بتاريخ)17)يونيو)2020.
تفويت  لسيد))ة))وحو د وود)0)2 
 1.000 أصل) من  حصة  جتماعية 
يوسف) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

د وود بتاريخ)17)يونيو)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)16)يوليوز)

2020)تحت رقم)392.
790I

 ئتمانية لرفيد

امواج الريف
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ئتمانية لرفيد
زنقة) مرحل‘) مالك  بن  شارع 
طابق  لثاني) عمارة  ملحيط,) طنجة,)

رقم):)14،)92000،) لعر ئش  ملغرب
ح ت) شركة   مو ج  لريف 

 ملسؤولية  ملحدودة

زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

عمارة  ملحيط,) (,14 (: رقم) طنجة 

 LARACHE  ل ابق  لثانى‘) لعر ئش.)

92000) لعر ئش  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(2(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

:) مو ج) بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 لريف.

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الشخاص

نقل  لبضائع وحساب  لغير.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عمارة  ملحيط,) (,14 (: رقم) طنجة 

 LARACHE  ل ابق  لثانى‘) لعر ئش.)

92000) لعر ئش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

عبد ملنعم  ملنصوري)  لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.

 (00 (: عبقادري) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد ملنعم  ملنصوري)  لسيد 

 ,66 (: رقم) عنو نه) )) ل ور ديو 

عمارت) بني  (92000  لعر ئش)

 وحسيمة  ملغرب.

 لسيد محمد عبقادري عنو نه) ))
زنقة كابول  لحي  و ديد ز يو)92000 

ز يو  لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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عبد ملنعم  ملنصوري)  لسيد 

 ,66 (: رقم) عنو نه) )) ل ور ديو 

عمارت) بني  (92000  لعر ئش)

 وحسيمة  ملغرب

 لسيد محمد عبقادري عنو نه) ))
زنقة كابول  لحي  و ديد ز يو)92000 

ز يو  لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعر ئش بتاريخ))1)يوليوز)

2020)تحت رقم))37.

792I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

REDLINE GROUPE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL
ز وية شارع) (76  قامة لينا  لرقم)

طان ان وشارع لبنان ل ابق  لتاسع)

طنجة،)90000،)طنجة  ملغرب

ح ت) شركة  (Redline Groupe

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ساحة)

لينا) إقامة  لبنان  زنقة   لرود ني 
طنجة) (90000  -  74 رقم)  ل ابق9)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10631(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Redline Groupe

:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 
 لوطني و لدولي  ل رقي للبضائع.

ساحة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
لينا) إقامة  لبنان  زنقة   لرود ني 
طنجة) (90000  -  74 رقم)  ل ابق9)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
رضا  ملصوري) محمد   لسيد 
 100 1.000)حصة بقيمة) (:  لهروش)

درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
رضا  ملصوري) محمد   لسيد 
زنقة لبنان إقامة)  لهروش عنو نه) ))
 90000  13 رقم) (( مصو ب  ل ابق)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
رضا  ملصوري) محمد   لسيد 
زنقة لبنان إقامة)  لهروش عنو نه) ))
 90000  13 رقم) (( مصو ب  ل ابق)

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)31)232.
793I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زيان بوا
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
حي  لنجاح) (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)4000)،)خنيفرة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  بو   زيان 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)07 
 ل ابق  لتاني تجزئة  ملغاري  لنسيم)

- 4000))خنيفرة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

زيان) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

بو .

:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 

بيع  وخشب) نجار  مختلفة،)

و اللومينيوم و وحديد.

 07 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ل ابق  لتاني تجزئة  ملغاري  لنسيم)

- 4000))خنيفرة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (:  لسيد  ملص فى  لبو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: مدكور) عبد  الله   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد  ملص فى  لبو 

حي  لسالم) (462 رقم) د ل  بلوك 

4000))خنيفرة  ملغرب.

 لسيد عبد  الله مدكور عنو نه) ))

زنقة)36)رقم)36)حي  لكورس)4000) 

خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد  ملص فى  لبو 

حي  لسالم) (462 رقم) د ل  بلوك 

4000))خنيفرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

20)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)6)1.

794I

 ئتمانية  مالو

CASA PAREBRISE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ئتمانية  مالو
شقة) بوجمعة  صبري  شارع  (12
20110،) لد ر) (،6 1رقم) في  ل ابق)

 لبيضاء) ملغرب
CASA PAREBRISE)»شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة«
(: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
 -  190 مكرر رقم) (1 زنقة) (2  لساملية)

20700) لد ر لبيضاء) ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.3(817(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)11)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:) لـمصـادقـة على تـفـويـت)00))حـصـة)
نعيمة  لقاسمي) مـلـك  لسيدة  في 
و لسيدة سكينة غريب لفائدة  لسيد)

غريب يون5)
قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)
:)تغيير  لشكل  لقانوني لشركة  لذي)

أصبح ش م م ح ت شريك و حد
قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)
لشركة  لسيدة) :) ستقالة  ملسيرة 
وتعيين  لشريك) نعيمة  لقاسمي 
 لوحيد  لسيد غريب يون5 كمسير)

لشركة
قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي)
:)تحويل  ملقر  الجتماعي لهذه  ألخيرة)
من  لساملية)2)زنقة)1)مكرر رقم)190. 
 1 زنقة) (2 إلى  لساملية)  لد ر  لبيضاء)

مكرر رقم)174,)بنف5  ملدينة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)3):) لذي ينص على مايلي)
:) لشكل  لقانوني لشركة

بند رقم)4):) لذي ينص على مايلي)
:) ملقر  الجتماعي

:) لذي ينص على) و7) (6 بند رقم)
مايلي):)حصص  لشركاء
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على) ينص  :) لذي  (14 رقم) بند 
مايلي):)تعيين  ملسيرين

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740239.
79(I

 centre de developpment profesionnel des

competences

S2BA TRADING
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar( laayoune،( 70000،

laayoune maroc
ح ت) شركة  (S2BA TRADING

 ملسؤولية  ملحدودة
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 -  3033 رقم) ب  (338 رقم) (2  المل)

70000) لعيون  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32319
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 S2BA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.TRADING
تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

و ستير د  ملالب5.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 -  3033 رقم) ب  (338 رقم) (2  المل)

70000) لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد علي بوسكسو):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 2(0 (:  لسيد مص فى بوسكسو)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 2(0  لسيد عزيزي موالي رشيد):)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بوسكسو  علي   لسيد 
 80000 81)حي فونتي) ’ و‘)رقم) ق اع)

 كادير  ملغرب.
بوسكسو) مص فى   لسيد 
حي  لقدس تجزئة  لر حة) عنو نه) ))

رقم)960 70000) لعيون  ملغرب.
رشيد) موالي  عزيزي   لسيد 
بلوك س مدينة) (706 رقم) عنو نه) ))

 لوحدة)70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بوسكسو  علي   لسيد 
 80000 81)حي فونتي) ’ و‘)رقم) ق اع)

 كادير  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1492/2020.
797I

 ئتمانية  مالو

BEN MALEK TRADING
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

 ئتمانية  مالو
شقة) بوجمعة  صبري  شارع  (12
20110،) لد ر) (،6 1رقم) في  ل ابق)

 لبيضاء) ملغرب
BEN MALEK TRADING)شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 12 مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
شارع صبري بوجمعة شقة في  ل ابق)
1رقم)6.) لد ر  لبيضاء)20110) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
432199

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى  (
تم تغيير) (2020 يوليوز) (06  ملؤرخ في)

 BEN MALEK« تسمية  لشركة من)
.»MULTI BROSS«(إلى(»TRADING

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740238.

798I

 ئتمانية لرفيد

AYOUB DBOU TRANSPORT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ئتمانية لرفيد
زنقة) مرحل‘) مالك  بن  شارع 
طابق  لثاني) عمارة  ملحيط,) طنجة,)

رقم):)14،)92000،) لعر ئش  ملغرب
 AYOUB DBOU TRANSPORT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
عمارة  ملحيط,) (,14 (: رقم) طنجة 
 LARACHE  ل ابق  لثانى‘) لعر ئش.)

92000) لعر ئش  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AYOUB DBOU TRANSPORT
:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لشخ�ضي وحساب  لغير
 لنقل  لوطني للبضائع.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
عمارة  ملحيط,) (,14 (: رقم) طنجة 
 LARACHE  ل ابق  لثانى‘) لعر ئش.)

92000) لعر ئش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (900 (:  لسيد  يوب  لدبو)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 100 (:  لسيدة  رحيمو  لدبو)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  يوب  لدبو عنو نه) ))دو ر)
ريصانة  و نوبية) جماعة   لبغادة 
92000) لعر ئش) رياصة) قيادة 

 ملغرب.
عنو نه) ))  لسيدة  رحيمو  لدبو 
دو ر  لبغادة جماعة ريصانة  و نوبية)
92000) لعر ئش) رياصة) قيادة 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  يوب  لدبو عنو نه) ))دو ر)
ريصانة  و نوبية) جماعة   لبغادة 
قيادة رياصة)92000) لعر ئش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعر ئش بتاريخ)21)يوليوز)

2020)تحت رقم)391.
799I

 غيز للحسابات

AG PROTECT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 غيز للحسابات
رياض  السماعيلية) (2 شقة) (427
(،(0000 مكناس،) مكناس  و  ش ر 

مكناس  ملغرب
ح ت) شركة  (AG PROTECT

 ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 magazin n 6 lotissement ihssane
 commune irklaowne azrou
 magazin n 6 lotissement ihssane
 commune irklaowne azrou

.(3100 azrou maroc
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.11(3

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (03 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
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 ALI BOUKA )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((10

لفائدة  لسيد) حصة  (1.000

 FATIMA-EZZAHRA EL )ة))

ALOUANY)بتاريخ)03)يوليوز)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (17 بتاريخ) بازرو   البتد ئية 

2020)تحت رقم)2020/17.

800I

.

MAISON TAYEB
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ح ت) شركة  (MAISON TAYEB

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

79،) ملحل رقم)2،)حي فرح،)-)3100) 

 زرو  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAISON TAYEB

:) ألشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة و لبناء.

 ألنعاش  لعقاري.

 ملتاجرة..

(،79 :)رقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ملحل رقم)2،)حي فرح،)-)3100)) زرو)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: لغري�ضي)  لسيد سفيان 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سفيان لغري�ضي عنو نه) ))
حي  لنجاح،) (،6 زنقة) (،41( رقم)

 حد ف)3100)) زرو  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد سفيان لغري�ضي عنو نه) ))
حي  لنجاح،) (،6 زنقة) (،41( رقم)

 حد ف)3100)) زرو  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21 بتاريخ) بازرو   البتد ئية 

2020)تحت رقم)136.

801I

ORDI MULTISERVICES

 ORDI( 5أوردي ملتيأيرفي 

(MULTISERVICES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

ORDI MULTISERVICES

شارع فاس ور ء) لقرض  لفالحي)

طنجة) (،90000 (،1 رقم) (92 عمارة)

 ملغرب

 ORDI( ملتيسيرفي5) أوردي  (

ح ت) شركة  ((MULTISERVICES

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

فاس ور ء) لقرض  لفالحي عمارة)92 

رقم)1 - 90000)طنجة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ORDI( ملتيسيرفي5) أوردي 

.(MULTISERVICES
بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
و وخدمات)  ملعد ت  ملعلوماتية 

 ملختلفة.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
فاس ور ء) لقرض  لفالحي عمارة)92 

رقم)1 - 90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (0.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 100 (: سلوى  لبكوري)  لسيدة 

حصة بقيمة)00))درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة سلوى  لبكوري عنو نه) ))
 24 رقم) طريق  إلمام  لقس الني 

90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة سلوى  لبكوري عنو نه) ))
 24 رقم) طريق  إلمام  لقس الني 

90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)83)232.
803I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE EL HAIBA CAMELS
شركة  لتضامن

تغيير نشاط  لشركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7
 DAKHLA،( 73000،( DAKHLA

MAROC

STE EL HAIBA CAMELS)شركة)

 لتضامن

حي) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 

(- 32،) لد خلة.) 2،) لرقم)  لرحمة)

73000) لد خلة  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.8449

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يوليوز) (16  ملؤرخ في)

»أنش ة فالحية) نشاط  لشركة من)

» لتجارة،) إلى) وسياحية وخدماتية.«)

و ميع  ملو د) و لتصدير   الستير د 

و ألدو ت  ل بية،) قتناء) و لسلع 
وتثمين  ألصول) وإد رة  و ستغالل 

ومحالت  لتوزيع) و ملصانع   لتجارية 

 ملتعلقة بق اع  لصحة.«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بو دي  لدهب   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)23).

804I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE EL HAIBA CAMELS
شركة  لتضامن

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7

 DAKHLA،( 73000،( DAKHLA

MAROC

STE EL HAIBA CAMELS)شركة)

 لتضامن

حي) مقرها  الجتماعي  عنو ن  و 

(- 32،) لد خلة.) 2،) لرقم)  لرحمة)

73000) لد خلة.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.8449

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)16)يوليوز)2020)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

 لتضامن«)إلى)»شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة«.
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بو دي  لدهب   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)23).
80(I

FIDORO MULTI-SERVICES

BET IMO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7
 DAKHLA،( 73000،( DAKHLA

MAROC
BET IMO)شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
(- 3916،) لد خلة.) رقم)  لوحدة،)

73000) لد خلة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1(891
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BET (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMO
جميع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
و لهندسة  ملدنية،) أشغال  لبناء)

تجارة عامة،) ستير د وتصدير..
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- 3916،) لد خلة.) رقم)  لوحدة،)

73000) لد خلة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (00 (: سهيل)  لسيد  وحسن 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

 لسيد عبد  لفتاح  لركيتي):)00) 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) سهيل   لسيد  وحسن 

 لد خلة)73000) لد خلة  ملغرب.
عبد  لفتاح  لركيتي)  لسيد 
80000) نزكان) عنو نه) )) نزكان)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) سهيل   لسيد  وحسن 

 لد خلة)73000) لد خلة  ملغرب
عبد  لفتاح  لركيتي)  لسيد 
80000) نزكان) عنو نه) )) نزكان)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بو دي  لدهب   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)20).
806I

CRI MEKNES

LIONA CAFE SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA
 BNOU(NAFII،(50000،(MEKNES

MAROC
شركة) (LIONA CAFE SARL AU
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 لزو لت  لدخيسة)-)0000))مكناس)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

49799
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (28
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LIONA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CAFE SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز):)بيع وشر ء)

 لقهوة..

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لزو لت  لدخيسة)-)0000))مكناس)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

1.000)حصة) (:  لسيد زهير ناصر)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد زهير ناصر عنو نه) ))مدشر)

 يت  حساين سيدي عبد هللا  وخياط)

3)03))زرهون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد زهير ناصر عنو نه) ))مدشر)

 يت  حساين سيدي عبد هللا  وخياط)

3)03))زرهون  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (16 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم)43)1.

807I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 DIFAF OUM ERRABII«
»MULTISERVICES

إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods,

El(Jadida،(24000،) و ديدة  ملغرب

 DIFAF OUM ERRABII«

ح ت) »شركة  (»MULTISERVICES

 ملسؤولية  ملحدودة«
رقم) (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

6،) ل ابق  ألول،)تعاونية  لصد قة،)

أزمور)-)24100)أزمور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

(: رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.16629

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)06)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي):)-)
تفويت  لسيد  ملهدي باشل)00))حصة)
بوشعيب) لفائدة  لسيد  إجتماعية 
تفويت  لسيد  ملهدي باشل) (- باشل.)
00))حصة إجتماعية لفائدة  لسيدة)
حليمة  لرد ف.)-)تغيير  لشكل  لقانوني)
للشركة من شركة محدودة  ملسؤولية)
ح ت شريك وحيد إلى شركة محدودة)
تغيير  سم  لشركة من) (-  ملسؤولية.)
 MAESA MULTISERVICES SARL
 DIFAF OUM ERRABII(إلى شركة(AU
تغيير) (- (.MULTISERVICES SARL
شر ء) ألدو ت) (- (: نشاط  لشركة إلى)
و لتجهيز ت  ألليكترونية.)  ملكتبية 
نقل) (- -) لتجارة.) مو د  لبناء.) شر ء) (-
زنقة ديكسميد،) (،( مقر  لشركة من)
بنجدية،) لد ر  لبيضاء) (،1  ل ابق)
تعاونية) 6،) ل ابق  ألول،) رقم) (: إلى)
تعيين  لسيد) أزمور.-)  لصد قة،)
بوشعيب باشل كمسير للشركة بعد)

إستقالة  لسيدة حليمة  لرد ف.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)6-)-4-3-2-1):) لذي ينص)
حصص) (- :) سم  لشركة) على مايلي)
شركاء)-)مقر  لشركة)-)أنش ة  لشركة.)

شكل  لشركة.)-مقر  لشركة
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ)16)يوليوز)

2020)تحت رقم)087)2.
808I

fidact

JANAT SRINE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

fidact
حي  لسالم،) (E بلوك) (22 رقم)

14200،)سيدي سلمان  ملغرب
ح ت) شركة  (JANAT SRINE
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 ملسؤولية  ملحدودة
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
سيدي عياش أوالد  سالمة)-)14020 

 لقني رة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(4(0(
 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 JANAT(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.SRINE
بيع) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبيض بالتقسيط
-)نقل  لبضائع وحساب  لغير

-) ألشغال  ملختلفة.
دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سيدي عياش أوالد  سالمة)-)14020 

 لقني رة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)
 800 (:  لسيد  وحسين  لدمناتي)
درهم) (80.000.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
 لسيد عادل  وخر ط):)200)حصة)

بقيمة)20.000.000)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  وحسين  لدمناتي)
أوالد) عياش  سيدي  دو ر  عنو نه) ))

 سالمة)14020) لقني رة  ملغرب.
عنو نه) )) عادل  وخر ط   لسيد 
أوالد  سالمة) أوهاس  أوالد  دو ر 

0)142)سيدي يحيى  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  وحسين  لدمناتي)
أوالد) عياش  سيدي  دو ر  عنو نه) ))

 سالمة)14020) لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقني رة بتاريخ)09)مارس)

2020)تحت رقم)))744.
809I

SAMIR FIDUCIAIRE

البون ديريكتيون
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT
 3,( 3EME( ETAGE,( VN,،( 50000،

MEKNES MAROC
ح ت) شركة  ديريكتيون  البون 

 ملسؤولية  ملحدودة
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 (0000 (- 13،) لرياض) رقم)  ملتنبي،)

مكناس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
البون) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

ديريكتيون.
:) ألشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة و لبناء.
 ألنعاش  لعقاري.

 ملتاجرة..
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 (0000 (- 13،) لرياض) رقم)  ملتنبي،)

مكناس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
700)حصة) (: طيبي)  لسيد زكرياء)

بقيمة)100)درهم للحصة.
300)حصة) (:  لسيد محمد طيبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) طيبي  زكرياء)  لسيد 
13،) لرياض) رقم) شارع  ملتنبي،)

0000))مكناس  ملغرب.
عنو نه) )) طيبي  محمد   لسيد 
13،) لرياض) رقم) شارع  ملتنبي،)

0000))مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) طيبي  زكرياء)  لسيد 
13،) لرياض) رقم) شارع  ملتنبي،)

0000))مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (20 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2020)تحت رقم)2066.
810I

BCNG

FD FIBER SARL A.U
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI  ,26(
 9ÈME ETAGE N°92 26(, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE
 N°92،( 20050،( CASABLANCA

MAROC
FD FIBER SARL A.U)شركة ح ت)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 332 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
رقم) (( شارع برهيم  لرود ني  ل ابق)
(- 21) ملعاريف  لد ر  لبيضاء) ملغرب)

0)200) لد ر  لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46387(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (0(
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FIBER SARL A.U
تركيب) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 أللياف  لضوئية.
 332 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم) (( شارع برهيم  لرود ني  ل ابق)
(- 21) ملعاريف  لد ر  لبيضاء) ملغرب)

0)200) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

0.000,00))درهم،)مقسم كالتالي):)
(: فيصل  لدقاقي)  لسيد 
0.000,00))حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.
 

 (00 (: فيصل  لدقاقي)  لسيد 
بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد فيصل  لدقاقي عنو نه) ))
141)تجزئة  وحرية  ملحمدية)0)200 

 ملحمدية  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد فيصل  لدقاقي عنو نه) ))
141)تجزئة  وحرية  ملحمدية)0)200 

 ملحمدية  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)737840.
811I

SAMIR FIDUCIAIRE

أونيفير بارا
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT
 3,( 3EME( ETAGE,( VN,،( 50000،

MEKNES MAROC
أونيفير بار  شركة ح ت مسؤولية)
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محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
يعقوب) شارع  (،1 رقم)  ملتنبي،)
مكناس) ((0(00 (- م.ج،)  ملنصور،)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0121
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أونيفير)

بار .
غرض  لشركة بإيجاز):) ملتاجرة في)

 ملو د و لتجهيز ت  لبار صيدلية.
 ملتاجرة..

 الستير د و لتصدير..
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
يعقوب) شارع  (،1 رقم)  ملتنبي،)
مكناس) ((0(00 (- م.ج،)  ملنصور،)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيدة عفاف  لشلحاني):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عفاف  لشلحاني)  لسيدة 
شقة) و د  ملخازن  عنو نه) )) قامة 
مكناس) ((0(00 زنقة  ملتنبي م.ج) (9

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عفاف  لشلحاني)  لسيدة 
شقة) و د  ملخازن  عنو نه) )) قامة 
مكناس) ((0(00 زنقة  ملتنبي م.ج) (9

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1980.
812I

NCG EXPERTISE

PROVOYAGE ZMH SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN
 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ( MARRAKECH،( 40000،

MARRAKECH MAROC
 PROVOYAGE ZMH SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملتجر)
 466 رقم) بال ابق  ألر�ضي   لكائن 
 -  122 رقم) (2 )27-2) ملسيرة)  لعنبر)

40000)مر كش  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(047
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROVOYAGE ZMH SARL
:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسياحي بسائق.
:) ملتجر) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 466 رقم) بال ابق  ألر�ضي   لكائن 
 -  122 رقم) (2 )27-2) ملسيرة)  لعنبر)

40000)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
00))حصة) (:  لسيد هشام زروقي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

00))حصة) (:  لسيد محمد زروقي)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد هشام زروقي عنو نه) ))د ر)
سعادة) (3 8)) لشقة)  لسالم عمارة)

مر كش)40000)مر كش  ملغرب.
عنو نه) )) زروقي  محمد   لسيد 
سعادة) (110 فيال) رياض  ألفاق 

مر كش)40000)مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد هشام زروقي عنو نه) ))د ر)
سعادة) (3 8)) لشقة)  لسالم عمارة)

مر كش)40000)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114292.
813I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE BERRADA BEAUTY
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune
 TIKIOUINE( AGADIR،( 80000،

AGADIR MAROC
 SOCIETE BERRADA BEAUTY
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)
 لسفلي رقم)101)بلوك)2)حي سيدي)
محمد أكادير)-)80000)أكادير  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

43(61
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE BERRADA BEAUTY
مركز) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

للتجميل.
:) ل ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لسفلي رقم)101)بلوك)2)حي سيدي)
محمد أكادير)-)80000)أكادير  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيدة بر دة فتحي كنزة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة بر دة فتحي كنزة عنو نه) ))
رقم)09)حي  ليغ أكادير)80000)أكادير)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة بر دة فتحي كنزة عنو نه) ))
رقم)09)حي  ليغ أكادير)80000)أكادير)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) باكادير   لتجارية 

2020)تحت رقم)92049.
814I

BMH EXPERTS

 ECOLODGE BENSLIMANE
SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland،( 20340،( Casablanca

BMH EXPERTS
 Ecolodge Benslimane SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
46،)بوليفارد زركوني)-) ل ابق  لثاني)
0)202) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)
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 ململكة  ملغربية
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466117
 21 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Ecolodge Benslimane SARL
:) لفنادق) بإيجاز) غرض  لشركة 

و إلقامة و مل اعم و لترفيه.
(،46 :)رقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
-) ل ابق  لثاني) زركوني) بوليفارد 
0)202) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ململكة  ملغربية.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 BADRA OUDGHIRI  لسيدة)
 100 بقيمة) حصة  (IDRISSI( :( 500

درهم للحصة.
 Fatima Zahra EL  لسيدة)
 100 بقيمة) حصة  (FATHI( :( 500

درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 BADRA OUDGHIRI  لسيدة)
 BD  246 عنو نه) )) (IDRISSI
 ZERKTOUNI ETG 1 APT 1( RES
 PASSY - Casablanca (Maroc(
20000) لد ر  لبيضاء) ململكة)

 ملغربية.
 Fatima Zahra EL  لسيدة)
 Lot BELLA عنو نه) )) (FATHI
 COSTA VILLA NR ( BD L’OCEAN
 ATLANTIQUE( –( Casablanca
Maroc( 20000)) لد ر  لبيضاء)

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 BADRA OUDGHIRI  لسيدة)
 BD  246 عنو نه) )) (IDRISSI
 ZERKTOUNI ETG 1 APT 1( RES
 PASSY - Casablanca (Maroc(
20000) لد ر  لبيضاء) ململكة)

 ملغربية
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)14236.
81(I

CRI MEKNES

ISTANBUL-CA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA
 BNOU(NAFII،(50000،(MEKNES

MAROC
ح ت) شركة  (ISTANBUL-CA
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 ملصلى2-6-3) قامة حي  لعوجة باب)

 لب يوي)-)0000))مكناس  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0119
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (24
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ISTANBUL-CA
غرض  لشركة بإيجاز):)مقهى.

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 ملصلى2-6-3) قامة حي  لعوجة باب)

 لب يوي)-)0000))مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد بدر  لدين عسري)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بدر  لدين عسري عنو نه) ))
 (0000 1 9)حي  لوحدة) 8)رقم) زنقة)

مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد بدر  لدين عسري عنو نه) ))
 (0000 1 9)حي  لوحدة) 8)رقم) زنقة)

مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1978.
816I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE IROUD AGRI SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°1(9 BD ABDELLAH
 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT
 INEZGANE(INEZGANE،(86150،

INEZGANE MAROC
 STE IROUD AGRI SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
سيدي سعيد  لشريف حي  ملحكمة)
شتوكة  يت) بيوكري  (07 رقم) زنقة 
باها)87200)شتوكة  يت باها  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
20683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IROUD AGRI SARL AU
متعددة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 وخدمات.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سيدي سعيد  لشريف حي  ملحكمة)
شتوكة  يت) بيوكري  (07 رقم) زنقة 
باها)87200)شتوكة  يت باها  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  وحانين عبد  لغني):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  لغني)  لسيد  وحانين 
عنو نه) ))حي  ملغارة  لتو مة بيوكري)
شتوكة) (87200 باها)  شتوكة  يت 

 يت باها  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لغني)  لسيد  وحانين 
عنو نه) ))حي  ملغارة  لتو مة بيوكري)
شتوكة) (87200 باها)  شتوكة  يت 

 يت باها  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)3)9.
817I

CRB CONSEIL

 PHARMACIE ANDALOUS
BOUSKOURA

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

CRB CONSEIL
رقم) سينا  شارع  بن  حي  لهناء)
214،)20280،) لد ر  لبيضاء) ملغرب
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 PHARMACIE ANDALOUS
ح ت) شركة  (BOUSKOURA
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
ديار) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
(،7 سكني) مجمع   ألندل5  لثالث،)
مبنى)4،)رقم)46)-)بوسكورة)-)27182 

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغربية
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(1(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 PHARMACIE ANDALOUS

.BOUSKOURA
تشغيل) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)

و د رة مستوصف  لصيدلية.
و ألدو ت) وبيع  ملنتجات  شر ء) (-
و ملعد ت و للو زم و ملو د  لصيدالنية)
؛) أنو عها) وشبه  لصيدالنية بجميع 

و ملنتجات  لبي رية
تصنيع) عمليات  بجميع  -) لقيام 
 ألدوية  لصيدالنية من قبل  لشركة)
في) ثالثة  أطر ف  قبل  من  أو  نفسها 

إطار شر كات  لتعاقد من  لباطن)؛
تحضير  ألدوية  لصيدالنية) (-

ومستحضر ت  لتجميل.
جميع  ملنتجات) وتوزيع  شحن  (-
و ملنتجات و لسلع  لصيدالنية وشبه)

 لصيدالنية)؛.
ديار) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(،7 سكني) مجمع   ألندل5  لثالث،)
مبنى)4،)رقم)46)-)بوسكورة)-)27182 

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغربية.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):)

سلمى) تودي  بنشقرون   لسيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 (:

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
سلمى) تودي  بنشقرون   لسيدة 
 08 رقم) عزيزة  تجزئة  عنو نه) ))
20000) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
سلمى) تودي  بنشقرون   لسيدة 
 08 رقم) عزيزة  تجزئة  عنو نه) ))
20000) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ململكة  ملغربية
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)13300.
818I

HAMDANI COMPTABILITE ET CONSEIL

 CGA INVEST COMPANY
SARLAU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 HAMDANI COMPTABILITE
ET CONSEIL

 211 رقم) (( بلوك)  لحي  وحسني 
مر كش) (،MARRAKECH،( 40000

 ملغرب
 CGA INVEST COMPANY
مسؤولية) ح ت  شركة  (SARLAU

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 E92 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
1)تامنصورت مر كش) 6)محل) ش ر)

40000)مر كش  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(069
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CGA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INVEST COMPANY SARLAU
:)مقاول في) غرض  لشركة بإيجاز)

 وخدمات)
كافة) في  تجاري  ووسيط   لتجارة 

 لسلع و وخدمات.
 E92 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
1)تامنصورت مر كش) 6)محل) ش ر)

40000)مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: مبروك) عنان   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) عنان  مبروك   لسيد 
 40000 تامنصورت) (6 ش ر) (E92

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عنان  مبروك   لسيد 
 40000 تامنصورت) (6 ش ر) (E92

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114307.

819I

CECOGEL / SARL

ILYASS SABAB
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM
 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1( -( OUJDA،( 60000،( OUJDA

MAROC

ح ت) شركة  (ILYASS SABAB
 ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
(- تجزئة  لقدس) (79 رقم) تاوريرت،)

60000)وجدة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

11(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ILYASS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.SABAB
تصبير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لزيتون.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)تاوريرت،)
 60000 (- تجزئة  لقدس) (79 رقم)

وجدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  مليلود سباب):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد ياسين سباب):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 

 لسيد  مليلود سباب):)00))بقيمة)
100)درهم.

 لسيد ياسين سباب):)00))بقيمة)
100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سباب   لسيد  مليلود 
كوالل) بني  ياحي  بني  دو ر  تاوريرت،)

 هل و د ز )800)6)تاوريرت  ملغرب.
عنو نه) )) سباب  ياسين   لسيد 
دو ر بني ياحيي بني كوالل) تاوريرت،)

800)6)تاوريرت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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عنو نه) )) سباب   لسيد  مليلود 

كوالل) بني  ياحي  بني  دو ر  تاوريرت،)

 هل و د ز )800)6)تاوريرت  ملغرب

عنو نه) )) سباب  ياسين   لسيد 

دو ر بني ياحيي بني كوالل) تاوريرت،)

800)6)تاوريرت  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بتاوريرت بتاريخ))1)يوليوز)

2020)تحت رقم)126.

820I

ANTAHTRANS SARL

 EL BAITEH MONTAGE

MAROC SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
وفاة شريك

 EL BAITEH MONTAGE

MAROC SARL AU
(،7 رقم) (42 مارس  ملدخل) (3 حي)

28800،) ملحمدية  ملغرب

 EL BAITEH MONTAGE

ح ت) شركة  (MAROC SARL AU

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 3 حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 28800  -  7 رقم) (42 مارس  ملدخل)

 ملحمدية  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.9023

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)08)يوليوز)2020)تم  إلعالم)

بوفاة  لشريك محمد  لبي ح وتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 يونيو) (23 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):)

 130 بنجدو،) عائشة   لسيد)ة))

حصة.

 (80 عزيز  لبي ح،)  لسيد)ة))

حصة.

 290  لسيد)ة)) مال  لبي ح،)

حصة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)0)7.
821I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

LADRISSI COM SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res
 Ibrahim(1er(Etage(n°(16،(90000،

tanger MAROC
شركة) (LADRISSI COM SARL

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  إلجتماعي  قامة) وعنو ن 
شارع  لعربية  لسعودية)  لعزيزية 
طنجة) (90000  -  20 رقم) (3  ل ابق)

 ملغرب)
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1063(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LADRISSI COM SARL
وكالة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 التصال و العالم.
:) قامة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع  لعربية  لسعودية)  لعزيزية 
طنجة) (90000  -  20 رقم) (3  ل ابق)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 3(0 (: يون5)  لسيد  الدري�ضي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد  الدري�ضي عبد  لقادر):)0)3 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
300)حصة) (:  لسيد سعيد صاوح)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  الدري�ضي يون5 عنو نه) ))
تجزئة  لسانية وقاية ق عة رقم)272 

90000)طنجة  ملغرب.
عبد  لقادر)  لسيد  الدري�ضي 
عنو نه) ))تجزئة  لسانية وقاية ق عة)

رقم)272 90000)طنجة  ملغرب.
 لسيد سعيد صاوح عنو نه) ))حي)
 6 زنقة و د  الخضر رقم) (2  و ير ري)

90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  الدري�ضي يون5 عنو نه) ))
تجزئة  لسانية وقاية ق عة رقم)272 

90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3390.
822I

BUSINESS CENTER.COM

 SUNSHINE FOR
 EDUCATIONAL SERVICES

PRIVE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم)236)إقامة)
(،20390 (،6 8) ل ابق  لثاني رقم) ف)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
 SUNSHINE FOR
 EDUCATIONAL SERVICES PRIVE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
باسكي) زنقة  (236 رقم) عبد  ملومن 
مكتب) ف8) ل ابق  لثاني  عمارة 
20390) لد ر) (- 6) لد ر  لبيضاء) رقم)

 لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

464163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (18
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SUNSHINE FOR EDUCATIONAL

.SERVICES PRIVE
تهدف) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لشركة في  ملغرب وفي  وخارج إلى):)

•)مر كز  للغات
•) الستشار ت و لهندسة  ملالية

•)ورش عمل لغوية
•)رحالت لغوية

•) لتوجيه و ملشورة  لتربوية
•) لتحضير لالمتحانات

•)مركز تدريب و ستشار ت
في) كافة  وخدمات  تقديم  (•

 مل االت  ملذكورة أعاله.
جميع  لسلع) وتصدير  •) ستير د 

و ملنتجات و وخدمات)؛
در سات) وتنفيذ  تصميم  (•

 ملشروع
•) لتمثيل و لتعاقد من  لباطن

جميع) في  مشاركة  لشركة  (•
 لشركات أو  لشركات  لتي تم إنشاؤها)
قد) و لتي  إنشاؤها،) سيتم  أو  لتي 
مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
كائنات) بأي  أو  بالغرض  ملؤس�ضي 

مماثلة أو ح ت صلة،)وال سيما
من) أو  لشركات  لتي   لشركات 
 ملرجح أن يساهم هدفها في تحقيق)
وال) بكل  لوسائل،) هدف  لشركة،)
أو) شركات  إنشاء) طريق  عن  سيما 
مساهمات أو  ندماجات أو مشروعات)

مشتركة جديدة.
وبشكل أعم،)فإن جميع  ملعامالت)
أو) أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 
بشكل) تتعلق  أو  لعقارية   ملنقولة 
مباشر أو غير مباشر بأي من  ألشياء)
 ملذكورة أعاله،)أو بأي أشياء)مماثلة)
ومن  ملرجح أن تعزز) أو ح ت صلة،)

ت وير  لشركة.
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وبشكل أعم،)فإن جميع  ملعامالت)

أو) أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 

بشكل) تتعلق  أو  لعقارية   ملنقولة 

مباشر أو غير مباشر بأي من  ألشياء)

 ملذكورة أعاله،)أو بأي أشياء)مماثلة)

ومن  ملرجح أن تعزز) أو ح ت صلة،)

ت وير  لشركة..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع عبد)

زنقة باسكي عمارة) (236  ملومن رقم)

ف8) ل ابق  لثاني مكتب رقم)6) لد ر)

20390) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 7(0 (: شاكر)  لسيدة  لياقوت 

حصة بقيمة)000.)7)درهم للحصة.

 2(0 (: شاكر) سكينة   لسيدة 

حصة بقيمة)000.)2)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة  لياقوت شاكر عنو نه) ))

 41 ب  لشقة) جليزعمارة   بو ب 

 ل ابق)4 40000)مر كش  ملغرب.

عنو نه) )) شاكر  سكينة   لسيدة 

محج بلياد زنقة)9))رقم)71)الرمي اج)

20360) لد ر  لبيضاء) لد ر  لبيضاء.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة  لياقوت شاكر عنو نه) ))

 41 ب  لشقة) جليزعمارة   بو ب 

 ل ابق)4 40000)مر كش  ملغرب

عنو نه) )) شاكر  سكينة   لسيدة 

محج بلياد زنقة)9))رقم)71)الرمي اج)

20360) لد ر  لبيضاء) لد ر  لبيضاء

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738007.

824I

أسماء)ميديا

H.H TRAD POPULAIRE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

أسماء)ميديا

بلوك) صهيب  لرومي  شارع 

20) لبرنو�ضي  لبيضاء،) 39) لرقم)

20000،) لبيضاء) ملغرب

H.H TRAD POPULAIRE)شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

 LOT مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 GEAN MARIE N 2( CENTRE

TEMARA - 20000)تمارة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

130071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (06

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 H.H (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRAD POPULAIRE

:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 

جميع  ملعد ت) وتجارة  وتصدير 

و الالت و ملو د  لصناعية.

كل  لعمليات) وعلى  لعموم 

و لعقارية) و لتجارية   لصناعية 

و ملنقولة و ملالية  لتي ترتبط بصفة)

بالهدف) مباشرة  غير  مباشرة  و 

 الجتماعي..

 LOT (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 GEAN MARIE N 2( CENTRE

TEMARA - 20000)تمارة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: وحبي�ضي) هشام   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد هشام وحبي�ضي عنو نه) ))

 20000 عين  لروز  لشرقية)

 لصخير ت  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد هشام وحبي�ضي عنو نه) ))

 20000 عين  لروز  لشرقية)

 لصخير ت  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (08 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)89).

82(I

mohammed boumzebra

SOCIETE YOUSSEF HAKIM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH( FKIH( BEN( SALAH،

 23200،( FKIH( BEN( SALAH

MAROC

 SOCIETE YOUSSEF HAKIM

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

 30 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
زنقة)12)بلوك)4) والد سيدي شنان)-)

23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

4441

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (27

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE YOUSSEF HAKIM

تاجر) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
مقاول) (- بنصف  و ملة) لالخشاب 

نقل  لبضائع وحساب  لغير.
زنقة) (30 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- شنان) سيدي  4) والد  بلوك) (12

23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: عز لدين) حكيم   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حكيم عز لدين عنو نه) ))

23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد حكيم عز لدين عنو نه) ))

23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

صاوح) بن  بالفقيه   البتد ئية 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (20 بتاريخ)

.121/2020

826I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE AGRICOLE AIN
MNAKHER

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
9) قامة) )) لشقة) 8) ل ابق) رقم)

(،30000 فلس ين،) شارع   وحرية 

فاس  ملغرب
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 SOCIETE AGRICOLE AIN

شركة ح ت  ملسؤولية) (MNAKHER

 ملحدودة

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

(- تيسة) مساسة   لكدية  لغير ن 

30000)تاونات  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1649

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE AGRICOLE AIN

.MNAKHER

:)بيع  ملو د) غرض  لشركة بإيجاز)

 لفيالحية)-)بيع  وحبوب و العالف.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- تيسة) مساسة   لكدية  لغير ن 

30000)تاونات  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: عصام  ش يبة)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد عبد  لو حد  لد ودي):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عصام  ش يبة عنو نه) ))
رقم) (2 ب تجزئة  لسالم  ل ابق) (61

فاس) (30000 صفرو) طريق  (11

 ملغرب.

عبد  لو حد  لد ودي)  لسيد 

دو ر  لكدية  لغير ن) عنو نه) ))

مساسة تيسة)30000)تاونات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عصام  ش يبة عنو نه) ))
رقم) (2 ب تجزئة  لسالم  ل ابق) (61
11)طريق صفرو)30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10  البتد ئية بتاونات بتاريخ)

2020)تحت رقم)-.
827I

HANA COMPTA MAROC

CASH MICRO SERVICES
إعالن متعدد  لقر ر ت

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V
 EL( JADIDA،( 24000،( EL( JADIDA

MAROC
 CASH MICRO SERVICES
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) »شركة 

ح ت  لشريك  لوحيد«
رقم) (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
شعيب  لدكالي،) أبو  شارع  (،(6

 و ديدة)-)24000) و ديدة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.1(897

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)10)ماي)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
جباطي) أسهم  لسادة  نقل  أوال  (- (:
صاوح  لذي يمتلك)00))حصة وزين)
 (00  لعابدين عاطف  لذي يمتلك)
درهم) (100 بثمن) في  لشركة  حصة 
للو حدة بالتتابع إلى  لسيدة رشيدة)
عبد) و لسيد  حصة  أفاندي00))
حصة بسعر) ((00  لل يف فردوس)
(- درهم.) ألف  مائة  في  حدد  إجمالي 
إستقالة  ملسيرين  ملشتركين) ثانيا 
جباطي صاوح وزين  لعابدين عاطف)
حمزة) وتعيين  لسيدة  مهامهما  من 
للب اقة  لوطنية) أفاندي  وحامل 
وحلك) وحيدة  كمسيرة  (M(47090
لألبناك) وبالنسبة  غير محدودة  ملدة 
تلتزم  لشركة) و ملؤسسات  ملالية 
حمزة) للسيد  بالتوقيع  لوحيد 

أفاندي  ملسير  لغير شريك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

ينص) :) لذي  (6-7-1( رقم) بند 
تعديل  لنظام  ألسا�ضي) (: على مايلي)

للشركة)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ))1)يوليوز)

2020)تحت رقم)083)2.
829I

cabinet idrissi

STE YAHYA GARDE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun، 13

30000،(fes(maroc
STE YAHYA GARDE)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
 44 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
شارع محمد  لسالوي)-)30000)فاس)

 ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63213
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YAHYA GARDE
:) المن) بإيجاز) غرض  لشركة 

و وحر سة.
44)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
فاس) (30000 (- محمد  لسالوي)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد زكرياء)مرجلة):)900)بقيمة)

100)درهم.

 لسيدة حنان مرجلة):)100)بقيمة)

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مرجلة  زكرياء)  لسيد 
2))درب  وخرب موالي عبد هللا) رقم)

30000)فاس  ملغرب.

عنو نه) )) مرجلة  حنان   لسيدة 
2))درب  وخرب موالي عبد هللا) رقم)

30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مرجلة  حنان   لسيدة 
2))درب  وخرب موالي عبد هللا) رقم)

30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1740.

830I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SIGNATURE SANTE
تعيين مدير عام

SIGNATURE SANTE

محدد) رأسمالها  مساهمة  شركة 

في)1.000.000,00)درهما
ز وية شارع) (117 (:  ملقر الجتماعي)

 وحسن  لثاني وزنقة  كادير  ل ابق)

11) لرقم))2)-) لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم):)366963

 IF(:(3380624

مجل5) محضر  بمقت�ضى  (-

فبر ير) (26 بتاريخ)  الد رة  ملنعقد 

2020)تقرر ما يلي):)

-1) ستقالة  لسيد عدنان  لفياللي)

من مهامه كمدير عام

تعيين  لسيدة مونية لوليدي) (2-

جديدتم  إليد ع) عام  كمدير  سعد 

لدى) بالس ل  لتجاري   لقانوني 

بالد ر  لبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 
تحت عدد)739828)بتاريخ)16)يوليوز)

.2020

ملخص قصد  لنشر

833I
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socogese

»PROMO NADA«

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès، 30000، Fès

Maroc

»PROMO NADA« شركة ح ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 116 

شارع محمد  وخام5  لشقة رقم 

1  ل ابق  الول  ملدينة  و ديدة - 

30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.20323

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في))1)يوليوز)2020)تقرر حل)

ح ت) شركة  (»PROMO NADA«

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000,00

 إلجتماعي)116)شارع محمد  وخام5)

1) ل ابق  الول  ملدينة)  لشقة رقم)

فاس  ملغرب) (30000 (-  و ديدة)

نتيجة لتوقيف  لنشاط.

و عين):)

بنلمليح) نجيب   لسيد)ة))

شارع  ملولى) (12( وعنو نه) )) لرقم)

فاس) (30000  2 عبد  هللا  لزهور)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

 116 وفي) (2020 يوليوز) (1( بتاريخ)

رقم) محمد  وخام5  لشقة  شارع 

(- 1) ل ابق  الول  ملدينة  و ديدة)

30000)فاس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)3)2020/17.

834I

KAMA SERVICE

LA FAVORITE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

KAMA SERVICE
أميرة سيدي) إقامة  (2 رقم) شقة 

بنور،)0)243،)سيدي بنور  ملغرب
ح ت) شركة  (LA FAVORITE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي جنوب)
رقم) 1و2و3و6و7) مر ب) أ  عمارة  (9
(- 121)طريق سيدي بوزيد  و ديدة)

24000) و ديدة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

16(2(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FAVORITE
م عم) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وقاعة شاي.
جنوب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم) 1و2و3و6و7) مر ب) أ  عمارة  (9
(- 121)طريق سيدي بوزيد  و ديدة)

24000) و ديدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

عبد  لرز ق  لسماللي)  لسيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لرز ق  لسماللي)  لسيد 
 3 نجمة  و نوب) عنو نه) )) قامة 
1 24000) و ديدة) 2)شقة) عمارة  و)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لرز ق  لسماللي)  لسيد 
 3 نجمة  و نوب) عنو نه) )) قامة 
1 24000) و ديدة) 2)شقة) عمارة  و)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية باو ديدة بتاريخ)22)يونيو)

2020)تحت رقم)24999.

83(I

HIQUALITY STYLE

هاي كواليتي ستايل
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

HIQUALITY STYLE
 ANGLE AVENUE DES FAR ET
 RUE D’ALSACE ETG 3 BUREAU
 12( -MOHAMMEDIA،( 28800،

MOHAMMEDIA MAROC
ح ت) كو ليتي ستايل شركة  هاي 

 ملسؤولية  ملحدودة
ز وية) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
ألز س) وزنقة  شارع  و يش  مللكي 
(- 12) ملحمدية) 3) ملكتب)  ل ابق)

28800) ملحمدية  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

24289
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 شتنبر) (13
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
هاي) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

كو ليتي ستايل.
:) لبيع) بإيجاز) غرض  لشركة 

و لشر ء)-) لتصدير و الستير د.

ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
ألز س) وزنقة  شارع  و يش  مللكي 
(- 12) ملحمدية) 3) ملكتب)  ل ابق)

28800) ملحمدية  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) ((00 (: بد ة) طارق   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد  وحسين بد ة):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 01 بد ة عنو نه) ))  لسيد طارق 
 202(0 1)عين  لسبع) A010) لضحى)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) بد ة   لسيد  وحسين 
حي مبروكة زنقة)17)رقم)33 0)202 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 01 بد ة عنو نه) ))  لسيد طارق 
 202(0 1)عين  لسبع) A010) لضحى)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 19 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

شتنبر)2019)تحت رقم)1480.

836I

BRICOVA S.A.R.L AU

بريكوفا
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

BRICOVA S.A.R.L AU
 Rés Al amane G27 IMM 21(
Appt(3(Ain(sebaa،(20250،) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  بريكوفا 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
إقامة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 ألمان مجموعة)27)عمارة))21)شقة)
3)عين  لسبع)-)0)202) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
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مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
4(9133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (2(
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بريكوفا.
أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء)و لصيانة و وخدمات  ملنزلية.
إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 ألمان مجموعة)27)عمارة))21)شقة)
3)عين  لسبع)-)0)202) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  و عفاري عادل عنو نه) ))
درب لكرم زنقة1)رقم))7)عين  لسبع)

0)202) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  و عفاري عادل عنو نه) ))
درب لكرم زنقة1)رقم))7)عين  لسبع)

0)202) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 04 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)27)7.

837I

COMPTAMED

F.M.C BATIMENT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

COMPTAMED

 BAB ANASSI 2 GH 04 4
 EME ETAGE AHAL ALGHLAM
 CASA،( 200000،( CASABLANCA

MAROC
ح ت) شركة  (F.M.C BATIMENT
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)67)زنقة)
معاريف) (3 رقم) (2 عزيز بالل  ل ابق)
 لد ر  لبيضاء)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466(1(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (1(
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 F.M.C (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.BATIMENT
:) لترويج) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لعقاري.
زنقة) (67 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
معاريف) (3 رقم) (2 عزيز بالل  ل ابق)
 لد ر  لبيضاء)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: فوزية) جر جي   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) فوزية   لسيدة جر جي 
 3 تجزئة  لسكن  النيق طابق) (103
عين  لشق  لد ر  لبيضاء) (24 شقة)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) فوزية   لسيدة جر جي 

 3 تجزئة  لسكن  النيق طابق) (103

عين  لشق  لد ر  لبيضاء) (24 شقة)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740363.

839I

sofoget

FLOWER CAMP DU GHARB

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed

 qorri residence chaimae bur n° 2

et(3،(14000،(kenitra(maroc

 FLOWER CAMP DU GHARB

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

إبن) وزنة  لي  إمام  شارع   لقني رة 

14000) لقني رة)  -  2 رقم) خلدون 

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.48791

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (13.000.000«

»100.000)درهم«)إلى)»13.100.000 

مقاصة) إجر ء) (: طريق) عن  درهم«)

ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر) مع 

و ملستحقة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)911)7.

840I

mohammed boumzebra

 PARAPHARMACIE EN

LIGNE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH( FKIH( BEN( SALAH،

 23200،( FKIH( BEN( SALAH

MAROC

 PARAPHARMACIE EN LIGNE

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مر ب) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

(- بر ديا) شارع  لعلويين  (18  لرق)

23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

4439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PARAPHARMACIE EN LIGNE

بيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مستلزمات  لصيدليات.

مر ب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- بر ديا) شارع  لعلويين  (18  لرق)

23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (340 (: ليلى) نبتي   لسيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيدة نبتي خديجة):)330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (330 (: رشيد) نبتي   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ليلى  نبتي   لسيدة 
23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب.
عنو نه) )) خديجة  نبتي   لسيدة 
23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب.
عنو نه) )) رشيد  نبتي   لسيد 
23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) ليلى  نبتي   لسيدة 
23200) لفقيه بن)  لفقيه بن صاوح)

صاوح  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
صاوح) بن  بالفقيه   البتد ئية 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (20 بتاريخ)

.120/2020

841I

FILAGEST SARL

ال باتأري باي عالء اقنين
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FILAGEST SARL
 AV MED TORESS N°19 B (
 TETOUAN،( 93000،( TETOUAN

MAROC
ال باتسري باي عالء) قنين شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 4 محمد  لصفار عمارة بن بركة رقم)

ت و ن)-)93000)ت و ن  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

27091
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (02
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ال) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

باتسري باي عالء) قنين.
مخبزة و) (: غرض  لشركة بإيجاز)

حلويات.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 4 محمد  لصفار عمارة بن بركة رقم)

ت و ن)-)93000)ت و ن  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) ((1 (: عالء) قنين)  لسيد 

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
حصة) (49 (:  لسيد ربيع  لكعبالي)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد عالء) قنين عنو نه) ))شارع)
للكهرباء)  ملحمدية  ملكتب  لوطني 
ت و ن) (93000 ت و ن) مجموعة   

 ملغرب.
عنو نه) )) ربيع  لكعبالي   لسيد 
ت و ن) (21 شارع محمد  وخر ز رقم)

93000)ت و ن  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عالء) قنين عنو نه) ))شارع)
للكهرباء)  ملحمدية  ملكتب  لوطني 
ت و ن) (93000 ت و ن) مجموعة   

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)-.

842I

eurest compta sarl

MB3A TRAV ET IMPORT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD
 CHEFCHAOUNI( FES،( 30000،

FES MAROC

 MB3A TRAV ET IMPORT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
 4 وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)
سيدي) حي  لنجاح  زنقة  لر شدية 

بر هيم)-)30000)فاس  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

631(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MB3A(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TRAV ET IMPORT
:) لتصدير) غرض  لشركة بإيجاز)

و إلستير د،) ألشغال  لعامة،) لنقل.
 4 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سيدي) حي  لنجاح  زنقة  لر شدية 

بر هيم)-)30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: مص فى) هيني   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مص فى  هيني   لسيد 
حي  لنجاح) زنقة  لر شدية  (4 رقم)
سيدي بر هيم)30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مص فى  هيني   لسيد 
حي  لنجاح) زنقة  لر شدية  (4 رقم)

سيدي بر هيم)30000)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (1( بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1678.
843I

مكتب  ملحاسبة

DAY WORK
شركة  لتوصية  لبسي ة

تفويت حصص

مكتب  ملحاسبة

شارع جون كينيدي عمارة أعر ب)

 ل ابق  ألول رقم ب4،)000)3،)تازة)

 ملغرب

شركة  لتوصية) (DAY WORK

 لبسي ة

 41 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

(- تازة  لعليا) د  مجموعة  (2 تقدم)

000)3)تازة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.40(7

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (01 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

توفيق) مجمد  )ة)) تفويت  لسيد)

90)حصة  جتماعية من أصل) جبار)

)ة)) كر م) لفائدة  لسيد) حصة  (90

بوعينب بتاريخ)01)يوليوز)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (1( بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم))28.

844I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

NA2S CAR RENTAL SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res

 Ibrahim(1er(Etage(n°(16،(90000،

tanger MAROC

 NA2S CAR RENTAL SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  قامة) وعنو ن 

9) ل ابق  لثاني شقة رقم)  ملستقبل)

9A)كزناية)-)90000)طنجة  ملغرب)

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1063(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NA2S (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CAR RENTAL SARL

كر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

:) قامة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

9) ل ابق  لثاني شقة رقم)  ملستقبل)

9A)كزناية)-)90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: عبد  ملنعم  كدي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: نجاة  لقريمل)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) نجاة  لقريمل   لسيد 
جمال  لدين  الفغاني  قامة) زنقة 

 90000  18 شقة) (6  الندل5 طابق)

طنجة  ملغرب.

عبد  ملنعم  كدي)  لسيد 

 34 عنو نه) ))حي منظر  و ميل زنقة)
رقم)10 90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) نجاة  لقريمل   لسيدة 
جمال  لدين  الفغاني  قامة) زنقة 

 90000  18 شقة) (6  الندل5 طابق)

طنجة  ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3391.

847I

PROGRESS MANAGEMENT

 SOCIETE D’INGENIERIE
DES OPERATIONS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI  91
 ETG( 3( APPT( 20( BELEVEDERE،
20300،(CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE D’INGENIERIE
ح ت) شركة  (DES OPERATIONS
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 RUE مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 AHMED MEJJATI 13 ETG 1 N° 8
 MAARIF - 20000 CASABLANCA

.MAROC
إنشاء)فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.197703

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر) (2020 ماي) (29 في)  ملؤرخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
 RDC بالعنو ن) و لكائن  (-  لتسمية)
 449 LOTISSEMENT NAJMAT
 BENSLIMANE - 30100
و ملسير) (BENSLIMANE MAROC
 AZOUAZI طرف  لسيد)ة)) من 

.BOUCHAIB
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))74009.
848I

CABINET BENISSA

JOVENES CAR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CABINET BENISSA
 Avenue( Hafid( Ibn( Abdelbar
 Résidence Al Andalouses
 Anzarane 3ème étage N° 1(
 N°( 127( Tanger،( 90000،( Tanger

Maroc
ح ت) شركة  (JOVENES CAR

 ملسؤولية  ملحدودة

محل) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
46) ل ابق  الول  ملركز  لتجاري)

(- طنجة) (2 حي  الدريسية) بوحوت 

90000)طنحة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JOVENES CAR

كر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

 46 عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل)

 ل ابق  الول  ملركز  لتجاري بوحوت)

 90000 (- طنجة) (2 حي  الدريسية)

طنحة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: مو�ضى  ل ويل)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد محمد أنو ر حمد ن):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) مو�ضى  ل ويل   لسيد 

جماعة  جو معة) سيوفة  يو ر 

طنجة) (941(2 أنجرة)  لفحص 

 ملغرب.

حمد ن) أنو ر  محمد   لسيد 

مدشر  لهار جماعة  ملنزلة) عنو نه) ))

أصيلة) (900(0 د ر  لشاوي) قيادة 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) مو�ضى  ل ويل   لسيد 
جماعة  جو معة) سيوفة  يو ر 
 لفحص أنجرة)2)941)طنجة  ملغرب
حمد ن) أنو ر  محمد   لسيد 
مدشر  لهار جماعة  ملنزلة) عنو نه) ))
صيلة) (900(0 د ر  لشاوي) قيادة 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (07 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))301.

849I

سي5 مارين سيرفي5 أند لوجيستيك موروكو

سي5 مارين سيرفي5 أند 
SMSLM لوجيأتيك موروكو

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

أند) سيرفي5  مارين  سي5 
لوجيستيك موروكو

(،24000 إقامة  إلخالص،) (17
 و ديدة  ملغرب

أند) سيرفي5  مارين  سي5 
SMSLM)شركة) لوجيستيك موروكو)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 17 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
24000) و ديدة) (- إقامة  إلخالص)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

16611
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
سي5) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)
لوجيستيك) أند  سيرفي5  مارين 

.SMSLM(موروكو
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نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 لبضائع.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)17)إقامة)
 إلخالص)-)24000) و ديدة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد يافوز كامل أشما عنو نه) ))
 24000 زنقة  وحوزية.حاريت) (.4

 و ديدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد يافوز كامل أشما عنو نه) ))
 24000 زنقة  وحوزية.حاريت) (.4

 و ديدة  ملغرب
(- بتاريخ) تم  إليد ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.
8(0I

 م صفث

شركة الخدمات الخاصة
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 م صفث
زنقة  م) محمد  وخام5  شارع 
عمارة  لنخيل  ل بق  لثاني)  لربيع 
(،40000 مر كش.،) جليز  (10 رقم)

مر كش  ملغرب
شركة  وخدمات  وخاصة شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 387 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
7)رقم) شارع محمد  وخام5  ل ابق)
)2010) لد ر) (- 19) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466121
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 وخدمات  وخاصة.
تسير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

خدمات إتحاد  ملالك  ملشترك.
 387 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
7)رقم) شارع محمد  وخام5  ل ابق)
)2010) لد ر) (- 19) لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  مجيد  بن شنون):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
شنون)  لسيد  مجيد  بن 
عملية  وحارتي) (1 عنو نه) )) ملسيرة)
 40000 مر كش) (10 ك)  لشقة 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
شنون)  لسيد  مجيد  بن 
عملية  وحارتي) (1 عنو نه) )) ملسيرة)
 40000 مر كش) (10 ك)  لشقة 

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739986.

8(3I

 لعيون  ستشار ت

SIDRA IMEX
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 لعيون  ستشار ت
عبد) موالي  شارع  المير  (31 رقم)

هللا،)70000،) لعيون  ملغرب

ح ت) شركة  (SIDRA IMEX

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 لفتح شارع شكيب  رسالن رقم)20 - 

70000) لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SIDRA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.IMEX

ما) كل  (: بإيجاز) غرض  لشركة 

يتعلق بالنشاط  لتجاري و وخدماتي)

 الستر د و لتصدير....

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  لفتح)

 -  20 رقم) شكيب  رسالن  شارع 

70000) لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عبد  لو حد سرنو):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

سرنو) عبد  لو حد   لسيد 

لور ردة حي لعريصة) دو ر  عنو نه) ))

46000) سفي  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

سرنو) عبد  لو حد   لسيد 

لور ردة حي لعريصة) دو ر  عنو نه) ))

46000) سفي  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1491.

8((I

FOR NEGOCE

 GROUPEMENT TRAVAUX
 DE DE CONSTRUCTION

BTP
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FOR NEGOCE
حي خط  لرملة)1)شارع  م  لسعد)

 لرقم)31،)70000،) لعيون  ملغرب
 GROUPEMENT TRAVAUX DE
DE CONSTRUCTION BTP)شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 لقدس تجزئة  لوفاق بلوك س  لرقم)

)38 - 70000) لعيون  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

321(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 GROUPEMENT TRAVAUX DE

.DE CONSTRUCTION BTP
:) لبناء) بإيجاز) غرض  لشركة 

و الشغال  لعمومية.
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لقدس تجزئة  لوفاق بلوك س  لرقم)

)38 - 70000) لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (00.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 2.(00 (: خالد) وطاش   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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حصة) (2.(00 (: ربيع) عال   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) خالد  وطاش   لسيد 

 82000 بلوك ل حي  لصحر ء) (100

طان ان  ملغرب.
 لسيد عال ربيع عنو نه) ))زنقة  م)

 70000 حي  لشهد ء) (1(  لربيع رقم)

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) خالد  وطاش   لسيد 

 82000 بلوك ل حي  لصحر ء) (100

طان ان  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1313/2020.

8(6I

sofoget

FLOWER CAMP DU GHARB
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed

 qorri residence chaimae bur n° 2

et(3،(14000،(kenitra(maroc

 FLOWER CAMP DU GHARB

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

إبن) وزنة  لي  إمام  شارع   لقني رة 

14000) لقني رة)  2 رقم) خلدون 

 ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.48791

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يوليوز) (06  ملؤرخ في)

نشاط  لشركة من)»)نقل  لبضائع

 ستغالل  لغابوي و لش ير«)إلى)»)

نقل  لبضائع

)نقل  لبضائع  لوطني و لدولي

 ستغالل  لغابوي و لش ير«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)911)7.
8(8I

global compta et conseils

FISH TANGER
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

global compta et conseils
تومرت  ل ابق) 10,شارع  بن 

 لثاني،)90000،)طنجة  ملغرب
ح ت) شركة  (FISH TANGER
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
10,شارع  بن تومرت  ل ابق  لثاني)-)

90000)طنجة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

92149
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2018 يوليوز) (02
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FISH (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.TANGER
توزيع) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ألسماك.
-)تجميد  ألسماك.

-)نقل  لبضائع
أي) وتصدير  و ستير د  تسويق  (-

خدمة أو منتج أو بضائع.
-)تقديم  وخدمات بشكل عام.

10,شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 90000 (-  بن تومرت  ل ابق  لثاني)

طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد بن يون5 زكرياء)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بن يون5 زكرياء)عنو نه) ))
 لحي  و ديد زنقة)3))رقم)8 90000 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد بن يون5 زكرياء)عنو نه) ))
 لحي  و ديد زنقة)3))رقم)8 90000 

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
أكتوبر) (11 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2018)تحت رقم)217891.
8(9I

FIDUNION-MAROC

HALADJIAN ÉCOLOGIE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI  ,23
 BRAHIM( CASABLANCA،
20000،(CASABLANCA(MAROC

HALADJIAN ÉCOLOGIE)شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد)في طور  لتصفية)
(،13( مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
(-  ملن قة  لصناعية  و نوب  لغربي)

20000) ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.2381(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر حل) (2020 يونيو) (30  ملؤرخ في)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
 HALADJIAN  لشريك  لوحيد)
ÉCOLOGIE)مبلغ رأسمالها)100.000 
درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي))13،)
(-  ملن قة  لصناعية  و نوب  لغربي)
(: 20000) ملحمدية  ملغرب نتيجة ل)

وقف  لنشاط.

(،13( ب) مقر  لتصفية  وحدد 
(-  ملن قة  لصناعية  و نوب  لغربي)

20000) ملحمدية  ملغرب.)
و عين):)

بن  وخدير)  لسيد)ة)) سماعيل 
 -  3 رقم) فلوريد   تجزئة  وعنو نه) ))
20000) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739.

860I

Conseil assistance pme

ريما نيكوص
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

Conseil assistance pme
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra( Ain( borja( Casablanca
 appt(N°(153eme(étage،(20550،

Casablanca Maroc
ح ت) شركة  نيكوص  ريما 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)10)زنقة)
لوبيال) شر ردة  ل ابق  الر�ضي درب 
20040) لد ر) (- بوركون  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466437
 21 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ريما) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

نيكوص
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مركز) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لنسخ و ل باعة.

زنقة) (10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

لوبيال) شر ردة  ل ابق  الر�ضي درب 

20040) لد ر) (- بوركون  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (:  لسيد موالي رشيد  لقدم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 100 (: بومصري) ل يفة   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

رشيد  لقدم) موالي   لسيد 

 60 عمارة) عنو نه) )) قامة  الصيل 

رقم)14)عين  لسبع  لبيضاء)90)20 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

بومصري) ل يفة   لسيدة 

 60 عمارة) عنو نه) )) قامة  الصيل 

رقم)14)عين  لسبع  لبيضاء)90)20 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

رشيد  لقدم) موالي   لسيد 

 60 عمارة) عنو نه) )) قامة  الصيل 

رقم)14)عين  لسبع  لبيضاء)90)20 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

بومصري) ل يفة   لسيدة 

 60 عمارة) عنو نه) )) قامة  الصيل 

رقم)14)عين  لسبع  لبيضاء)90)20 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

861I

FOUZMEDIA

  LA SOCIETE  FLIGHT CAR

SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

 LA( SOCIETE( »( FLIGHT( CAR

ح ت  ملسؤولية) »شركة  («( SARL

 ملحدودة«

رقم) (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

93،)شارع موالي عبد  لعزيز،)إقامة)

 ليسر)-)-) لقني رة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.(1823

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)14)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) قر ر 

مايلي):) ملو فقـــة علـــى تفـــويت مجمــوع)

 وحصص  لتي يمتلكها  لسيد عثمان)

 FLIGHT(CAR(««(لبر ن�ضي في شركــــة 

SARL)و ملحددة في)00))حصة لفائدة)

بالتالي) ليلى  لبر ن�ضي.و   لسيدة 

أصبحت جميع  وحصص  ملحددة في)

حصة في ملكية  لسيدة ليلى) (1000

كما تم تغيير شكل شركة)  لبر ن�ضي.)

FLIGHT CAR)»)ش م م إلى شركة) («

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت شريك)

وحيد.

على) ينص  :) لذي  (2 رقم) قر ر 

مايلي):) إلبقاء)ومو صلة  لسيدة ليلى)

 لبر ن�ضي،) وحاملة لب اقة  لتعريف)

كمسيرة) (،G((10(9 عدد)  لوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة مع جميع)

تحديث)  لصالحيات لتسيير  لشركة.)

 لنظام  ألسا�ضي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
مجمــوع) تفـــويت  علـــى  :) ملو فقـــة 
 وحصص  لتي يمتلكها  لسيد عثمان)
 FLIGHT(CAR(««(لبر ن�ضي في شركــــة 
SARL)و ملحددة في)00))حصة لفائدة)
بالتالي) ليلى  لبر ن�ضي.و   لسيدة 
أصبحت جميع  وحصص  ملحددة في)
حصة في ملكية  لسيدة ليلى) (1000
كما تم تغيير شكل شركة)  لبر ن�ضي.)
FLIGHT CAR)»)ش م م إلى شركة) («
ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت شريك)

وحيد.
على) ينص  :) لذي  (2 رقم) بند 
مايلي):) إلبقاء)ومو صلة  لسيدة ليلى)
 لبر ن�ضي،) وحاملة لب اقة  لتعريف)
كمسيرة) (،G((10(9 عدد)  لوطنية 
للشركة ملدة غير محدودة مع جميع)
تحديث)  لصالحيات لتسيير  لشركة.)

 لنظام  ألسا�ضي للشركة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقني رة بتاريخ))1)يونيو)

2020)تحت رقم)74716.
862I

FIDUNION-MAROC

GY TIRE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI  ,23
 BRAHIM( CASABLANCA،
20000،(CASABLANCA(MAROC

مسؤولية) ح ت  شركة  (GY TIRE
ح ت  لشريك  لوحيد)في) محدودة 

طور  لتصفية)
(،13( مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
(-  ملن قة  لصناعية  و نوب  لغربي)

20000) ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.23813

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر حل) (2020 يونيو) (30  ملؤرخ في)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
مبلغ) (GY TIRE  لشريك  لوحيد)

وعنو ن) درهم  ((00.000 رأسمالها)
)13،) ملن قة) مقرها  إلجتماعي)
 20000 (-  لصناعية  و نوب  لغربي)
وقف) (: ل) نتيجة   ملحمدية  ملغرب 

 لنشاط.
(،13( ب) مقر  لتصفية  وحدد 
(-  ملن قة  لصناعية  و نوب  لغربي)

20000) ملحمدية  ملغرب.)
و عين):)

بن  وخدير)  لسيد)ة)) سماعيل 
 -  3 رقم) فلوريد   تجزئة  وعنو نه) ))
20000) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)741.
863I

FIDUNION-MAROC

 GLOBAL BUSINESS FOR
MINES -GBM

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI  ,23
 BRAHIM( CASABLANCA،
20000،(CASABLANCA(MAROC

 GLOBAL BUSINESS FOR
MINES -GBM)شركة ح ت مسؤولية)
ح ت  لشريك  لوحيد)في) محدودة 

طور  لتصفية)
(،13( مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
(-  ملن قة  لصناعية  و نوب  لغربي)

20000) ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.2492(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تقرر) (2020 يونيو) (30 في)  ملؤرخ 
ح ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 GLOBAL ح ت  لشريك  لوحيد)
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 BUSINESS FOR MINES -GBM
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
(،13( مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
(-  ملن قة  لصناعية  و نوب  لغربي)
(: 20000) ملحمدية  ملغرب نتيجة ل)

وقف  لنشاط.
(،13( ب) مقر  لتصفية  وحدد 
(-  ملن قة  لصناعية  و نوب  لغربي)

20000) ملحمدية  ملغرب.)
و عين):)

بن  وخدير)  لسيد)ة)) سماعيل 
 -  3 رقم) فلوريد   تجزئة  وعنو نه) ))
20000) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740.
864I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE AAROUS CHARK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 STE AYAD CONSULTING
SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE
 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7( OUJDA( OUED( NACHEF،

60000،(OUJDA(MAROC
شركة) (STE AAROUS CHARK
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 17 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
بني در ر) (60000 (- تجزئة  ملستقبل)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(273
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AAROUS CHARK
:) الستير د) غرض  لشركة بإيجاز)

و لتصدير.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)17)تجزئة)

 ملستقبل)-)60000)بني در ر  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  لعيد قي�ضي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد  لعيد قي�ضي عنو نه) ))حي)
 60000  17  المل زنقة  لوحدة رقم)

بني در ر  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لعيد قي�ضي عنو نه) ))حي)
 60000  17  المل زنقة  لوحدة رقم)

بني در ر  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1496.

86(I

 لعيون  ستشار ت

SYAHIL BATIMENT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

 لعيون  ستشار ت
عبد) موالي  شارع  المير  (31 رقم)

هللا،)70000،) لعيون  ملغرب
SYAHIL BATIMENT)شركة ح ت)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

تجزئة) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 

 -  02 رقم) 02) ل ابق  الول   المل)

70000) لعيون  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.2662(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (21 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)

نقل  لبضائع وحساب  لغير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (21  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم))1)1.

866I

مكتب  ملحاسبة

AL KOUCHA
شركة  لتوصية  لبسي ة

قفل  لتصفية

مكتب  ملحاسبة

شارع جون كينيدي عمارة أعر ب)

 ل ابق  ألول رقم ب4،)000)3،)تازة)

 ملغرب

شركة  لتوصية) (AL KOUCHA

 لبسي ة

تقدم) (: وعنو ن مقرها  إلجتماعي)
 3(000 (- تازة) (11 1)رقم) 1)محموعة)

تازة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.2923

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 فبر ير) (24 في)  ملؤرخ 

شركة  لتوصية) (AL KOUCHA حل)

 10.000 رأسمالها) مبلغ   لبسي ة 

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي تقدم)
 3(000 (- تازة) (11 1)رقم) 1)محموعة)

تازة  ملغرب نتيجة لعدم  ملردودية.

و عين):)

عبد الله  لركبي)  لسيد)ة))

تازة) (2 تقدم) مح س  (81 وعنو نه) ))

)ة)) كمصفي) تازة  ملغرب  (3(000

للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)
 1 وفي تقدم) (2020 فبر ير) (24 بتاريخ)
محموعة)1)رقم)11)تازة)-)000)3)تازة)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)269.

867I

N2M CONSEIL-SARL

WANTA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE ( N 19,
 2( ETAGE(N( 4،( 62000،( NADOR

MAROC
ح ت  ملسؤولية) شركة  (WANTA

 ملحدودة
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 62000 (- )L 13) لناظور) عاريض)

 لناظور  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20199
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WANTA
غرض  لشركة بإيجاز):) وحر سة.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 62000 (- )L 13) لناظور) عاريض)

 لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد بوشيح محمد):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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 (00 (: عثمان)  لسيد  لعبدالوي 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محمد  بوشيح   لسيد 
 14 حي لعري  لشيخ شارع روما زنقة)
62000) لناظور) 02) لناظور) رقم)

 ملغرب.
عثمان)  لسيد  لعبدالوي 
زنقة) حي  والد  بر هيم  عنو نه) ))
 62000 1) لناظور) رقم)  لريحان 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) محمد  بوشيح   لسيد 
 14 حي لعري  لشيخ شارع روما زنقة)
62000) لناظور) 02) لناظور) رقم)

 ملغرب
عثمان)  لسيد  لعبدالوي 
زنقة) حي  والد  بر هيم  عنو نه) ))
 62000 1) لناظور) رقم)  لريحان 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)10)يوليوز)

2020)تحت رقم)919.

868I

STE RYM TRANSIT SARL

STE RYM TRANSIT SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

STE RYM TRANSIT SARL
 لشركة  ملحاسبة  لكبرى ف. .م)
زنقة  لعر ق  قامة  لصفا) (7 ش.م.م)
و ملروة  ل ابق  الول رقم)17)طنجة،)

90000،)طنجة  ملغرب
 STE RYM TRANSIT SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)7)شارغ)
عر ق  قامة صفا و ملروة طابق)))رقم)

33)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RYM TRANSIT SARL

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

و وخارج) د خل  ملغرب   لبضائع 

 ملغرب.

شارغ) (7 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
عر ق  قامة صفا و ملروة طابق)))رقم)

33)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 600 (:  لسيد سمير جبر ن وحلو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

وحلو) محمد  سماعيل   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 (:

للحصة.

 100 (: وحلو) جاد  لياس   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 100 (: وحلو) حمزة  مين   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (100 (: وحلو) ريم   لسيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 

 600 (:  لسيد سمير جبر ن وحلو)

بقيمة)100)درهم.

(: وحلو) محمد  سماعيل   لسيد 

100)بقيمة)100)درهم.

 100 (: وحلو) جاد  لياس   لسيد 

بقيمة)100)درهم.

 100 (: وحلو) حمزة  مين   لسيد 

بقيمة)100)درهم.

بقيمة) (100 (: وحلو) ريم   لسيدة 

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد سمير جبر ن وحلو عنو نه) ))
وليلي) عمارة  موالي  سماعيل  شارع 
بلوك ب طابق)3) لشققة)79)طننجة)

90000)طنجة  ملغرب.
وحلو) محمد  سماعيل   لسيد 
موالي  سماعيل) شارع  عنو نه) ))
عمارة وليلي بلوك ب طابق)3) لشققة)

79)طننجة)90000)طنجة  ملغرب.
 لسيد جاد  لياس وحلو عنو نه) ))
وليلي) عمارة  موالي  سماعيل  شارع 
بلوك ب طابق)3) لشققة)79)طننجة)

90000)طنجة  ملغرب.
 لسيد حمزة  مين وحلو عنو نه) ))
وليلي) عمارة  موالي  سماعيل  شارع 
بلوك ب طابق)3) لشققة)79)طننجة)

90000)طنجة  ملغرب.
 لسيدة ريم وحلو عنو نه) ))شارع)
موالي  سماعيل عمارة وليلي بلوك ب)
 90000 79)طننجة) 3) لشققة) طابق)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد سمير جبر ن وحلو عنو نه) ))
وليلي) عمارة  موالي  سماعيل  شارع 
بلوك ب طابق)3) لشققة)79)طننجة)

90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)23)232.
869I

ZODIREC Consulting

 STE IDEAL PRESTATION(
SERVICES (SIPS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

ZODIREC Consulting
 RUE AL BATINIA, EX-RUE ,46
 BOUCHER, DERB GHALLEF
 MAARIF،(20000،(CASABLANCA

MAROC
 STE IDEAL PRESTATION(
ح ت) شركة  (SERVICES (SIPS
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 46 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
شارع  لباطنية،)مبنى روز)III،)معاريف)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب)-)20340) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

12874
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE( (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 IDEAL PRESTATION SERVICES

.(SIPS
أعمال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 لتنظيف  ملتنوعة,) الستكشاف)
و لضخ) و لتعدين,أعمال  لري 
أعمال) جميع  حلك  في  بما   لشم�ضي 

 ل اقة  لشمسية..
46)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
معاريف) (،III روز) مبنى   لباطنية،)
 لد ر  لبيضاء) ملغرب)-)20340) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: بوغر رة) ياسين   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) بوغر رة  ياسين   لسيد 
 3(000 مرزوقة) باب  دو ر  وحو نت 

تازة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بوغر رة  ياسين   لسيد 
 3(000 مرزوقة) باب  دو ر  وحو نت 

تازة  ملغرب
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)464647.
870I

مكتب  لدر سات  ملحاسباتية و لتسيير

 STE ACHOUR MULTI
 SERVICE COMPANY

»AMSC« SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مكتب  لدر سات  ملحاسباتية)
و لتسيير

عمارة) محمد  وخام5  شارع 
بن الب  ل ابق  لثاني  ملكتب رقم)6،)

100)3،)جرسيف  ملغرب
 STE ACHOUR MULTI
 SERVICE( COMPANY( »AMSC«
مسؤولية) ح ت  شركة  (SARL AU

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 3(100  -  112 1) لرقم)  لشوبير)

جرسيف  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1783
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ACHOUR MULTI SERVICE

.COMPANY(»AMSC«(SARL(AU
:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)
 ملختلفة أو  لبناء)-) لتجارة)-) الستير د)

و لتصدير.
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 3(100  -  112 1) لرقم)  لشوبير)

جرسيف  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: زرعاف  حمد)  لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) زرعاف  حمد   لسيد 
 3(100 لقصر) ر س  معيشات  دو ر 

جرسيف  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) زرعاف  حمد   لسيد 
 3(100 لقصر) ر س  معيشات  دو ر 

جرسيف  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئية 
يوليوز)2020)تحت رقم)804/2020.
871I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE DAY NIGHT
TRANSPORT SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.
 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE
 D’INEZGANE( AIT( MELLOUL،

86350،(INEZGANE(MAROC
 SOCIETE DAY NIGHT
ح ت) شركة  (TRANSPORT SARL

 ملسؤولية  ملحدودة
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
علي أبر هيم جماعة أوالد دحو أيت)
86622)أوالد دحو أيت ملول) (- ملول)

 ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.13613

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))0)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»دو ر علي أبر هيم جماعة أوالد دحو)

أوالد دحو أيت) (86622 (- أيت ملول)

ملول  ملغرب«)إلى)»حي  لشهد ء)بلوك)

أيت) (861(0 (- 62) يت ملول) ب رقم)

ملول  ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17  البتد ئية بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)930.

872I

TOSHIRO INVESTMENT

TOSHIRO INVESTMENT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

TOSHIRO INVESTMENT

 Angle bd Abdelmoumen et

 rue( Soumaya( Res.( Shehrazad،

20042،) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 TOSHIRO INVESTMENT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

ملتقى) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

زنقة سمية وشارع عبد ملومن عمارة)

20042) لد ر  لبيضاء) (- شهرز د)

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.412901

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 فبر ير) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

مص فى) )ة)) تفويت  لسيد)

حصة  جتماعية من) (1.000 أومليل)

أصل)1.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))

سارة أومليل بتاريخ)26)فبر ير)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 08 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738746.

873I

TOSHIRO INVESTMENT

TOSHIRO INVESTMENT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

TOSHIRO INVESTMENT

 Angle bd Abdelmoumen et

 rue( Soumaya( Res.( Shehrazad،

20042،) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 TOSHIRO INVESTMENT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

ملتقى) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

زنقة سمية وشارع عبد ملومن عمارة)

20042) لد ر  لبيضاء) (- شهرز د)

 ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.412901

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 فبر ير) (26  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

أومليل سارة كمسير وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 08 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738746.

874I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE POOL TRAVAUX

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av.( hassan( II( bloc( 1( N°( 21،

72000،) لسمارة  ملغرب

شركة) (STE POOL TRAVAUX

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
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تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

مكرر) (19 أ  لرقم) بلوك  (02  لسالم)

 لسمارة)-)72000) لسمارة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 أبريل) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.POOL TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء،)أشغال مختلفة.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مكرر) (19 أ  لرقم) بلوك  (02  لسالم)

 لسمارة)-)72000) لسمارة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  ل يب بيتة):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ل يب بيتة عنو نه) ))حي)

02)بلوك أ دون رقم  لسمارة)  لسالم)

72000) لسمارة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  ل يب بيتة عنو نه) ))حي)

02)بلوك أ دون رقم  لسمارة)  لسالم)

72000) لسمارة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

أبريل) (24  البتد ئية بالسمارة بتاريخ)

2020)تحت رقم)9).

87(I

CABINET BADREDDINE

» S.2.B.T.D «

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE

279)أ مسيرة)1) قامة هني  لشقة)

رقم)1،)0،)مر كش  ملغرب

ح ت) شركة  (» (S.2.B.T.D («

طور)  ملسؤولية  ملحدودة)في 

 لتصفية)

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

أوالد عبو  وخز ينية زمان  لشرقية)-)*)

قلعة  لسر غنة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.1089

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)14)يوليوز)2020)تقرر حل)

(« ح ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 10.000 مبلغ رأسمالها) (» (S.2.B.T.D

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر)

(- أوالد عبو  وخز ينية زمان  لشرقية)

(: قلعة  لسر غنة  ملغرب نتيجة ل) (*

من  لقانون) و)3) (34 طبقا للبندين)

 السا�ضي للشركة.

وحدد مقر  لتصفية ب دو ر أوالد)

عبو  وخز ينية زمان  لشرقية)-)*)قلعة)

 لسر غنة  ملغرب.)

و عين):)

بوشتاال) عبج  وحليم   لسيد)ة))

 131 رقم) زهرة  تجزئة  وعنو نه) ))

قلعة  لسر غنة  ملغرب) (*  لع اوية)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بتاريخ)17 

يوليوز)2020)تحت رقم)148/2020.

876I

fiduciairelaperformance

ميرا & فامي
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

fiduciairelaperformance

 rue( safi( hay( nasr( meknes

meknes،(50000،(meknes(maroc

مير )&)فامي شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

هللا) عبد  بن  عالل  شارع   لقدس 

 (0000 (- ويسالن مكناس) (283 رقم)

meknes) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(01(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

مير )&) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

فامي.

تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الجهزة  ل بية)

 الستير د و لتصدير

تركيب  الجهزة  ل بية وصيانتها.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

هللا) عبد  بن  عالل  شارع   لقدس 

 (0000 (- ويسالن مكناس) (283 رقم)

meknes) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: كنتوش) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) كنتوش  محمد   لسيد 
 1( رقم) بنميرة  تجزئة  حي  لسعادة 

ويسالن)0000))مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) كنتوش  محمد   لسيد 
 1( رقم) بنميرة  تجزئة  حي  لسعادة 

ويسالن)0000))مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2016.
877I

QUALICIA CONSULTING

BRUTOBAT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE.
 DEUXIÈME ÉTAGE BUREAU
 N°14 ,RUE TARFAYA MOULAY
 ALI(CHRIF(VN(MEKNES،(50000،

MEKNES MAROC
ح ت) شركة  (BRUTOBAT

 ملسؤولية  ملحدودة
 32 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 (0000 (- مكناس) (2 ش ر ب كاملية)

مكناس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0177
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BRUTOBAT
صانع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ل وب و لتاجر
تجارة



955( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

نقل  لبظائع أقل من)3،5)طن.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)32)ش ر)

ب كاملية)2)مكناس)-)0000))مكناس)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيدة عزيزة حيرش):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد يوسف بنعال):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حيرش  عزيزة   لسيدة 

 (0000 32)ش ر ب كاميليا مكناس)

مكناس  ملغرب.

عنو نه) )) بنعال  يوسف   لسيد 
زنقة دير ياسين  لرياض مكناس) (14

0000))مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) حيرش  عزيزة   لسيدة 

 (0000 32)ش ر ب كاميليا مكناس)

مكناس  ملغرب

عنو نه) )) بنعال  يوسف   لسيد 
زنقة دير ياسين  لرياض مكناس) (14

0000))مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2038.

879I

شركة مستأمنة  وحنصالي ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك)

 لوحيد

C28
إعالن متعدد  لقر ر ت

مستأمنة  وحنصالي) شركة 

ش.ح.م.م.)ح ت  لشريك  لوحيد

20)شارع  ملتنبي  ل ابق  الول بني)
شارع  ملتنبي  ل تبق  الول) (20 مالل)

بني مالل،)23000،)بني مالل  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) »شركة  (C28

 ملحدودة«

دو ر) (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
 لرقابة طريق قصبة تادلة،)بني مالل)

- 0)233)قصبة تادلة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.773(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)09)أبريل)2019

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
عن) رأسمال  لشركة  من  :) لرفع 
تقديم  الصل  لتجاري عبارة) طريق 
عن مقهى ومحل لكهربائي  لسيار ت،)
قصبة) طريق  دو ر  لرقابة  مقره 
تادلة،)بني مالل،)س لها  لتجاري رقم)
20492)ببني مالل بقيمة)20.000,00 
قيمة  الصل) تشمل  و لتي  درهم 
 100.000.00 من) لنقله   لتجاري 
من) درهم  (120.000,00 إلى) درهم 
200)سهم جديد بقيمة) خالل إنشاء)

100)درهم
قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)
:)-)فوت  لسيد حجي محمد)300)سهم)
 I2(8984 ب اقته  لوطنية) كاملة 
ب اقته،) عالل  حجي  لفائدة  لسيد 
درهــم) (30.000,00 مقابل) (I 8(733
بقيمة)100.00)درهم للسهم  لو حد

قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)
-) ستقالة  لسيد حجي محمد من) (:
حجي) وتعيين  لسيد  مهمة  لتسيير 
عالل مسيرة جديد  ووحيد  للشركة.
قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي)
:)-)تغيير  لشكل  لقانوني للشركة من)
إلى) محدودة  مسؤولية  ح ت  شركة 
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
بند رقم)2):) لذي ينص على مايلي)
تغيير  لشكل  لقانوني للشركة من) (:
إلى) محدودة  مسؤولية  ح ت  شركة 
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي)
 120000.00 هو) ر سمال  لشركة  (:

درهم لفائدة حجي عالل.

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)

حجي) لفائدة  (1200 عدد  السهم) (:

عالل

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)11)دجنبر)

2019)تحت رقم)896.

880I

WAFCOM

CLD OPTICAL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

WAFCOM

 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA،( 20100،

CASABLANCA MAROC

ح ت) شركة  (CLD OPTICAL

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

تقاطع) وعنو ن مقرها  إلجتماعي 

شارع اللة  لياقوت ومص فى  ملعاني)
مركز  لرياض) ((6 رقم) (1  ل ابق)

20100) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

4(9297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (28

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 CLD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OPTICAL

:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 

بصرية) نظار ت  وتوزيع  وتصدير 

وشمسية ومنتجات بصرية.

تقاطع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع اللة  لياقوت ومص فى  ملعاني)
مركز  لرياض) ((6 رقم) (1  ل ابق)
20100) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1000 (: نهضان) هشام   لسيد 

بقيمة)100)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) نهضان  هشام   لسيد 
موالي) شارع  سكار  وحنا  زنقة  (37
20100) لد ر  لبيضاء) يوسف)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) نهضان  هشام   لسيد 
موالي) شارع  سكار  وحنا  زنقة  (37
يوسف)20100) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)2020)تحت رقم)-.

881I

QUALICIA CONSULTING

MEKEMBALLAGE SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE.
 DEUXIÈME ÉTAGE BUREAU
 N°14 ,RUE TARFAYA MOULAY
 ALI(CHRIF(VN(MEKNES،(50000،

MEKNES MAROC
MEKEMBALLAGE SARL)شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)27 
تجزئة قصر  لسوق وسالن مكناس)
تجزئة قصر  لسوق وسالن) (27 رقم)

مكناس)0000))مكناس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9556

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

0(004(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (08

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEKEMBALLAGE SARL

تاجر) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

تغليف

)-)تصنيع ومعاو ة وتسويق جميع)

أنو ع  لتغليف  الحتر في

- ستير د وتصدير

نقل  لبضائع  لتي تقل حمولتها) (-

).3)طن نيابة عنه وكذلك نيابة) عن)

عن  لغير.
 27 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئة قصر  لسوق وسالن مكناس)
تجزئة قصر  لسوق وسالن) (27 رقم)

مكناس)0000))مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 SOYAR(SARL(AU(:(700(لشركة 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

300)حصة) (:  لسيد جلباب معتز)

بقيمة)100,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

SOYAR)عنو نه) ))إقامة)  لشركة)
ر�ضى)1)شقة)21)شارع  و يش  مللكي)

 (0000 مكناس)  ملدينة  و ديدة 

مكناس  ملغرب.

عنو نه) )) معتز  جلباب   لسيد 

شارع) (1 شقة) إقامة  لصحة 

مكناس) ((0000  لزرق وني مكناس)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) معتز  جلباب   لسيد 
شارع) (1 شقة) إقامة  لصحة 
مكناس) ((0000  لزرق وني مكناس)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (06  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1864.

882I

FIDABEL SARL AU

 STATION SERVICE BENIDER
LAHCEN

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وفاة شريك

FIDABEL SARL AU
 SAFI CONSULTANT BUREAU
 N°4 IMM MIMOUNA 2EME
 ETAGE( JERIFAT( SAFI،( 46000،

SAFI MAROC
 STATION SERVICE BENIDER
ح ت  ملسؤولية) شركة  (LAHCEN

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مح ة)
طوطال شارع محمد  وخام5 جمعة)
سحيم) جمعة  (46100 (- سحيم)

 ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.6739

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)02)يوليوز)2020)تم  إلعالم)
 LAHCEN BENIDER بوفاة  لشريك)
(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  وتوزيع 
يونيو) (24 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2020)بالشكل  ألتي):)
 YASSINE( BENIDER،  لسيد)ة))

9.280)حصة.
 FATIMA EZZAHRA  لسيد)ة))

BENIDER،(4.640)حصة.
 TAMOU  لسيد)ة))

MOUKADDAM،(2.080)حصة.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (06 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

2020)تحت رقم))43.

883I

) شرف مكتب):) ملحاسبة ودر سة  ملشاريع لالستاح)

 call Management technologie et(سليماني 

services

 STE AFRAH REDA

BOUHBAL SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

:) ملحاسبة ودر سة)  شرف مكتب)

 call لالستاح  سليماني)  ملشاريع 

 Management technologie et

services
موريتانيا  لو د) زنقة  (18 رقم)
 الحمر  لرشيدية  ل ابق  الول)

و لثاني،)2000)،) لرشيدية  ملغرب

 STE AFRAH REDA BOUHBAL

مسؤولية) ح ت  شركة  (SARL AU

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 (2000 (- حي  نكبي  لرشيدية) (1(

 لرشيدية  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

13821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (20

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 AFRAH REDA BOUHBAL SARL

.AU
ممون) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

حفالت

-)تنظيم حفالت  الستقبال

-)تجارة متنوعة.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 (2000 (- حي  نكبي  لرشيدية) (1(

 لرشيدية  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (: بوحبال) رضو ن   لسيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد رضو ن بوحبال عنو نه) ))
رقم))2))مكرر حي بوتالمين  لرشيدية)

2000)) لرشيدية  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد رضو ن بوحبال عنو نه) ))
رقم))2))مكرر حي بوتالمين  لرشيدية)

2000)) لرشيدية  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيدية بتاريخ)08)يونيو)

2020)تحت رقم)168.

884I

CABINET EL KHALIFA

S.I GUAMA S.A
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL KHALIFA
(،20100 زنقة طه حسين،) (- (43

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

»شركة) (S.I GUAMA S.A

 ملساهمة«

:) لد ر) وعنو ن مقرها  الجتماعي)
 لبيضاء)-)6),)زنقة أبو عباس  لسبتي)-)

0)202) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.60687

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)ماي)2018

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

:) ملو فقة على هبة ملكية  وحصص

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي):)

 ملو فقة على هبة  ستغالل  وحصص

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
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بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
تم  ملصادقة على  لنظام  ألسا�ضي) (:

للشركة)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2018)تحت رقم)00668463.
88(I

مستامنة شامة

HMM TRAVAUX
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مستامنة شامة
142) ل ابق) رقم) شارع  ملسيرة 
 الول  لناظور شارع  ملسيرة رقم)142 
(،62000  ل ابق  الول  لناظور،)

 لناظور  ملغرب
ح ت) شركة  (HMM TRAVAUX

 ملسؤولية  ملحدودة
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
(- سلو ن) رياض   لعمر ن  قامة 

62000) لناظور  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20177
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 ماي) (29
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 HMM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
مقاول) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)

توريد أو توزيع  ملياه.
-)كهرباء) لبنايات

-)أعمال مختلفة أو لبناء.
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- سلو ن) رياض   لعمر ن  قامة 

62000) لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد ميمون حاجي):)00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

00))حصة) (:  لسيد محمد حاجي)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 
 لسيد ميمون حاجي):)00))بقيمة)

0.000))درهم.
00))بقيمة) (:  لسيد محمد حاجي)

0.000))درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) حاجي  ميمون   لسيد 
 62000 سلو ن) (02 ضرضورة) حي 

 لناظور  ملغرب.
عنو نه) )) حاجي  محمد   لسيد 
 62000 سلو ن) (02 ضرضورة) حي 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) حاجي  ميمون   لسيد 
 62000 سلو ن) (02 ضرضورة) حي 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
10)يونيو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)17).
887I

ACTUAL ADVICE

ACTUAL ADVICE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ACTUAL ADVICE
 CASABLANCA،( 20230،

casablanca maroc
شركة) (ACTUAL ADVICE
طور) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

 لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)03)زنقة)
 يت أورير ل ابق)2)بوركون)-)20000 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.422629

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 
حل شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)

رأسمالها) مبلغ  (ACTUAL ADVICE
مقرها) وعنو ن  درهم  (10.000
03)زنقة  يت أورير ل ابق)  إلجتماعي)
20000) لد ر لبيضاء) (- بوركون) (2
 ملغرب نتيجة ل):) جماع  لشركاء)على)

تصفية  لشركة.
زنقة) (03 وحدد مقر  لتصفية ب)
 يت أورير ل ابق)2)بوركون)-)20000 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين):)

منيا حسني وعنو نه) ))  لسيد)ة))
261) ملدينة) فيال) ستي  كولف 
 وخضر ء)بوسكورة  لنو صر)20000 
)ة)) كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)7)7406.
888I

QUALICIA CONSULTING

JIT DELIVERY
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE.
 DEUXIÈME ÉTAGE BUREAU
 N°14 ,RUE TARFAYA MOULAY
 ALI(CHRIF(VN(MEKNES،(50000،

MEKNES MAROC
ح ت) شركة  (JIT DELIVERY

 ملسؤولية  ملحدودة
إقامة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 10 رقم) سيليكت  ل ابق  وخام5 
إقامة) مكناس   ملدينة  و ديدة 
 10 رقم) سيليكت  ل ابق  وخام5 
 (0000 مكناس)  ملدينة  و ديدة 

مكناس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

0(0041

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (2(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 JIT (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DELIVERY

(: بإيجاز) غرض  لشركة 

 للوجيستيك ونقل  لبضائع  لتي تقل)

حسابه) على  طن  (3.( عن) حمولتها 

 وخاص وبالنيابة عن  آلخرين

تجارة

 ستير د وتصدير

توصيل جميع أنو ع  ملنتجات إلى)

 ملنزل.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 10 رقم) سيليكت  ل ابق  وخام5 

إقامة) مكناس   ملدينة  و ديدة 

 10 رقم) سيليكت  ل ابق  وخام5 

 (0000 مكناس)  ملدينة  و ديدة 

مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: غيار) عبد  لرز ق   لسيد 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

محمد  إلدري�ضي  لفاللي)  لسيد 

درهم) (100,00 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  لرز ق غيار عنو نه) ))

تجزئة  لفاضلية طريق أكور ي) (114

مكناس)0000))مكناس  ملغرب.

محمد  إلدري�ضي  لفاللي)  لسيد 
9)أ ج إقامة) 16)بلوك) عنو نه) ))رقم)

م  لرباط) ي  ح  (2 كر كشو  ملسيرة)

10010) لرباط  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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محمد  إلدري�ضي  لفاللي)  لسيد 

9)أ ج إقامة) 16)بلوك) عنو نه) ))رقم)

م  لرباط) ي  ح  (2 كر كشو  ملسيرة)

10010) لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (06  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1862.

890I

NEXIA FIDUCIA

سكاندنافين أوطو ماروك

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour  ,3

 Espace( Porte( d’Anfa،( 20050،

casablanca maroc

ماروك شركة) أوطو  سكاندنافين 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

رحال) شارع  ز وية  لورين،) ألز س 

(- محمد  ل الب) وشارع   ملسكيني 

20120) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.1209(1

بمقت�ضى  و مع  لعام)

يونيو) (28 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2019

درهم«) (4.400.000« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (2(.600.000« من) أي 

(: طريق) عن  درهم«) (30.000.000«

أرباح أو عالو ت) أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 02 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)738060.

891I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

KECH-GROUP
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH
 N°24( MARRAKECH،( 40000،

MARRAKECH MAROC
ح ت) شركة  (KECH-GROUP

 ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 
(- تمصلوحت) 91) لسوق  ملركزي 

40000)مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.749(1

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2018 أكتوبر) (02 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
بجاحا) محمد  )ة)) تفويت  لسيد)
00))حصة  جتماعية من أصل)00) 
يوسف) )ة)) لفائدة  لسيد) حصة 

مرد ت بتاريخ)02)أكتوبر)2018.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يونيو) (12 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2019)تحت رقم))19).
892I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

FASHION STORE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH
 N°24( MARRAKECH،( 40000،

MARRAKECH MAROC
ح ت) شركة  (FASHION STORE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 30 (: مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
(- كليزمر كش) رشيد  موالي  شارع 

40000)مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.41039

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (20  ملؤرخ في)

ح ت) شركة  (FASHION STORE

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)

شارع) (30 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 40000 (- كليزمر كش) رشيد  موالي 

مر كش  ملغرب نتيجة الزمة  لق اع)

ومشكل  لتمويل.

و عين):)

سميرس) بناني  ملياء)  لسيد)ة))

12)طريق) وعنو نه) )) قامة جنة كلم)

ورزز ت لبور)40000)مر كش  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

سميرس) بناني  ملياء)  لسيد)ة))

12)طريق) وعنو نه) )) قامة جنة كلم)

ورزز ت لبور)40000)مر كش  ملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

30شارع) وفي) (2020 يناير) (20 بتاريخ)

 40000 (- كليزمر كش) رشيد  موالي 

مر كش  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (13 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)113136.

893I

NEXIA FIDUCIA

سكاندنافين أوطو ماروك
إعالن متعدد  لقر ر ت

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour  ,3

 Espace( Porte( d’Anfa،( 20050،

casablanca maroc

سكاندنافين أوطو ماروك)»شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

حي) (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
رحال) شارع  ز وية  لورين،) ألز س 

(- محمد  ل الب) وشارع   ملسكيني 

20120) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.1209(1

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)فبر ير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

:)توسيع صالحيات  ملدير)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي):)

تعديل  ملادة)17)من  لنظام  ألسا�ضي.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)737336.

894I

karama conseil

STE NADICOF SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

karama conseil
رقم)33) لشقة رقم)1)زنقة  سامة)

 بن زيد شارع  و يش  مللكي فاس رقم)
33) لشقة رقم)1)زنقة  سامة  بن زيد)

(،30000 شارع  و يش  مللكي فاس،)

فاس  ملغرب

STE NADICOF SARL AU)شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

 103 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع  بن  لهيثم  لحي  لصناعي)

(- سيدي  بر هيم  ل ابق  الول فاس)

30000)فاس  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NADICOF SARL AU

مقاولة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

(- -) الستير د و لتصدير) في  وخياطة)

 ملتاجرة.

 103 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع  بن  لهيثم  لحي  لصناعي)

(- سيدي  بر هيم  ل ابق  الول فاس)

30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99سنة سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: يون5)  لسيد  لزوالتي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لزوالتي يون5 عنو نه) ))

1)طريق) 47)شارع  وخليل حي  لوفاء)

صفرو فاس)30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

محمد  مين)  لسيد  ك يبي 
تجزئة جنة  لزيتون) (382 عنو نه) ))

بنسودة فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (10 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1607/2020.

89(I

SUD INVEST CONSULTING

TECH-EDU MAROC PRIVE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة  لقب ان  ريكي  قامة  يزي5)

 GUELIZ،  11 2) لشقة رقم)  ل ابق)

40000،(MARRAKECH(MAROC

 TECH-EDU MAROC PRIVE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE ISIS APPT N° 1
 GUELIZ - 40000 MARRAKECH

MAROC
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104917
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
TECH-(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.EDU MAROC PRIVE
(: بإيجاز) غرض  لشركة 
 ENSEIGNEMENT EDUCATION

.ET FORMATION
(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE ISIS APPT N° 1
 GUELIZ - 40000 MARRAKECH

.MAROC
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 MENSOUM YOUSSEF  لسيد)
 RUE CAPITAINE عنو نه) ))
 RESIDENCE ISIS APPT N° 1
 GUELIZ 40000 MARRAKECH

.MAROC
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 MENSOUM YOUSSEF  لسيد)
 RUE CAPITAINE عنو نه) ))
 ARRIGUI RESIDENCE ISIS APPT
مر كش) (N° 1 GUELIZ 40000

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (14  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114176.
896I

CABINET CONIF SARL AU

SIFMOM SAADA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244،( 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
ح ت) شركة  (SIFMOM SAADA
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 42( مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
شارع  لشرفاء)حي  لسعادة)-)28830 

 ملحمدية  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.(42(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
2020)تم تحويل) 24)يونيو)  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
(- حي  لسعادة) شارع  لشرفاء) (42(«
 430« إلى) 28830) ملحمدية  ملغرب«)
 ل ابق  لسفلي حي  لنهضة)-)28820 

 ملحمدية  ملغرب«.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) باملحمدية   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)702.
897I

STE FURAMIC SARL

STE MED MAN SARL A/U
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

STE FURAMIC SARL
و بن) شارع  لفتو كي  ز وية 
 6 مختاري  ل ابق) عمارة   وخ يب 
رقم  لشقة)3،)60000،)وجدة  ملغرب

 STE MED MAN SARL A/U
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 -  10 رقم) (( خلدون  لزنقة)  بن 

60000)وجدة  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.24(8(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في))0)مارس)2020)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»تجزئة  بن خلدون  لزنقة)))رقم)10 

حي) ((« إلى) وجدة  ملغرب«) (60000  -

- 60000)وجدة)  2  لربيع زنقة  لهناء)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1403.

898I

ديكسون

ALMEJA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ديكسون

23)جون جوري5  ل ابق  لثالث)

20060،) لد ر)  لد ر  لبيضاء،)

 لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  (ALMEJA

 ملحدودة

(،10 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 -  ( 3،) لشقة) شارع  وحرية،) ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALMEJA
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غرض  لشركة بإيجاز):)م عم.
(،10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 -  ( 3،) لشقة) شارع  وحرية،) ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) ((00 (:  لسيد عبابو يحيى)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: سعيد) بوقنوف   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
(،41  لسيد عبابو يحيى عنو نه) ))
شارع غاندي،) قامة ياسمين،) لسلم)
)،) لشقة ب6،) ملعاريف) F،) ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) )) (RAMISI  لشركة)
(،4 82،) ل ابق) سمية،) ملبنى) زنقة 
 لشقة)16،)حي  لنخيل)20000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
(،41  لسيد عبابو يحيى عنو نه) ))
شارع غاندي،) قامة ياسمين،) لسلم)
)،) لشقة ب6،) ملعاريف) F،) ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
 لسيد بوقنوف سعيد عنو نه) ))
ليكريريك،) ل ابق) فضاء) و زي5،)
20000) لد ر  لبيضاء) 3،) قامة  مير)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (08

.(6439283(
899I

STE FURAMIC SARL

STE IFHAM SARL A/U 
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

STE FURAMIC SARL
و بن) شارع  لفتو كي  ز وية 
 6 مختاري  ل ابق) عمارة   وخ يب 

رقم  لشقة)3،)60000،)وجدة  ملغرب
STE IFHAM SARL A/U)شركة)  
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)10)زنقة)
 60000 (- ملوية  ري5  ل ابق  الول)

وجدة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(21(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IFHAM SARL A/U
تعليم) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 للغات عن بعد
 لترجمة)

تكوين عن بعد.
زنقة) (10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 60000 (- ملوية  ري5  ل ابق  الول)

وجدة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 LABORDE PIERRE  لسيد)
حصة) (SERGE( ROBERT( :( 100

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 LABORDE PIERRE  لسيد)
فرنسا) عنو نه) )) (SERGE ROBERT

0))38)وجدة فرنسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 LABORDE PIERRE  لسيد)
فرنسا) عنو نه) )) (SERGE ROBERT

0))38)وجدة فرنسا)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1404.

900I

FIDU.PRO CONSULTING

LAZRAK DEVELOPPEMENT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDU.PRO CONSULTING
وزنقة) زوال  شارع  ميل  ملتقى 
29) لد ر) رقم) غيثل  ل ابق11)

 لبيضاء،)0،) لد ر  لبيضاء) ملغرب
 LAZRAK DEVELOPPEMENT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)
 ألر�ضي ملتقى شارع  ملدرسة وشارع)
(- مسلم  لد ر لبيضاء) ق يبة  بن 

0000) لد ر لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

44((29
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 دجنبر) (26
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAZRAK DEVELOPPEMENT
غرض  لشركة بإيجاز):)مشروبات،)
عصير) شاي،قهوة، لكحول،) نبيد،)

 لتفاح،تغدية عامة.
:) ل ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 ألر�ضي ملتقى شارع  ملدرسة وشارع)
(- مسلم  لد ر لبيضاء) ق يبة  بن 

0000) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

1.000)حصة) (:  لسيد ربيع لزرق)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 100000 (: لزرق) ربيع  ) لسيد 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) لزرق  ربيع   لسيد 

 0000 243) اللفة) شارع و د  لدورة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) لزرق  ربيع   لسيد 

 0000 243) اللفة) شارع و د  لدورة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

901I

ديو ن  الستاحة حف�ضي ليلى موثقة

GHALI SHOSE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مكتب موثق

م) إقامة  ملنزه   لد ر  لبيضاء)

(،20400 (،10 4) لرقم) عمارة) (2 س)

 لد ر ليضاء) ملغرب

ح ت) شركة  (Ghali shose

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 Maarif(وعنو ن مقرها  إلجتماعي

.- 20400 Casablanca Maroc

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.43(678

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين) 14)يوليوز)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

كمسير) (Mabrouk alaoui Amina

وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.
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باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
يوليوز)2020)تحت رقم)34678912.
902I

CABINET RAMI EXPERTISE

 AZ-PHARMA
LABORATOIRES
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue
 Allal ben Abdellah Immb D,
 N°56,( 5ème( étage( Bureau( 30،

30000،(Fés,(Maroc
 AZ-PHARMA LABORATOIRES
»شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة«

رقم) (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
يسار  ل ابق  لثاني  ملن قة) (44
 لصناعية عين شقف فاس)-)30000 

فاس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.(9409

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)17)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
:)زيادة رأس  ملال عن طريق  ملساهمة)

 لنقدية.
قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

:)تمديد مقر  لشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (4 رقم) بند 
زيادة) تقرر  و معية  لعامة  (: مايلي)
 400 (

ً
رأس مال  لشركة  لبالغ حاليا

سهم) (1000 إلى) مقسم  درهم  ألف 
بالكامل) درهم مدفوعة  (400 بقيمة)
درهم ليصل إلى) (1،600،000 بمبلغ)
إنشاء) درهم عن طريق  (2.000.000
4000)سهم جديد باالشتر ك  لنقدي)
وتحريرها للشركة بمبلغ)1،600،000 

درهم.
بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي)
:)قررت  و معية  لعامة غير  لعادية)

AZ- بتوسيع  ملكتب  ملس ل لشركة)

يقع) (.PHARMA LABORATOIRES

44،)يسار  ل ابق) في  لبد ية في)»رقم)

عين)  لثاني  ملن قة  لصناعية 

في  ألجز ء) إلضافية)  لشقف فاس«)

)عنو ن  ألرض رقم) (44 من  لتجزئة)

وبالتالي فإن  ملكتب) ((982/07  143

على  لنحو  ملحدد)  لرئي�ضي  و ديد 

(: سيكون) عقد  إليجار  تعديل  في 

44) ل ابق  ألر�ضي،) ل ابق) »رقم)

 ألول يمين،) ل ابق  لثاني،) ملن قة)

 لصناعية عين  لشقف فاس«

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1747.

903I

عز لدين مختاري

 TROIS FRERE SERVICE

AGRICOLE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

عز لدين مختاري

 34 رقم) (43 بلوك) حي  لسالم 

سيدي) (،14200 سليمان،) سيدي 

سليمان  ملغرب

 TROIS FRERE SERVICE

ح ت  ملسؤولية) شركة  (AGRICOLE

 ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 16000 (- تجزئة رحمة د ر  لكد ري)

بلقصيري  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

21(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (21

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TROIS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.FRERE SERVICE AGRICOLE
:) لتجارة) بإيجاز) غرض  لشركة 

-نقل  لبضائع)- الستغالل  لفالحي.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رحمة د ر  لكد ري)-)16000)بلقصيري)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 600 (: بوكد ش) خالد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 400 (:  لسيد  دري5  ملسعودي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 

 600 (: بوكد ش) خالد   لسيد 
بقيمة)100)درهم.

 400 (:  لسيد  دري5  ملسعودي)
بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) بوكد ش  خالد   لسيد 
 14200 بومعيز) بلحسين  دو ر  والد 

سيدي سليمان  ملغرب.
 لسيد  دري5  ملسعودي)
عنو نه) ))تجزئة  لرحمة د ر  لكد ري)

16000)بلقصيري  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) بوكد ش  خالد   لسيد 
 14200 بومعيز) بلحسين  دو ر  والد 

سيدي سليمان  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع   البتد ئية 
06)مارس)2020)تحت رقم)41/2020.
904I

إئتمانية  لوفاء

طوب طراف مهدي
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

إئتمانية  لوفاء
 79 عالل  لفا�ضي  لرقم) شارع 

س ات،)26000،)س ات  ملغرب

ح ت) شركة  مهدي  طر ف  طوب 

 ملسؤولية  ملحدودة

 117 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
زنقة  بن منير إقامة  لزرقاء) ل ابق)

2) ملعارف  لد ر  لبيضاء)-)  ألول رقم)

20330) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (2(

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

طوب) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

طر ف مهدي.

أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

مختلفة للبناء.

 117 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنقة  بن منير إقامة  لزرقاء) ل ابق)

2) ملعارف  لد ر  لبيضاء)-)  ألول رقم)

20330) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 (40.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 2.160 (:  لسيد  لغوزي  ملهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 2.160 (: محمد)  لسيد  لغوزي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيدة  لقساوي حليمة):)1.080 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لغوزي  ملهدي عنو نه) ))
 242 رقم) (01 حي  لسالم  لش ر)

26000)س ات  ملغرب.

عنو نه) )) محمد   لسيد  لغوزي 
 242 رقم) (01 حي  لسالم  لش ر)

26000)س ات  ملغرب.
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حليمة)  لسيدة  لقساوي 

 206 تجزئة  لنجد  لرقم) عنو نه) ))

26000)س ات  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  لغوزي  ملهدي عنو نه) ))
 242 رقم) (01 حي  لسالم  لش ر)

26000)س ات  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740409.

90(I

s2s consulting

CONCEPT VOYAGES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

s2s consulting
147) ل ابق) رقم) (AFA عمارة)

شارع  ملقاومة) (22  لثاني  لشقة)

 لبيضاء،)23300،) لبيضاء) ملغرب

شركة) (CONCEPT VOYAGES

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

ز وية) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
عبد) موالي  حي  (2-4 رقم) (20( رقم)

هللا عين  لشق)-)2300) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.319391

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) (2020 يونيو) (30 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

بوبكر مجدوبي) )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((.000

)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  ((.000

يونيو) (30 بتاريخ)  بر هيم  صبان 

.2020

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739319.

906I

s2s consulting

CONCEPT VOYAGES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

s2s consulting
147) ل ابق) رقم) (AFA عمارة)

شارع  ملقاومة) (22  لثاني  لشقة)

 لبيضاء،)23300،) لبيضاء) ملغرب

شركة) (CONCEPT VOYAGES

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

ز وية) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
عبد) موالي  حي  (2-4 رقم) (20( رقم)

هللا عين  لشق)-)2300) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.319391

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) (2020 يونيو) (30  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

 صبان  بر هيم كمسير وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739319.

907I

AMJ MANAGEMENT

AISYR TEX
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  الردن  قامة يامنة)2) ل ابق)

 الول رقم)30)طنجة،)90000،)طنجة)

 ملغرب

AISYR TEX)شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
في  ل ابق  ألول) (2  الردن  قامة يمنا)

رقم)30،)-)90000)طنجة  ملغرب)

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
106437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AISYR(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TEX
خياطة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
وتصدير) -) ستير د  -) لنسيج)

 ملنسوجات.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
في  ل ابق  ألول) (2  الردن  قامة يمنا)

رقم)30،)-)90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (0 (:  لسيدة ربيعة بن  لرحمون)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
 لسيدة  كر م  لنجاحي):))2)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
 2( (: صاوحة  لنجاحى)  لسيدة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
بن  لرحمون) ربيعة   لسيدة 
جماعة) كور  خندق  عنو نه) ))

بوخالف)90000)طنجة  ملغرب.
 لسيدة  كر م  لنجاحي عنو نه) ))
3جامع  ملقر ع) رقم) زنقة  يموز ر 

90000)طنجة  ملغرب.
صاوحة  لنجاحى)  لسيدة 
3جامع) رقم) زنقة  يموز ر  عنو نه) ))

 ملقر ع)90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
بن  لرحمون) ربيعة   لسيدة 
جماعة) كور  خندق  عنو نه) ))

بوخالف)90000)طنجة  ملغرب
 لسيدة  كر م  لنجاحي عنو نه) ))
3جامع  ملقر ع) رقم) زنقة  يموز ر 

90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232627.

908I

AUDINORD SARL

أتلنتي5 باليا طنجة
إعالن متعدد  لقر ر ت

AUDINORD SARL

 Nº(8 au 6éme étage de la

 résidence LINA, angle boulevard

 Mohamed V avenue Tan-Tan et

 rue( de( Liban,( Tanger،( 90000،

TANGER MAROC

أتلنتي5 باليا طنجة)»شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي):)7)شارع)

 3 إقامة أميرة  ل ابق)  لد ر  لبيضاء)
 TANGER 90000 TANGER - ((رقم

.MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.73291

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)10)فبر ير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

 9 أموزو) إبر هيم  تفويت  لسيد  (:

حصة إجتماعية من أصل)10)حصة)

هولدينغ) بالوالند  شركة  لفائدة 

.2020 فبر ير) (10 بتاريخ) أوفشور 

بروسبكت) أتلنتي5  شركة  وتفويت 

990)حصة  جتماعية من أصل)900 

حصة لفائدة شركة بالوالند هولدينغ)

أوفشور بتاريخ)10)فبر ير)2020.

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

نور  لدين) قبول  ستقالة  لسيد  (:
زيان كمسير وإبر ء)حمته في ما سبق،)

وتعيين  لسيد إبر هيم أموزو ب اقته)

و لسيد هشام) (BX81083(  لوطنية)

ب اقته  لوطنية) عبد هللا  و ير ري،)

جديدين) كمسيرين  (LS800(03

للشركة ويمثالن  لشركة بتوقيعهما)

 ملنفصل
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قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي)

:)تحيين  لنظام  السا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)

البر هيم) درهم  (100 (: :) ملساهمات)

 موزو و99900)درهم لشركة بالوالند)

هولدينغ أوفشور

على) ينص  :) لذي  (8 رقم) بند 

1)حصة البر هيم) (: :) وحصص) مايلي)

بالوالند) حصة لشركة   موزو و999)

هولدينغ أوفشور

بند رقم)33):) لذي ينص على مايلي)

جديدين.) بر هيم) مسيرين  تعيين  (:

 موزو وهشام عبد هللا  و ر ري

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

فبر ير) (19 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1407.

909I

AUDINORD SARL

اتالنت5 بروسبكت
إعالن متعدد  لقر ر ت

AUDINORD SARL

 Nº(8 au 6éme étage de la

 résidence LINA, angle boulevard

 Mohamed V avenue Tan-Tan et

 rue( de( Liban,( Tanger،( 90000،

TANGER MAROC

»شركة ح ت)  تالنت5 بروسبكت)

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي):)7)شارع)

 3 إقامة أميرة  ل ابق)  لد ر  لبيضاء)

 TANGER 90000 TANGER  ( رقم)

.MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.72307

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)10)فبر ير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

 999 تفويت  لسيد إبر هيم أموزو) (:

 1.000 أصل) من  حصة  جتماعية 

حصة لفائدة شركة بالوالند هولدينغ)

أوفشور بتاريخ)10)فبر ير)2020

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

نور  لدين) قبول  ستقالة  لسيد  (:
زيان كمسير وإبر ء)حمته في ما سبق،)

وتعيين  لسيد إبر هيم أموزو ب اقته)

و لسيد هشام) (BX81083(  لوطنية)

ب اقته  لوطنية) عبد هللا  و ير ري،)

جديدين) كمسيرين  (LS800(03

للشركة ويمثالن  لشركة بتوقيعهما)

 ملنفصل

على) ينص  :) لذي  (4 رقم) قر ر 

من) تغير  لشكل  لقانوني  (: مايلي)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد ليصبح شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

على) ينص  :) لذي  (1 رقم) بند 

مايلي):) لشكل  لقانوني):)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة)

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)

البر هيم) درهم  (100 (: :) ملساهمات)

 موزو و99900)درهم لشركة بالوالند)

هولدينغ أوفشور

بند رقم)8):) لذي ينص على مايلي)

:) وحصص):)إبر هيم أموزو)1)حصة و)

شركة بالوالند هولدينغ أوفشور)999 

حصة

بند رقم)33):) لذي ينص على مايلي)

:)تعيين  لسيد إبر هيم أموزو ب اقته)

و لسيد هشام) (BX81083(  لوطنية)

ب اقته  لوطنية) عبد هللا  و ير ري،)

جديدين) كمسيرين  (LS800(03

للشركة ويمثالن  لشركة بتوقيعهما)

 ملنفصل

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (19 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)1406.

910I

CABINET EL KHALIFA

BCO AFRICA S.A.R.L
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CABINET EL KHALIFA
(،20100 زنقة طه حسين،) (- (43

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
شركة) (BCO AFRICA S.A.R.L

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
03- مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
زنقة  يت ورير شارع موالي يوسف.)

- 20100) لد ر  لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46((43
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BCO (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.AFRICA S.A.R.L
:) نجاز) بإيجاز) غرض  لشركة 
جميع أنو ع  لدر سات و ملساعدة في)

 د رة  ملشاريع..
-03زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- يوسف.) موالي  شارع  ورير   يت 

20100) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 990 (: نجيب) أبو  لعلى   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (10 (: رشيد)  لسيد  لدر ز 

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد أبو  لعلى نجيب عنو نه) ))
 B1 رياض  الندل5  لعمارة)  قامة 
 201(0 6  ل ابق  لثاني  لشقة رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 ( عنو نه) )) رشيد   لسيد  لدر ز 

فاس) (30010  1 حي طارق) (14 زنقة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد أبو  لعلى نجيب عنو نه) ))

 B1 رياض  الندل5  لعمارة)  قامة 

 201(0 6  ل ابق  لثاني  لشقة رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739406.

911I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE LOCUS SERVICES
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av.( hassan( II( bloc( 1( N°( 21،

72000،) لسمارة  ملغرب

شركة) (STE LOCUS SERVICES

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

مقرها  إلجتماعي  لحي) وعنو ن 

 وحسني زنقة سيدي  حمد بن مو�ضى)

 لرقم)22) لسمارة)-)72000) لسمارة)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOCUS SERVICES
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أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
 لبناء،)أشغال مختلفة..

:) لحي) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 وحسني زنقة سيدي  حمد بن مو�ضى)
 لرقم)22) لسمارة)-)72000) لسمارة)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيد  حمد  روش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) ))  لسيد  حمد  روش 
 26 رقم) مو�ضى  بن  زنقة  حمد 

 لسمارة.)72000) لسمارة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) ))  لسيد  حمد  روش 
 26 رقم) مو�ضى  بن  زنقة  حمد 

 لسمارة.)72000) لسمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة بتاريخ)13)يوليوز)

2020)تحت رقم)106/2020.

912I

FIDLOUK

IMAWLAGRO
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDLOUK
غشت  لقصر) (20 216,شارع)
 لكبير،)0)921،) لقصر  لكبير  ملغرب
ح ت) شركة  (IMAWLAGRO
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
أوالد جابر  وحو فات مشرع بلقصيري)

- 0)161)مشرع بلقصيري  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (01

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMAWLAGRO

:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 

فالحية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر أوالد)

(- بلقصيري) مشرع  جابر  وحو فات 

0)161)مشرع بلقصيري  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد محمد خومان):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) خومان  محمد   لسيد 

مشرع) جابر  وحو فات  أوالد  دو ر 

بلقصيري) مشرع  (161(0 بلقصيري)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) خومان  محمد   لسيد 

مشرع) جابر  وحو فات  أوالد  دو ر 

بلقصيري) مشرع  (161(0 بلقصيري)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع   البتد ئية 

14)يوليوز)2020)تحت رقم)136.

913I

FIDLOUK

STE EL ASASSI
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDLOUK

غشت  لقصر) (20 216,شارع)

 لكبير،)0)921،) لقصر  لكبير  ملغرب

ح ت) شركة  (STE EL ASASSI

 ملسؤولية  ملحدودة

دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

دكالة  لصفصاف بلقصيري)-)0)161 

مشرع بلقصيري  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

2(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (27

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE EL(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ASASSI

تربية) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملو �ضي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر دكالة)

 161(0 (- بلقصيري)  لصفصاف 

مشرع بلقصيري  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 70.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 3(0 (:  لسيد وحسن  لعسعا�ضي)

حصة بقيمة)000.)3)درهم للحصة.

 لسيد لونجة حيمور):)0)3)حصة)

بقيمة)000.)3)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

وحسن  لعسعا�ضي)  لسيد 

دكالة  لصفصاف) دو ر  عنو نه) ))
بلقصيري) مشرع  (161(0 بلقصيري)

 ملغرب.

عنو نه) )) حيمور  لونجة   لسيد 
بلقصيري) دكالة  لصفصاف  دو ر 

0)161)مشرع بلقصيري  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

وحسن  لعسعا�ضي)  لسيد 

دكالة  لصفصاف) دو ر  عنو نه) ))
بلقصيري) مشرع  (161(0 بلقصيري)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع   البتد ئية 

13)يوليوز)2020)تحت رقم)134.

914I

ANDERSEN CONSULTING

 LUX MALL SERVICES SARL

AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS،( 90030،( TANGER

MAROC

 LUX MALL SERVICES SARL

محدودة) مسؤولية  ح ت  شركة  (AU

ح ت  لشريك  لوحيد

 81 (: مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

طنجة) (90000 (- شارع  ملكسيك)

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.63819

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تقرر حل) (2020 يونيو) (01  ملؤرخ في)

 LUX MALL SERVICES SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

رأسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها) وعنو ن  درهم  (10.000

(- شارع  ملكسيك) (81  إلجتماعي)

90000)طنجة  ملغرب نتيجة لتوقف)

نشاط  لشركة.

و عين):)
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هارون  بيكزر)  لسيد)ة))

34)شارع موالي عبد هللا) وعنو نه) ))

)ة)) طنجة  ملغرب كمصفي) (90000

للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

81)شارع) 2020)وفي) 01)يونيو) بتاريخ)

 ملكسيك)-)90000)طنجة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232423.

91(I

best control and consulting sarl

 BENJAMIN FRANKLIN

ACADEMY PRIVE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 best control and consulting

sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

meknes،(50000،(meknes(maroc

 BENJAMIN FRANKLIN

ح ت) شركة  (ACADEMY PRIVE

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

ميموز   ملنظر  و ميل) شارع  (69

ر س  غيل مكناس)-)0000))مكناس)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 BENJAMIN FRANKLIN (:

.ACADEMY PRIVE

:) لتعليم) بإيجاز) غرض  لشركة 

 وخاص ما قبل  ملدرسة

 69 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ر س) ميموز   ملنظر  و ميل  شارع 

مكناس) ((0000 (- مكناس)  غيل 

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 AMIE LANITA KONCZ(لسيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 AMIE LANITA KONCZ(لسيدة 

ميموز ) شارع  (69 رقم) عنو نه) ))

مكناس) ر س  غيل   ملنظر  و ميل 

0000))مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 AMIE LANITA KONCZ(لسيدة 

ميموز ) شارع  (69 رقم) عنو نه) ))

مكناس) ر س  غيل   ملنظر  و ميل 

0000))مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (14  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1988.

916I

ASSALAH

ASSALAH
إعالن متعدد  لقر ر ت

ASSALAH

غانم) سيدي  40) لحي  لصناعي 

مر كش،)40110،)مر كش  ملغرب

»شركة ح ت  ملسؤولية) (Assalah

 ملحدودة«

 40 (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 
 لحي  لصناعي سيدي غانم مر كش)-)

40110)مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.88021

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)شتنبر)2019

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)
على) ينص  :) لذي  (01 رقم) قر ر 
إيديشو عمر) تفويت  لسيد  (: مايلي)
لفائدة  لسيد  لد كي) حصة  ل200)

موالي  وحسن.
على) ينص  :) لذي  (02 رقم) قر ر 
مايلي):)إستقالة  ملسير  لسيد إيديشو)

عمر
على) ينص  :) لذي  (03 رقم) قر ر 
مايلي):)تعيين  لسيد محمد بن  ليمني)

كمسير وحيد)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
بند رقم)6):) لذي ينص على مايلي)
مبلغ رأسمال  لشركة100.000,00  (:
:.1 لسيد) كالتالي) مقسم  درهم 
 60.000,00 موالي  وحسن)  لد كي 
محمد) بن  ليمني  درهم.2 لسيد 
بوعمرو) 20.000,00درهم.3 لسيدة 

ل يفة)20.000 ,00)درهم
بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي):)
يبلغ رأسمال  لشركة)100،000)درهم)
بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم  وهو 
مكتتب) للسهم  لو حد  درهم  (100
بالكامل ومدفوع بالكامل ومخصص)
بما يتناسب مع مساهماتهم) للشركاء)
1 لسيد  لد كي موالي  وحسن) (: وهي)
بن  ليمني) سهم.2 لسيد  (6000
محمد)2000)سهم.)3 لسيدة بوعمرو)

ل يفة)2000)سهم
على) ينص  :) لذي  (14 رقم) بند 
(: جديد) وحيد  مسير  تعيين  (: مايلي)

 لسيد بن  ليمني محمد
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم))418.

917I

CDH AUDIT ET CONSEILS

CHAMA INVEST
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE( D’AZILAL( 34،( 20110،

CASABLANCA MAROC

ح ت) شركة  (CHAMA INVEST

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 (2 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

20140) لد ر) (- شارع  لزرق وني)

 لبيضاء) ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.168379

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 فبر ير) (27 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ((.700.000«

»2.400.000)درهم«)إلى)»8.100.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740036.

918I

CABINET EL KHALIFA

 SELMA TOURISME S.A.R.L.

A.U
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET EL KHALIFA
(،20100 زنقة طه حسين،) (- (43

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

 SELMA TOURISME S.A.R.L.

شركة ح ت مسؤولية محدودة) (A.U

ح ت  لشريك  لوحيد

(– (09 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

)2001) لد ر) (- شارع سيدي بليوط)

 لبيضاء) ملغرب.



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   95(6

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.66877

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)07)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشركة   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»09)–)شارع سيدي بليوط)-))2001 

شارع) (8« إلى)  لد ر  لبيضاء) ملغرب«)

محمد  وخام5  ل ابق  لسادس رقم)

31 - 0)202) لد ر  لبيضاء) ملغرب)».

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))74002.

919I

CABINET EL KHALIFA

LOUTAIF
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL KHALIFA

(،20100 زنقة طه حسين،) (- (43

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

LOUTAIF)»شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة ح ت  لشريك  لوحيد«

 43 (: مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

20100) لد ر) (- حسين) طه  زنقة 

 لبيضاء) ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.464311

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)12)ماي)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني  (:

من شركة مدنية عقارية  لى شركة)

للشريك  ح ت  ملسؤولية  ملحدودة 

) لوحيد)؛)

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

:)لم ي رأ أي تغيير على مدة  لشركة،)

مقرها) مالها،) رأس  موضوعها،)

 الجتماعي وتاريخ  وختام)؛

قر ر رقم)3):) لذي ينص على مايلي)
من) متصرف  لشركة  مهمة  إنهاء) (:
 لتصرف  لذي أشرف عليه وإعفائه)

من مأموريته)؛
قر ر رقم)4):) لذي ينص على مايلي)
مسير ) تعيين  ملتصرف  لقديم  (:

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)
بند رقم)1):) لذي ينص على مايلي)
تم  ملصادقة على  لنظام  ألسا�ضي) (:

للشركة)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))73826.

920I

FIGENOUV

IKHWANE AL HOUDA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIGENOUV
شقة) (16 عمارة) شارع  لنصر 
مكناس) (،(00(0 ديور  لسالم،) (3

 ملغرب
IKHWANE AL HOUDA)شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد)في طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر1 
رقم)86)تجزئة  لوفاء)1)و2 - 0)00) 

مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.440(9

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)07)يوليوز)2020)تقرر حل)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
 IKHWANE AL  لشريك  لوحيد)
 100.000 رأسمالها) مبلغ  (HOUDA
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن  درهم 
و2  (1 تجزئة  لوفاء) (86 رقم) متجر1)
ل) نتيجة  مكناس  ملغرب  ((00(0  -
تحقيق  الهد ف  ملس رة) عدم  (:

لشركة.

 1 وحدد مقر  لتصفية ب متجر)
رقم)86)تجزئة  لوفاء)1)و2 - 0)00) 

مكناس  ملغرب.)
و عين):)

محمد  ملقسط)  لسيد)ة))
 1 تجزئة  لوفاء) (86 رقم) وعنو نه) ))
0)00))مكناس  ملغرب كمصفي) و2 

)ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)
 ملتعلقة بالتصفية):)متجر)1)رقم)86 
مكناس  ملغرب) و2) (1 تجزئة  لوفاء)
0)00)تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
يوليوز) (17  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)484.

921I

FIGENOUV

MOKAZ
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIGENOUV
شقة) (16 عمارة) شارع  لنصر 
مكناس) (،(00(0 ديور  لسالم،) (3

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  (MOKAZ
ح ت  لشريك  لوحيد)في) محدودة 

طور  لتصفية)
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)86 
تجزئة  لوفاء)1)و2 - 0)00))مكناس)

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.43903

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)07)يوليوز)2020)تقرر حل)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
مبلغ) (MOKAZ  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (100.000 رأسمالها)
تجزئة) (86 رقم) مقرها  إلجتماعي 
 لوفاء)1)و2 - 0)00))مكناس  ملغرب)
تحقيق  الهد ف) عدم  (: ل) نتيجة 

 ملس رة لشركة.

 86 وحدد مقر  لتصفية ب رقم)
تجزئة  لوفاء)1)و2 - 0)00))مكناس)

 ملغرب.)
و عين):)

عز لدين  ملقسط)  لسيد)ة))
 1 تجزئة  لوفاء) (86 رقم) وعنو نه) ))
0)00))مكناس  ملغرب كمصفي) و2 

)ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
لهم) على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود) ومحل  محل  ملخابرة 
و لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)رقم)86 
مكناس  ملغرب) و2) (1 تجزئة  لوفاء)
0)00)تم  إليد ع  لقانوني باملحكمة)
يوليوز) (17  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم))48.

922I

مستامنة شامة

TRAJINA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مستامنة شامة
142) ل ابق) رقم) شارع  ملسيرة 
 الول  لناظور شارع  ملسيرة رقم)142 
(،62000  ل ابق  الول  لناظور،)

 لناظور  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  (TRAJINA

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 142 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 62000 شارع  ملسيرة  ل ابق  ألول)-)

 لناظور  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20173
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.



95(7 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRAJINA
أشغال) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لبناء
-)أشغال  لصباغة.

 142 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 62000 شارع  ملسيرة  ل ابق  ألول)-)

 لناظور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد كريم  و ز ر):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 

 100000 (: كريم  و ز ر)  لسيد 
بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) كريم  و ز ر   لسيد 
 2 شارع قادة نضر م طريق تازة رقم)

60000)وجدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) كريم  و ز ر   لسيد 
 2 شارع قادة نضر م طريق تازة رقم)

60000)وجدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)02)يوليوز)

2020)تحت رقم)742.
923I

ETS COMPTA HOUSE

SJBG
إعالن متعدد  لقر ر ت

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 2(
 KHENIFRA( KHENIFRA،( 54000،

KHENIFRA MAROC
ح ت  ملسؤولية) »شركة  (SJBG

 ملحدودة ح ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي):) ملسيرة)
 وخضر ء)حي  يت  سحاق خنيفرة)-)-)

 يت  سحاق خنيفرة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.31(9

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)11)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالية):)

قر ر رقم)1):) لذي ينص على مايلي)

من  لسيد) حصة  (1000 تفويت) (:

نوري جمال كلها لصاوح  لسيدة  موه)

حفيضة

قر ر رقم)2):) لذي ينص على مايلي)

:)تعيين  لسيدة  موه حفيضة مسيرة)

جديدة للشركة ملدة غير محددة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية):)

بند رقم)7):) لذي ينص على مايلي)

:)تفويت  وحصص

على) ينص  :) لذي  (13 رقم) بند 

مايلي):)تعيين مسير جديد)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

08)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)144.

924I

ETS COMPTA HOUSE

TAHAJAOUIT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 2(

 KHENIFRA( KHENIFRA،( 54000،

KHENIFRA MAROC

ح ت) شركة  (TAHAJAOUIT

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

(- حي  لكورس خنيفرة) (18 رقم) (12

4000))خنيفرة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (16
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAHAJAOUIT
:) لبناء) بإيجاز) غرض  لشركة 

و الشغال  ملختلفة و وخدمات.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- حي  لكورس خنيفرة) (18 رقم) (12

4000))خنيفرة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد عبد  لرحيم عي�ضى):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عي�ضى) عبد  لرحيم   لسيد 
عنو نه) ))زنقة)29)رقم)04)حي السيري)

خنيفرة)4000))خنيفرة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عي�ضى) عبد  لرحيم   لسيد 
عنو نه) ))زنقة)29)رقم)04)حي السيري)

خنيفرة)4000))خنيفرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
)1)يوليوز)  البتد ئية بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم))16.
92(I

مستامنة شامة

GARAGE MAX
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

مستامنة شامة
142) ل ابق) رقم) شارع  ملسيرة 
 الول  لناظور شارع  ملسيرة رقم)142 
(،62000  ل ابق  الول  لناظور،)

 لناظور  ملغرب

ح ت) شركة  (GARAGE MAX

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 142 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 62000 شارع  ملسيرة  ل ابق  ألول)-)

 لناظور  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20201

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GARAGE MAX

غرض  لشركة بإيجاز):)-)طولي)

-) ستير د ق ع غيار  لسيار ت

-) ستير د  لبضائع.

 142 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 62000 شارع  ملسيرة  ل ابق  ألول)-)

 لناظور  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: أبركان) حمزة   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 

 لسيد حمزة أبركان):)1000)بقيمة)

100.000)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد حمزة أبركان عنو نه) ))حي)

 يت عي�ضى)62000) لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
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 لسيد حمزة أبركان عنو نه) ))حي)
 يت عي�ضى)62000) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم)7)9.

926I

 ئتمانية  لشريفي مبارك

 Ste YOUSSEF يوسف بوركع
BOURGAA

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ئتمانية  لشريفي مبارك
س  لزنقة) بلوك  حي  لرجافاهلل 
كلميم) (،81000 كلميم،) (03 رقم) (0(

 ملعرب
 Ste YOUSSEF بوركع) يوسف 
مسؤولية) ح ت  شركة  (BOURGAA

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 82000  -  114  ملختار  لسو�ضي رقم)

طان ان  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.3(07

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) (2020 يناير) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
)ة))موفيدة بوركع) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (2.100
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (14.000
يوسف بوركع بتاريخ)17)يناير)2020.
بنك) )ة)) لغالية  تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (4.200
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (14.000
يوسف بوركع بتاريخ)17)يناير)2020.
)ة)) وحسن بوركع) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (2.100
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (14.000
يوسف بوركع بتاريخ)17)يناير)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئية ب ان ان بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم)387.

927I

 ئتمانية  لشريفي مبارك

 Ste YOUSSEF يوسف بوركع

BOURGAA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 ئتمانية  لشريفي مبارك

س  لزنقة) بلوك  حي  لرجافاهلل 

كلميم) (،81000 كلميم،) (03 رقم) (0(

 ملعرب

 Ste YOUSSEF بوركع) يوسف 

مسؤولية) ح ت  شركة  (BOURGAA

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الجتماعي شارع)

 82000  -  114  ملختار  لسو�ضي رقم)

طان ان.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.3(07

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تحويل) (2020 يناير) (17  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

»شركة ح ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ب ان ان بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم)387.

928I

 ئتمانية  لشريفي مبارك

 Ste YOUSSEF يوسف بوركع

BOURGAA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 ئتمانية  لشريفي مبارك

س  لزنقة) بلوك  حي  لرجافاهلل 

كلميم) (،81000 كلميم،) (03 رقم) (0(

 ملعرب

 Ste YOUSSEF بوركع) يوسف 

مسؤولية) ح ت  شركة  (BOURGAA

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 82000  -  114  ملختار  لسو�ضي رقم)

طان ان  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.3(07

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم) (2020 يناير) (17 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

أي) درهم«) (6.600.000,00«

إلى) درهم«) (1.400.000,00« من)

(: عن طريق) درهم«) (8.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية ب ان ان بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم)387.

929I

F2M(شركة

F2M شركة 
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مخبزة  لد ر

(،60800 تاوريرت،) البي ا  (709

تاوريرت  ملغرب

ح ت) شركة  (F2M شركة) (

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)8)زنقة2 

حي  لنور)-)60800)تاوريرت  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (27

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.F2M

غرض  لشركة بإيجاز):)مخبزة.

زنقة2  (8 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
حي  لنور)-)60800)تاوريرت  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (0 (: قاسو) عبد  لعزيز   لسيد 
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

0))حصة) (:  لسيد رشيد  لنكادي)
بقيمة)0.000))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد عبد  لعزيز قاسو عنو نه) ))
 60800 زنقة بوجدور حي  لنهضة) ((

تاوريرت  ملغرب.
عنو نه) )) رشيد  لنكادي   لسيد 
128)ساحة  ملسيرة  وخضر ء)60800 

تاوريرت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد عبد  لعزيز قاسو عنو نه) ))
 60800 زنقة بوجدور حي  لنهضة) ((

تاوريرت  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بتاوريرت بتاريخ)17)يوليوز)

2020)تحت رقم)139/2020.
930I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

فورمريأك
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34,(RUE(D’AZILAL،(20110،

CASABLANCA MAROC
فورمريسك شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 332 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
شارع بر هيم  لرد ني طابق)))رقم)21 
إقامة ريحان)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46632(
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 09 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

فورمريسك.

تقديم) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)

 وخدمات للشركات و إلد ر ت

إد رة  ملخاطر) في  -) ملساعدة 

 لصناعية

- لنصيحة

-خدمات هندسية

(- ) لندو ت) تنظيم  ملؤتمر ت) (-

 لندو ت)-) ملنتديات..) وخ).

وتسويق وتمثيل) - ستير د وإنشاء)

و لبصرية) جميع  ملو د  لسمعية 

وجميع  لوثائق) و لبر مج  و لكتب 

 ملتعلقة بإد رة  ملخاطر

-) الستحو ح على حصة بأي شكل)

أو) جميع  لشركات  في  من  ألشكال 

أو)  لشركات  لتي لديها كائن مشابه 

حي صلة وبشكل عام جميع  ملعامالت)

و لصناعية) و لتجارية   ملالية 

تتعلق) قد  و لعقارية  لتي  و ملنقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء)

 ملذكورة أعاله و لتي قد تعزز ت وير)

أعمال  مل تمع.

 332 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع بر هيم  لرد ني طابق)))رقم)21 

إقامة ريحان)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد جفري جوزيف كايل):)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

كايل) جوزيف  جفري   لسيد 

المرو بار د كلدن بيتش) (( عنو نه) ))

1))4)كلوندرى أستر ليا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

كايل) جوزيف  جفري   لسيد 

المرو بار د كلدن بيتش) (( عنو نه) ))

1))4)كلوندرى أستر ليا

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740189.

931I

FISCALITY CONSULTING CENTER

EZYO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH،( 40000،

MARRAKECH maroc

ح ت  ملسؤولية) شركة  (EZYO

 ملحدودة

شارع) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 

جو د) عبد  لكريم  وخ ابي  قامة 

04) ل ابق) رقم) شقة  (109 عمارة)

 40000 مر كش) مر كش   لثالث 

مر كش  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.7938(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (23 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)

نقل  لسلع للغير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (17  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم))11427.

932I

fiduciaire(de(l’avenir

PROLED
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

fiduciaire(de(l’avenir
  لنور21)زنقة   لزنبق حي  لر حة)
20200،) لد ر)  لد ر  لبيضاء،)

 لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  (PROLED

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي)40,)زنقة)
 القحو ن حي  لر حة  لد ر  لبيضاء)-)

20200) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
121739

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى  (
تم تغيير) (2020 يوليوز) (01  ملؤرخ في)
إلى) (»PROLED« تسمية  لشركة من)

.»TERRAPUR«
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739298.
933I

PACIOFIS

هنوري
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM
 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10،(60000،(OUJDA(MAROC
مسؤولية) ح ت  شركة  هنوري 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 39 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
(- حي  وحسني) لهبيل  بكاي  شارع 

63300)بركان  ملعرب)
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

7241
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)هنوري.

غرض  لشركة بإيجاز):) ستشار ت)

و لتدريب لفائدة  لشركات.

39)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

 63300 (- حي  وحسني) لهبيل  بكاي 

بركان  ملعرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: عبد  لقادر)  لسيد  لزعاف 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عبد  لقادر)  لسيد  لزعاف 
حي) (37 رقم) مدريد  زنقة  عنو نه) ))

 لليمون)63300)بركان  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  لقادر)  لسيد  لزعاف 
حي) (37 رقم) مدريد  زنقة  عنو نه) ))

 لليمون)63300)بركان  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ببركان   البتد ئية 

2020)تحت رقم)733.

934I

SAGASUD

BAB HOUARA TRANS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

SAGASUD

رقم) شارع  المير موالي عبد هللا 

 LAAYOUNE،( 70000، 23) لعيون)

LAAYOUNE) ملغرب
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شركة) (BAB HOUARA TRANS

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  قامة) وعنو ن 
(- 422) لعيون) رقم) (E بلوك)  لوفاق 

70000) لعيون  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

31879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BAB (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HOUARA TRANS

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضلئع وحساب  لغير،)بيع  لسمك)

و لتقسيط،) ستر د) باو ملة 

وتصدير.

:) قامة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- 422) لعيون) رقم) (E بلوك)  لوفاق 

70000) لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: محمد  الطر ش)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد عبد  وخالق  الطر ش):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 

 (0000 (:  لسيد محمد  الطر ش)

بقيمة)100)درهم.

(: عبد  وخالق  الطر ش)  لسيد 

0000))بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد  الطر ش عنو نه) ))

دو ر  ل لبة سيدي  حمد  عمر  والد)

تايمة)0)833) والد تايمة  ملغرب.

عبد  وخالق  الطر ش)  لسيد 
دو ر  ل لبة سيدي  حمد) عنو نه) ))
0)833) والد تايمة)  عمر  والد تايمة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد محمد  الطر ش عنو نه) ))
دو ر  ل لبة سيدي  حمد  عمر  والد)

تايمة)0)833) والد تايمة  ملغرب
عبد  وخالق  الطر ش)  لسيد 
دو ر  ل لبة سيدي  حمد) عنو نه) ))
0)833) والد تايمة)  عمر  والد تايمة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (2( بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2020)تحت رقم)1070.
93(I

AUDEC EXPERTISE

ANFA RESTO CONCEPT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni,  ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine,( Casablanca،( 20100،

Casablanca Maroc
 ANFA RESTO CONCEPT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
 ,36 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 Rue de Lille et Boulevard Emile
 Zola, Numéro 7, Belvédère, -

.20000 CASABLANCA MAROC
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.42019(

بمقت�ضى  و مع  لعام)
يونيو) (01 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
تحويل  ملقر  الجتماعي) تم  (2020
 Rue de  ,36« من) للشركة   وحالي 
 Lille et Boulevard Emile Zola,
 Numéro 7, Belvédère, - 20000
إلى) (»CASABLANCA MAROC
 Centre Commercial ANFA«

 PLACE, Complexe Immobilier

 ANFA PLACE LIVING RESORT,

 Local numéro L3.14, Boulevard

 de la corniche - 20000

.»CASABLANCA MAROC

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740707.

936I

TOMM LIVE SARL

SECUVISION SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SECUVISION SARL AU

شارع يوسف  بن تاشفين  ل ابق)

 لثاني رقم)3)طنجة،)90000،)طنجة)

 ملغرب

شركة) (SECUVISION SARL AU

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

تاشفين  ل ابق  لثاني) يوسف  بن 
رقم)3)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1063(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SECUVISION SARL AU

-) ستير د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

وتسويق معد ت  ألمن  إللكترونية.

)-)تسير  لبنية  لتحتية لتكنولوجيا)

 ملعلومات.

)-)تركيب  ملعد ت  لصناعية..
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
تاشفين  ل ابق  لثاني) يوسف  بن 
رقم)3)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: سارة  دزيري)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 

 1000 (: سارة  دزيري)  لسيدة 
بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سارة  دزيري   لسيدة 
شارع محمد  لسادس مركب  لربيع)

04)رقم)192 90000)طنجة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) سارة  دزيري   لسيدة 
شارع محمد  لسادس مركب  لربيع)

04)رقم)192 90000)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3393.

937I

ديكسون

LENGUADO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ديكسون
23)جون جوري5  ل ابق  لثالث)
20060،) لد ر)  لد ر  لبيضاء،)

 لبيضاء) ملغرب
ح ت) شركة  (LENGUADO

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)10)زنقة)
 -  (  وحرية،) ل ابق  لثالث،) لشقة)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466037
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LENGUADO

غرض  لشركة بإيجاز):)م عم.

زنقة) (10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  (  وحرية،) ل ابق  لثالث،) لشقة)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((00 (:  لسيد عبابو يحيى)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (RAMISI( :( 500  لشركة)

بقيمة)00))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) يحيى  عبابو   لسيد 

ياسمين،) غاندي،) قامة  شارع  (41

F،) ل ابق  وخام5،) لشقة)  لسلم)

20000) لد ر  لبيضاء) B6،) ملعاريف)

 ملغرب.

زنقة) عنو نه) )) (RAMISI  لشركة)

82،) ل ابق  لر بع،) سمية،) ملبنى)

20000) لد ر) 16،) لنخيل)  لشقة)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

(،41  لسيد عبابو يحيى عنو نه) ))

شارع غاندي،) قامة ياسمين،) لسلم)

)،) لشقة ب6،) ملعاريف) F،) ل ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 لسيد بوقنوف سعيد عنو نه) ))

لكريريك،) ل ابق) فضاء)  لو زي5،)

20000) لد ر  لبيضاء) 3،) قامة  مير)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (13

.849678283

938I

TOMM LIVE SARL

DIBALA TRANS SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

DIBALA TRANS SARL AU
شارع يوسف  بن تاشفين  ل ابق)
 لثاني رقم)3)طنجة،)90000،)طنجة)

 ملغرب
 DIBALA TRANS SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
تاشفين  ل ابق  لثاني) يوسف  بن 
رقم)3)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
1063(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DIBALA TRANS SARL AU
نقل) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع.
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
تاشفين  ل ابق  لثاني) يوسف  بن 
رقم)3)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد جمال باطي5):)100)حصة)
بقيمة)1.000)درهم للحصة.

 لسيد جمال باطي5):)100)بقيمة)
درهم. ألسماء) لشخصية) (1.000

و لعائلية وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد جمال باطي5 عنو نه) ))دو ر)
 رموتة بني دركول باب تازة شفشاون)

91000)شفشاون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد جمال باطي5 عنو نه) ))دو ر)
 رموتة بني دركول باب تازة شفشاون)

91000)شفشاون  ملغرب
 لسيد محمد باطي5 عنو نه) ))دو ر)
 رموتة بني دركول باب تازة شفشاون)

91000)شفشاون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3394.
939I

SAVOIR EXPERT

JMBM
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 0( RUE IBN BATTOUTA
 VILLE( NOUVELLE،( 31000،

SEFROU MAROC
مسؤولية) ح ت  شركة  (JMBM

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)120 
 31000(- حي أمكموش ستي مسعودة)

صفرو  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
(: رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

2911
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
محدودة ح ت  لشريك  لوحيد باملميز ت)

 لتالية):)
شكل  لشركة):)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.JMBM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري

 ألشغال  ملختلفة

بيع  ملنوجات  لتقليدية

.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)120 

حي أمكموش ستي مسعودة)-)31000 

صفرو  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: جو د) لكريمط   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) جو د  لكريمط   لسيد 

 31000 حي زالغ بنصفار) (1026 رقم)

صفرو  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) جو د  لكريمط   لسيد 

 31000 حي زالغ بنصفار) (1026 رقم)

صفرو  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  البتد ئية بصفرو بتاريخ)

2020)تحت رقم)131.

940I

COMPTE A JOUR

 TRAVAUX

 D’AMÉNAGEMENT DU

NORD
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° (173 OLD MILMOUN

 NADOR،( 62000،( NADOR

MAROC



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   956(

 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

DU NORD شركة ح ت مسؤولية 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي بولفار)

موالي  سماعيل  قامة بادي رقم)3 - 

62000) لناظور  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

20097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (0(

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

.DU NORD

:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 

-در سات) وبناء) لشقق) عمومية 

 لهندسة  لفنية و ملدنية-)بيع معد ت)

 لبناء)باو ملة.

بولفار) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

موالي  سماعيل  قامة بادي رقم)3 - 

62000) لناظور  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

1.000)حصة) (:  لسيد منير ملوك)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حي) عنو نه) )) ملوك  منير   لسيد 

 والد  بر هيم  قامة مارينا د)2 62000 

 لناظور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

حي) عنو نه) )) ملوك  منير   لسيد 
 والد  بر هيم  قامة مارينا د)2 6200 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
26)يونيو)  البتد ئية بالناضور بتاريخ)

2020)تحت رقم)662.

941I

TOMM LIVE SARL

VARAN TRANS SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

VARAN TRANS SARL AU
حي  لسوريين شارع  حمد  لتادلي)
طنجة) (،90000 طنجة،) (133 رقم)

 ملغرب
 VARAN TRANS SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد
حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رقم) زنقة  حمد  لتادلي   لسوريين 

133)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106241
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VARAN TRANS SARL AU
:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع.
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم) زنقة  حمد  لتادلي   لسوريين 
133)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عدنان  غزيل):)100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

 

 لسيد عدنان  غزيل):)100)بقيمة)

1.000)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عدنان  غزيل   لسيد 

حي  لسوريين زنقة  حمد  لتادلي رقم)

133)طنجة)90000)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) عدنان  غزيل   لسيد 

حي  لسوريين زنقة  حمد  لتادلي رقم)

133)طنجة)90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3296.

942I

bemultico(بيمولتيكو

ITOUB HIBA اتوب هبة
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

bemultico(بيمولتيكو
01) لزيتون) شقة رقم) (106 رقم)

مكناس) (،(0060 -مكناس،)  ملعركة)

مكناس

ITOUB HIBA) توب هبة شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل ابق)

 01 30) لش ر) في  لرقم)  لسفلي 

(- 04)جماعة مجاط مكناس)  و ناح)

0000))مكناس  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ITOUB(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

HIBA) توب هبة.

:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة  و  لبناء.

:) ل ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 01 30) لش ر) في  لرقم)  لسفلي 

(- 04)جماعة مجاط مكناس)  و ناح)

0000))مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.200.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 4.000 (: حسان) سيرو   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد سيرو باسو):)4.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 4.000 (: محمد) سيرو   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حسان  سيرو   لسيد 

خنيفرة) وساعد  يحيى  سيدي  مركز 

4000))خنيفرة  ملغرب.

 لسيد سيرو باسو عنو نه) ))مركز)

سيدي يحيى وساعد خنيفرة)4000) 

خنيفرة  ملغرب.

عنو نه) )) محمد  سيرو   لسيد 

خنيفرة) تيغسالين   لحي  الد ري 

4000))خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد سيرو باسو عنو نه) ))مركز)

سيدي يحيى وساعد خنيفرة)4000) 

خنيفرة  ملغرب

تم  إليد ع  لقانوني ب-)بتاريخ)21 

يوليوز)2020)تحت رقم)2078.

943I



9563 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

TOMM LIVE SARL

OPTI - SELECT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

OPTI - SELECT
ز وية شارع محمد  وخام5 وشارع)

فيكتور هوغو  ل ابق  لر بع طنجة،)

90000،)طنجة  ملغرب

ح ت) شركة  (OPTI - SELECT

 ملسؤولية  ملحدودة

ز وية) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
شارع محمد  وخام5 وشارع فيكتور)

هوغو  ل ابق  لر بع طنجة)-)90000 

طنجة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (14

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 OPTI (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.- SELECT

:) ستر د) بإيجاز) غرض  لشركة 

تصنيع) في  يدخل   لزجاج  لذي 

 لنظار ت  ل بية..
ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع محمد  وخام5 وشارع فيكتور)

هوغو  ل ابق  لر بع طنجة)-)90000 

طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 OPTAGAME SARL  لشركة)

درهم) (100 حصة بقيمة) (AU( :( 499

للحصة.

 OPTIBG SARL AU  لشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 501

للحصة.

 OPTAGAME SARL AU(لشركة (

499):)بقيمة)100)درهم.

 OPTIBG( SARL( AU( :  لشركة)

01))بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 OPTAGAME SARL AU(لشركة 

شارع  لقدس  ل ابق) (64 عنو نه) ))

طنجة) (90000 طنجة) ((  لثالث رقم)

 ملغرب.

 OPTIBG SARL AU  لشركة)

 Allée du Roussillon  27 عنو نه) ))

 bâtiment le cornélien 31770
تولوز) (Colomiers -France 31770

فرنسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد عبد  لل يف  بن  لهاشمي)
 1 رقم) زنقة  لكندي  (31 عنو نه) ))

طنجة)90000)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))329.

944I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

STE ISOJET MAROC SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT

 JANOUB( II( EL( JADIDA،( 24000،

EL JADIDA MAROC

 STE ISOJET MAROC SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 61 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

مص فى) ز وية  ياقوت  اللة  شارع 
 20000  -  (6 رقم) (1  ملعاني  ل ابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46((7(

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ISOJET MAROC SARL
أنظمة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
و لعزل) و لتدفئة   لصرف  لصحي 
 وحر ري و لعزل أو  لدخان  لصناعي.

 61 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
مص فى) ز وية  ياقوت  اللة  شارع 
 20000  -  (6 رقم) (1  ملعاني  ل ابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
(: رأسمال  لشركة) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد بكار عبد  الله):)00))حصة)
بقيمة)100,00)درهم للحصة.

 (00 (: عبد  لعظيم) فتح   لسيد 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عبد  الله  بكار   لسيد 
62) لشقة)  قامة مون فلوري عمارة)
24000) و ديدة) 8) ل ابق  الول)

 ملغرب.
 لسيد فتح عبد  لعظيم عنو نه) ))
))) قامة  لعهد عمارة  لورد)24000 

 و ديدة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عبد  الله  بكار   لسيد 
62) لشقة)  قامة مون فلوري عمارة)
24000) و ديدة) 8) ل ابق  الول)

 ملغرب
 لسيد فتح عبد  لعظيم عنو نه) ))
))) قامة  لعهد عمارة  لورد)24000 

 و ديدة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)13630.
94(I

FIDASSURCO

Y&Z BTP
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI
 IMM( 95( 1ER( ETAGE( APPT( 17،

40000،(MARRAKECH(MAROC
شركة ح ت مسؤولية) (Y&Z(BTP

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
(- بر هيم) و حة سيدي  بلعكيد  والد 

40000)مر كش  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104(87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (13
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 Y&Z (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BTP
أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء)ونقل  لبضائع.
:)دو ر والد) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
بلعكيد و حة سيدي بر هيم)-)40000 

مر كش  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: زكرياء) وردوني   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) زكرياء) وردوني   لسيد 
 621 دو ر والد بلعكيد بلوك س رقم)
و حة سيدي بر هيم)40000)مر كش)

 ملغرب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) زكرياء) وردوني   لسيد 
 621 دو ر والد بلعكيد بلوك س رقم)
و حة سيدي بر هيم)40000)مر كش)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (03  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)3728.
946I

SUD INVEST CONSULTING

 MAROCAINE DU
NUMERIQUE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة  لقب ان  ريكي  قامة  يزي5)
 GUELIZ،  11 2) لشقة رقم)  ل ابق)

40000،(MARRAKECH(MAROC
 MAROCAINE DU
NUMERIQUE)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 LOT مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 SAFSSAF N° 272 -RDC- TARGA
 MARRAKECH  40000 مر كش)

MAROC
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

10(009
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.MAROCAINE DU NUMERIQUE
بإيجاز) غرض  لشركة 
 DÉVELOPPEMENT (:

.INFORMATIQUE

 LOT (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 SAFSSAF N° 272 -RDC- TARGA

 MARRAKECH  40000 مر كش)

.MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 MEHDI BOURRAGAT  لسيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 1.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 MEHDI BOURRAGAT  لسيد)

 LOT SAFSSAF N° 272 عنو نه) ))

 TARGA 40000 MARRAKECH

.MAROC

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 MEHDI BOURRAGAT  لسيد)

 LOT SAFSSAF N° 272 عنو نه) ))

 TARGA 40000 MARRAKECH

MAROC

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)9)1142.

947I

 ئتمانية بوعرفة

STE DRISSI NOUVELLE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ئتمانية بوعرفة
زنقة  لد ر  لبيضاء) رقم49)

بوعرفة) (،61200 بوعرفة،) بوعرفة 

 ملغرب

STE DRISSI NOUVELLE)شركة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  لحي) وعنو ن 

 الد ري)-)61200)تالسينت  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

791

 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DRISSI NOUVELLE
:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 
مختلفة- شغال) و شغال   لبناء)
و لبستنة- شغال  ل اقة)  لتش ير 
 لشمسية وجميع  ل اقات  ملتجددة.
:) لحي) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 الد ري)-)61200)تالسينت  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 30.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 100 (:  لسيد  لدري�ضي مص في)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 100 (:  لسيد  لدري�ضي نور  لدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد  لدري�ضي عبد  لعزيز):)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
مص في)  لسيد  لدري�ضي 
 61200 تالسينت  ملركز) عنو نه) ))

تالسينت  ملغرب.
نور  لدين)  لسيد  لدري�ضي 
عمارة961)  لوبابة  حي  عنو نه) ))

 ل ابق6 1200))مكناس  ملغرب.
عبد  لعزيز) لدري�ضي   لسيد 
عمارة961)  لوبابة  حي  عنو نه) ))

 ل ابق6 1200))مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
نور  لدين)  لسيد  لدري�ضي 
عمارة961)  لوبابة  حي  عنو نه) ))

 ل ابق6 1200))مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

2020)تحت رقم)44/2020.

948I

ABDESLAM ANTID

 BUREAU D’INGÉNIERIE 
 RURALE ET

ENVIRONNEMENTALE BIRE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL
 HAJ( ERRACHIDIA،( 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 bureau d’ingénierie rurale et  
شركة) (environnementale BIRE
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 07 وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)
زنقة علي  بي طالب بتنا سال)-)11040 

سال  ملغرب)
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
(: رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

31327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير) (0(
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 bureau d’ingénierie rurale et

.environnementale BIRE
مكتب) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لدر سات)
در سة وتنفيذ مشاريع  لري

تركيب  أللو ح  لشمسية
.

 07 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنقة علي  بي طالب بتنا سال)-)11040 

سال  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)



956( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

 1.000 (: ياسين) كبون   لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ياسين  كابون   لسيد 
رقم)20)قبرس مارسا شقة)17) لرباط)

10010) لرباط  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) ياسين  كابون   لسيد 
رقم)20)قبرس مارسا شقة)17) لرباط)

10010) لرباط  ملغرب)
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (12 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)167.
949I

MOHAMED LAAGOUBI

JOLLIPEE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE
 TETOUAN( ATLAS،( 30000،( FES

MAROC
شركة ح ت مسؤولية) (JOLLIPEE

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 2 وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل)
تجزئة فدوى بنسودة)-)30030)فاس)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(278(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2017 أبريل) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JOLLIPEE

غرض  لشركة بإيجاز):)مقهى)

م عم.

 2 محل) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئة فدوى بنسودة)-)30030)فاس)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: بوعمر ن محمد)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد بوعمر ن محمد عنو نه) ))

تجزئة فدوى و د فاس) (2 بلوك) (48

30030)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد بوعمر ن محمد عنو نه) ))

تجزئة فدوى و د فاس) (2 بلوك) (48

30030)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)26)ماي)2017 

تحت رقم)87)1.

9(0I

 ئتمانية بوعرفة

HORIZON D›ELEVAGE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ئتمانية بوعرفة
زنقة  لد ر  لبيضاء) رقم49)

بوعرفة) (،61200 بوعرفة،) بوعرفة 

 ملغرب

شركة) (HORIZON D’ELEVAGE

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  لحي) وعنو ن 

 الد ري تالسينت)-)61200)تالسينت)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

793

 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 مارس)

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HORIZON D’ELEVAGE

تسمين) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

جميع  نو ع) و نتاج  وتربية  لدجاج 

و لبيض-بيع و نتاج)  للحوم  لبيضاء)

جميع  العالف  ملركبة  وخاصة)

بالدو جن.

:) لحي) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 الد ري تالسينت)-)61200)تالسينت)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 30.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (:  لسيد  لدري�ضي مص فى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 100 (:  لسيد  لدري�ضي نور  لدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد  لدري�ضي عبد  لعزيز):)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

مص فى)  لسيد  لدري�ضي 

 61200 تالسينت  ملركز) عنو نه) ))

تالسينت  ملغرب.

نور  لدين)  لسيد  لدري�ضي 

 (961 عمارة) لبابة  حي  عنو نه) ))

 ل ابق6 1200))مكناس  ملغرب.

عبد  لعزيز)  لسيد  لدري�ضي 

 (961 عمارة) لبابة  حي  عنو نه) ))

 ل ابق6 1200))مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

مص فى)  لسيد  لدري�ضي 

 61200 تالسينت  ملركز) عنو نه) ))

تالسينت  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

2020)تحت رقم)2020/)4.

9(1I

CABINET COMPTABLE SAKHI

DREAMLINK
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 CABINET COMPTABLE

SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GH1

 ETAGE( 5( APPT( 18،( 20550،

CASABLANCA MAROC

ح ت) شركة  (DREAMLINK

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع مرس  لسل ان شقة)3) ل ابق)

1 - 20490) لد ر  لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466(41

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DREAMLINK

:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 

وتسويق  ملنتجات  إللكترونية)

و التصاالت)؛

 الستير د و لتصدير..

26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

 -  1 3) ل ابق) مرس  لسل ان شقة)

20490) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
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أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد  لبشيري سفيان)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لبشيري سفيان عنو نه) ))
رقم) (6 إقامة  البر ر عمارة ن طابق)
عين  لبرجة) تاشفين  شارع  بن  (1

20320) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  لبشيري سفيان عنو نه) ))
رقم) (6 إقامة  البر ر عمارة ن طابق)
عين  لبرجة) تاشفين  شارع  بن  (1

20320) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)740382.
9(2I

 ئتمانية بوعرفة

STE BOUAZAMA ET FRERES
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية بوعرفة
زنقة  لد ر  لبيضاء) رقم49)
بوعرفة) (،61200 بوعرفة،) بوعرفة 

 ملغرب
 STE BOUAZAMA ET FRERES

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)273)حي)

 لوحدة)-)61200)بوعرفة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.3/99

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 ماي) (18 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
)ة)) مبارك بوعزم) تفويت  لسيد)
حصة  جتماعية من أصل) (12.63(
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (12.63(

عي�ضى بوعزم بتاريخ)18)ماي)2020.
بوعزم) محمد  )ة)) تفويت  لسيد)

حصة  جتماعية من أصل) (17.36(
)ة)) لفائدة  لسيد) حصة  (17.36(
يوسف بوعزم بتاريخ)18)ماي)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (21 بتاريخ) بفجيج   البتد ئية 

2020)تحت رقم)60/2020.

9(3I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة  لعيون  لساقية)

 وحمر ء

SOMOBRAL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 
 لعيون  لساقية  وحمر ء

(،70000 (،2266 صندوق  لبريد)
 لعيون  ملغرب

ح ت) شركة  (SOMOBRAL
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 -  348 رقم) حي  لقدس  علي   المام 

70000) لعيون  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOMOBRAL
:) الشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

و وخدمات  ملختلفة
 شغال  لبناء)و لصيانة

 لتجارة  لعامة)
 الستر د و لتصدير

بيع  ملو د  وحديدية وغيرها.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  348 رقم) حي  لقدس  علي   المام 

70000) لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمود  لعلوي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمود  لعلوي عنو نه) ))

شارع  المام علي حي  لقدس رقم)348 

70000) لعيون  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمود  لعلوي عنو نه) ))

شارع  المام علي حي  لقدس رقم)348 

70000) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)19/20)1.

9(4I

somadik

DAWDI PISCADOS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr (

 laayoune،( 70000،( laayoune

maroc

DAWDI PISCADOS)شركة ح ت)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

خط  لرملة) حي  (16 رقم)  كفول 

 LAAYOUNE 7000 01) لعيون)

LAAYOUNE MAROC

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DAWDI PISCADOS

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع وحساب لغير.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

خط  لرملة) حي  (16 رقم)  كفول 

 LAAYOUNE 7000 01) لعيون)

.LAAYOUNE MAROC

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: مصدق)  لسيد  ل اهر 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 

 1000 (: مصدق)  لسيد  ل اهر 

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ل اهر مصدق عنو نه) ))

 700(0 طرفاية) حي  ملسيرة  خفنير 

طرفاية  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  ل اهر مصدق عنو نه) ))

 700(0 طرفاية) حي  ملسيرة  خفنير 

طرفاية  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (22  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)09)يوليوز)2020.

9((I
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societe menara marrakech conseil plus

RAK PRODUCTS WATER
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM.

 15(BUREAU(N°1(MARRAKECH،

40000،(MARRAKECH(MAROC

 RAK PRODUCTS WATER

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

مقرها  إلجتماعي  قامة) وعنو ن 

 -  1 مكتب) (1( عمارة) (2 د ر  لسعادة)

40000)مر كش  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

104(0(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RAK (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRODUCTS WATER

شر ء) (- (: بإيجاز) غرض  لشركة 

وبيع  ملو د  لكيميائية و لنظافة

-)تاجر معد ت ولو زم هيدروليكية

-) ستير د وتصدير.

:) قامة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  1 مكتب) (1( عمارة) (2 د ر  لسعادة)

40000)مر كش  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: حسبون) ياسين   لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد ياسين حسبون عنو نه) ))
مر كش)40000)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد ياسين حسبون عنو نه) ))
مر كش)40000)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (01  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم))11379.

9(6I

 ئتمانية ماجستر ل

أكري عمراوي
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ئتمانية ماجستر ل
 17/7 السيكون  لق عة) تجزئة 
ز وية زنقة طنجة وزنقة  بن  وخ يب)
 ألطل5 فاس،)30100،)فاس  ملغرب
ح ت) شركة  عمر وي  أكري 

 ملسؤولية  ملحدودة
 176 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
مرطز طم طم صفرو)-)30000)صفرو)

 ملغرب)
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

2601
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 أبريل) (18
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
أكري) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

عمر وي.
غرض  لشركة بإيجاز):)بيع  ألالت)

 لفالحية
بيع علف  ملو �ضي)

 لتصدير و ألستير د.

 176 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
مرطز طم طم صفرو)-)30000)صفرو)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 330 (: نادية  لعمر وي)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 330 (: يون5  لعمر وي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 340 (: محند  لعمر وي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة نادية  لعمر وي عنو نه) ))
 21 قصر  لكبير  لشقة) زنقة  رقم 
فاس) (30000 1) ألطل5)  ل ابق)

 ملغرب.
 لسيد يون5  لعمر وي عنو نه) ))
صفرو) (30000 طم) طم  بئر  مركز 

 ملغرب.
 لسيد محند  لعمر وي عنو نه) ))
صفرو) (30000 عين  لشكاك) مركز 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة نادية  لعمر وي عنو نه) ))
 21 قصر  لكبير  لشقة) زنقة  رقم 
فاس) (30000 1) ألطل5)  ل ابق)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (20 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2019)تحت رقم)/2019281.
9(9I

Synergie Experts

TEA & FUSION
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستمر ر نشاط  لشركة

Synergie Experts
حي) جورس,) جون  زنقة  (,49
20060،) لد ر  لبيضاء) غوتييه،)

 ملغرب
ح ت) »شركة  (TEA( &( FUSION

 ملسؤولية  ملحدودة«

قر ر  و مع  لعام) بموجب 

يونيو2020،) (1( بتاريخ)  الستثنائي 

شركاء) لشركة  ملحدودة) قرر 

 ملسؤولية)

TEA(&(FUSION

 200.000 قدره) رأسمال  ح ت 

درهم،)مقرها  الجتماعي ب)49،)زنقة)

غوتييه،) لد ر) حي  جوري5،) جون 

 لبيضاء)و ملس لة بالس ل  لتجاري)

ملا) وطبقا  (،333799 تحت  لرقم)

تنص عليه  ملادة)86)من قانون)96-) 

بمو صلة) (،1997 فبر ير) (13 بتاريخ)

نشاط  لشركة.

تنفيذ  إليد ع  لقانوني) تم 

في) باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

10/07/2020)تحت  لرقم)10240.

لالستخر ج و ملرجعية.

960I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

BTP KARIM

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI

 RESIDENCE IBN SINA

 IMMEUBLE( A3( APPRT( N°3،

50010،(MEKNES(MAROC

ح ت) شركة  (BTP KARIM

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

(: مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 48 رقم) (20  لبساتين زنقة ب شارع)

 20 مكناس  لبساتين زنقة ب شارع)

مكناس) ((0000 مكناس) (48 رقم)

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

.29979
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بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تقرر حل)

شركة ح ت مسؤولية) (BTP KARIM

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد مبلغ)

وعنو ن) درهم  (10.000 رأسمالها)

ب) زنقة  مقرها  إلجتماعي  لبساتين 

مكناس  لبساتين) (48 رقم) (20 شارع)

مكناس) (48 رقم) (20 شارع) زنقة ب 

نتيجة) مكناس  ملغرب  ((0000

لوضعية سيئة.

و عين):)

 لسيد)ة))كريم سالمي وعنو نه) ))

 48 رقم) (20  لبساتين زنقة ب شارع)

مكناس  ملغرب) ((0000 مكناس)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)

بتاريخ)06)يوليوز)2020)وفي  لبساتين)

(- مكناس) (48 رقم) (20 زنقة ب شارع)

0000))مكناس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1(  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)482.

961I

موثق

GROUP SCOLAIRE CHKILI II

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

موثق

226/ج  لش ر1) ل ابق  الول)

تامنصورت،) رقم1) ملدينة  و ديدة 

40000،)تامنصورت  ملغرب

شركة) (Group scolaire chkili II

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 399 مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

 III 40000 محاميد) (III 399 محاميد)

مر كش  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

17663

)بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2019 دجنبر) (17 في)  ملؤرخ 

 Group« من) تسمية  لشركة  تغيير 

 Groupe (« إلى) (»scolaire chkili II

 scolaire ALBERT EINSTEINE

.»PRIVE

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (29 بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

2020)تحت رقم)01)3.

962I

FIDUCIAIRE BAMMOU

HALIM EVENT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha( Rifai( N04،( 14000،

KENITRA Maroc

ح ت) شركة  (HALIM EVENT

 ملسؤولية  ملحدودة

 69 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع موالي عبد  لرحمان شقة رقم)

02 - 14000) لقني رة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((049

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 HALIM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.EVENT

غرض  لشركة بإيجاز):)مقاولة في)

وتننظيم  ألعمال) تظهر  ملهرجانات 

 لفنية

وتأجير  أللعاب) بيع  تصنيع،)

 مل اطية و ملنتفخات

كر ء) ملعد ت  لصناعية و الالت.
69)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
 -  02 موالي عبد  لرحمان شقة رقم)

14000) لقني رة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: حليم  لعلوي)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) حليم  لعلوي   لسيد 
 14000 14) فكا) رقم) (140 زنقة)

 لقني رة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) حليم  لعلوي   لسيد 
 14000 14) فكا) رقم) (140 زنقة)

 لقني رة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 06 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

963I

HBN SERVICES

كونأاي كونطرول مغرب
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

HBN SERVICES
شارع عقبة  بن نافع  ل لبق) (23
)) لحي  ملحمدي  لبيضاء،) رقم) (3

70)20،) لبيضاء) ملغرب
كونساي كون رول مغرب شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 23 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
3) لحي) نافع  ل ابق) عقبة  بن 
70)20) لد ر) (- بالبيضاء)  ملحمدي،)

 لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

448043

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

كونساي كون رول مغرب.

شركة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشريك)

 لوحيد للتعمير و لبناء)و لهندسة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)23)عقبة)

3) لحي  ملحمدي،) نافع  ل ابق)  بن 

70)20) لد ر  لبيضاء) (- بالبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: عمر ني) مرو ن   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عمر ني  مرو ن   لسيد 

زنقة) بلحسين  تجزئة  شارع  لنخيل 

وجدة) (60000 وجدة) (4 رقم)  لتوت 

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) عمر ني  مرو ن   لسيد 

زنقة) بلحسين  تجزئة  شارع  لنخيل 

وجدة) (60000 وجدة) (4 رقم)  لتوت 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

964I
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FIDU.PRO CONSULTING

 SOCIETE LAGNANET

OLIVIERS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

FIDU.PRO CONSULTING

وزنقة) زوال  شارع  ميل  ملتقى 

29) لد ر) رقم) غيثل  ل ابق11)

 لبيضاء،)0،) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 SOCIETE LAGNANET

ح ت  ملسؤولية) شركة  (OLIVIERS

 ملحدودة

مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

(- س ات) ليجانانيت  رقم103حي 

0000)س ات  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)-.

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 مارس) (17 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنش ة  لتالية 

 لشركة  وحالي):)

)إد رة  لبناء.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

20)يوليوز)  البتد ئية بس ات بتاريخ)

2020)تحت رقم))99).

96(I

FIDU.PRO CONSULTING

 LA SOCIETE LAGNANET

OLIVIERS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

وزنقة) زوال  شارع  ميل  ملتقى 

29) لد ر) رقم) غيثل  ل ابق11)

 لبيضاء،)0،) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 LA SOCIETE LAGNANET

مسؤولية) ح ت  شركة  (OLIVIERS

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم) مقرها  الجتماعي  عنو ن  و 

 0000 (- س ات) ليجآنيت  حي  (103

س ات.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)-.

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)17)مارس)2020)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

»شركة ح ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

20)يوليوز)  البتد ئية بس ات بتاريخ)

2020)تحت رقم))99).

966I

FIDU.PRO CONSULTING

 LA SOCIETE LAGNANET

OLIVIERS

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDU.PRO CONSULTING

وزنقة) زوال  شارع  ميل  ملتقى 

29) لد ر) رقم) غيثل  ل ابق11)

 لبيضاء،)0،) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 LA SOCIETE LAGNANET

ح ت  ملسؤولية) شركة  (OLIVIERS

 ملحدودة

رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 0000 (- س ات) ليجآنيت  حي  (103

س ات  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)-.

بمقت�ضى  و مع  لعام)

مارس) (17 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2020

درهم«) (23.000.000« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (3.000.000« من) أي 

»26.000.000)درهم«)عن طريق):)-.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

20)يوليوز)  البتد ئية بس ات بتاريخ)

2020)تحت رقم))99).

967I

RL CONSULTING

»GOFIT AUTO« ڭوفيت اوطو
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

RL CONSULTING

 BD AL MASSIRA AL  28

 KHADRA(4EME(ETAGE،(20100،

CASABLANCA MAROC

(»GOFIT AUTO« ڭوفيت  وطو)

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

(- عكاشة) (- طيب)  و ندي  رمن 

0)100) لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466441

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ڭوفيت)

.»GOFIT AUTO«(وطو 

إصالح) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

أليات  لنقل،) لسيار ت) وصيانة 

و لدر جات  لنارية.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- عكاشة) (- طيب)  و ندي  رمن 

0)100) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.200.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 لشركة برفورمن5 ڭروب ماروك)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (10.800 (:

للحصة.

 لسيد عمر سماللي):)1.200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لشركة برفورمن5 ڭروب ماروك)

زنقة  و ندي  رمن طيب) عنو نه) ))

0)100) لد ر  لبيضاء) عكاشة) (-

 ملغرب.

لو)  لسيد عمر سماللي عنو نه) ))

إكسسلنn°127(5)د ر بوعزة)10000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

لو)  لسيد عمر سماللي عنو نه) ))

إكسسلنn°127(5)د ر بوعزة)10000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

968I

somadik

SMIMO TRANS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr (

 laayoune،( 70000،( laayoune

maroc

ح ت) شركة  (SMIMO TRANS

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
حي  وذ ري) ((7 رقم)  بو  لعالء)

 لعيون)-)7000) لعيون  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3227(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SMIMO TRANS
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نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبضائع وحساب لغير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع  بو)
 لعالء)رقم)7))حي  وذ ري  لعيون)-)

7000) لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: بوخشيم) حسن   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 (:  لسيد ياسين بز ل)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: بوخشيم) حسن   لسيد 

بقيمة)100)درهم.

بقيمة) ((00 (:  لسيد ياسين بز ل)

100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد ياسين بز ل عنو نه) ))دو ر)

 44103 سميمو  لصويرة) عدي   د 

 لصويرة  ملغرب.

 لسيد حسن بوخشيم عنو نه) ))

دو ر  كزولن  د ر  عز   لصويرة)

44103) لصويرة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد حسن بوخشيم عنو نه) ))

دو ر  كزولن  د ر  عز   لصويرة)4410 

 لصويرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1433.

969I

Aïd comptable

STE CHICKEN.PARC SARL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

Aïd comptable

 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza،(35000،(Taza(Maroc

 STE CHICKEN.PARC SARL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

 N 4 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 Imm nada 1 la route nationale n

تازة) (6 route de Fès taza - 3(000

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CHICKEN.PARC SARL

 Travaux (: غرض  لشركة بإيجاز)

.divers ou constructions

 N 4 Imm(:(عنو ن  ملقر  الجتماعي

 nada 1 la route nationale n 6

تازة) (route de Fès taza - 3(000

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد مختار حسيني):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 (:  لسيد طارق شالح)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حسيني  مختار   لسيد 

حي  وحسني مج   رقم)42)تازة)000)3 

تازة  ملغرب.

عنو نه) )) شالح  طارق   لسيد 

دو ر  زرو تيزي وسلي تازة)000)3)تازة)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) حسيني  مختار   لسيد 

حي  وحسني مج   رقم)42)تازة)000)3 

تازة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) بتازة   البتد ئية 

2020)تحت رقم)302.

970I

HORICOM

KHAOULID DE BATIMENT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

HORICOM

 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES،(50000،(MEKNES

MAROC

 KHAOULID DE BATIMENT

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

 41 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

سعيد) سيدي  (4 توسيع)  لزرهونية 

 ل ابق)2 - 0000))مكناس  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0179

 04 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KHAOULID DE BATIMENT

:) ألشغال) غرض  لشركة بإيجاز)

 ملختلفة للبناء.

 41 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سعيد) سيدي  (4 توسيع)  لزرهونية 

 ل ابق)2 - 0000))مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
علوي) ملر ني   لسيد  سلمان 
عنو نه) ))رقم)141) لزرهونية توسيع)

 (0000  2 سعيد  ل ابق) سيدي  (4

مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
علوي) ملر ني   لسيد  سلمان 
عنو نه) ))رقم)141) لزرهونية توسيع)

 (0000  2 سعيد  ل ابق) سيدي  (4

مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)7)20.

971I

IDERM

IDERM
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

IDERM

 RUE 6 N 19 HAY SMARA

 CASABLANCA،( 20570،

CASABLANCA MAROC

ح ت  ملسؤولية) شركة  (IDERM

 ملحدودة

 40 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
زنقة محمد  وحديقي معاريف  لد ر)

20330) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1222(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2003 مارس) (14

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IDERM
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تمثيل،) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

منتجات) وتسويق  بيع  شر ء،)

و ملنتجات) ومستحضر ت  لتجميل 

)شمبو ن،) و لصيدالنية)  و لدية 

صابون  لصلب و لسائل)

وتعقيم) تق ير  ت هير،)  نتاج،)
)مع ون) نظافة  لفم) منتجات 

 ألسنان وغسول  لفم)

سو ء) و لتمثيل  نقط  لبيع  فتح 

في  ملغرب أو في  وخارج وبصفة عامة)

جميع  ألعمال  لتي لها عالقة مباشرة)

بإحدى  ملو ضيع) مباشرة  غير   و 

 ملذكورة

.

 40 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنقة محمد  وحديقي معاريف  لد ر)

20330) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي):)

400)حصة) (:  لسيد مزيان جمال)

بقيمة)40.000,00)درهم للحصة.

 لسيد باسكال إشو):)300)حصة)

بقيمة)30.000,00)درهم للحصة.

حصة) (300 (: مريم) بادو   لسيدة 

بقيمة)30.000,00)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد مزيان جمال عنو نه) ))83 
30)20) لد ر) زنقة  حمد  للفكيكي)

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه) )) إشو  باسكال   لسيد 

عين آلدياب) (82 تجزءة بعلبك فيال)

20180) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

حي) بادو مريم عنو نه) ))  لسيدة 

 لفتح عمارة)) 12000)تمارة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد مزيان جمال عنو نه) ))83 
30)20) لد ر) زنقة  حمد  للفكيكي)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

رقم  ملركز) تحت  (2003 مارس) (14

 الستثمار  القليمي.

972I

CABINET KHACHIM

SOUFISSA TRANS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA

 BIR( RAMI،( 14000،( KENITRA

MAROC

شركة ح ت) (SOUFISSA TRANS

 ملسؤولية  ملحدودة

عمارة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

(- أليون5) (16 شقة) )س2/7)) د7)

14000) لقني رة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOUFISSA TRANS

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملستخدمين بالسيارة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)عمارة د7 

 14000 16)أليون5)-) )س2/7))شقة)

 لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  زبي و عصام):)340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 (: سفيان)  لسيد  زبي و 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد زخوني سفيان):)330)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عصام   لسيد  زبي و 
ز وية  لزنقة ق وحمان  لف اكي) (91

شقة)11 14000) لقني رة  ملغرب.
عنو نه) )) سفيان   لسيد  زبي و 
ز وية  لزنقة ق وحمان  لف اكي) (91

شقة)11 14000) لقني رة  ملغرب.
عنو نه) )) سفيان  زخوني   لسيد 
زنقة سبو وعالل بن عبد) (6( عمارة)
هللا شقة)9 14000) لقني رة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عصام   لسيد  زبي و 
ز وية  لزنقة ق وحمان  لف اكي) (91

شقة)11 14000) لقني رة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)60))7.

973I

SAGASUD

 LES ATELIERS INDUSTRIELS
DE LAAYOUNE

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

SAGASUD
رقم) شارع  المير موالي عبد هللا 
 LAAYOUNE،( 70000، 23) لعيون)

LAAYOUNE) ملغرب
 LES ATELIERS INDUSTRIELS
ح ت) »شركة  (DE LAAYOUNE
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد«
شارع) (: وعنو ن مقرها  الجتماعي)
 71000  -  144 رقم)  وحسن  لثاني 

بوجدور  ملغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.477(

بمقت�ضى  و مع  لعام  الستثنائي)

تقرر) (2020 يوليوز) (13 في)  ملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو):)

A.I.L

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (21  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)01)1.

974I

SAFOMAR DU NORD

MIRANDA TRANS

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER( DRISSIA( N°4509،

 90007،( TANGER/NORD

MAROC

MIRANDA TRANS)شركة ح ت)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي ظهر)

 لقنفود  لسعادة  لعو مة رقم))28 - 

90000)طنجة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.((63(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم) (2020 يوليوز) (10 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»400.000)درهم«)أي من)»600.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)232621.
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LA DILIGENCE COMPTABLE

STE EVERESTRA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16)زنقة عبد  لعزيز  لثعالبي شارع)
هللا  ل ابق  لثاني) عبد  بن  عالل 
 ملكتب رقم)14)فاس،)30000،)فاس)

 ملغرب
شركة) (STE EVERESTRA
طور) ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

 لتصفية)
 7 وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)
 1  ل ابق  ألول زنقة بيرو مونفلوري)

- 30060)فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.29981

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 
حل شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة)
رأسمالها) مبلغ  (STE EVERESTRA
مقرها) وعنو ن  درهم  (100.000
7) ل ابق  ألول زنقة)  إلجتماعي رقم)
فاس) (30060  -  1 مونفلوري) بيرو 
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة   ملغرب 
 هد ف  لشركة  ملس رة في  لفصل)
 لثالت من  لقانون  السا�ضي و لع ز)

 وحاصل في  لقو ئم  لتركيبية..
 7 رقم) ب  مقر  لتصفية  وحدد 
 1  ل ابق  ألول زنقة بيرو مونفلوري)

- 30060)فاس  ملغرب.)
و عين):)

مساوي) عبد  لصمد   لسيد)ة))
شارع  السماعلية) (324 وعنو نه) ))
فاس  ملغرب) (30060  02  لزهور)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1733/2020.

976I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

FANDOUL FISH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 ئتمانية  لثقة  لعيون)

 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE

عبد هللا  ملر�ضى) بن  عالل  شارع 
72000،) ملر�ضى  لعيون)  لعيون،)

 ملغرب

ح ت) شركة  (FANDOUL FISH

 ملسؤولية  ملحدودة

 13 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

تجزئة  ملسيرة  وخضر ء) ملر�ضى)
70002) ملر�ضى  لعيون) (-  لعيون.)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FANDOUL FISH

تجارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

تجارة) وتصدير،)  ألسماك.) ستير د 

تصدير) تسويق،) وتجارة،) عامة 

أنو ع  ألسماك،) جميع  و ستير د 
رأسيات)  لرخويات،) لقشريات،)

 ألرجل،) ألصد ف  لبحرية،)د وغيرها)

أو) من  ملأكوالت  لبحرية،) ملحلية 

 ملستوردة عن طريق صيد  ألسماك)

أو قو رب  لصيد تجميد......

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)13)تجزئة)

(-  ملسيرة  وخضر ء) ملر�ضى  لعيون.)

70002) ملر�ضى  لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد يون5 فندول):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد عبد  لرحيم بوزيد ن):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) فندول  يون5   لسيد 
 80000 تد رت  نز ) حي  (3330 رقم)

 كادير  ملغرب.

بوزيد ن) عبد  لرحيم   لسيد 
حي) (112 رقم) (6 بلوك  و) عنو نه) ))

 لد خلة)80000) كادير  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) فندول  يون5   لسيد 
 80000 تد رت  نز ) حي  (3330 رقم)

 كادير  ملغرب

بوزيد ن) عبد  لرحيم   لسيد 
حي) (112 رقم) (6 بلوك  و) عنو نه) ))

 لد خلة)80000) كادير  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1489/2020.

977I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

TRANSPORT FLABOX
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

CABINET COMPTABLE C.C.N

تجزئة  الميرة) شارع  ملوحدين 

02، لفنيدق،) رقم)  ل ابق  الول 

93100،) لفنيدق  ملغرب

شركة) (TRANSPORT FLABOX

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي)129)حي)

 ملالليين)-)93063)ت و ن  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT FLABOX

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملستخدمين وحساب  لغير.

حي) (129 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ملالليين)-)93063)ت و ن  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 1(0.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيدة فاطمة  لغرباوي بنحليمة)

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100 (:

للحصة.

حصة) ((0 (:  لسيد عماد علوش)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة فاطمة  لغرباوي بنحليمة)

وقيادة) ج  و د  لش رة  عنو نه) ))

 ملالليين)93063)ت و ن  ملغرب.

عنو نه) )) علوش  عماد   لسيد 

 93063 ت و ن) قيادة  دو ر  ملالليين 

ت و ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) علوش  عماد   لسيد 

 93063 ت و ن) قيادة  دو ر  ملالليين 

ت و ن  ملغرب

 لسيدة فاطمة  لغرباوي بنحليمة)

وقيادة) ج  و د  لش رة  عنو نه) ))

 ملالليين)93063)ت و ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1733.

978I
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

 ESPACE CALL
ENVIRONNEMENT

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 ACTIONS FINANCE

CONSEILS
قــدمــاء) لــمــر كـــشـيــيـن) زنـقـة  (6

(،40000 جليز،) (4 رقـــم) مــكــتــب 

مر كش  ملغرب

 ESPACE CALL

ح ت) شركة  (ENVIRONNEMENT

 ملسؤولية  ملحدودة

 30 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

شارع يعقوب  ملنصور حي بوكار  قامة)

بر دة)2)شقة رقم)2)مر كش)-)40000 

مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.911(1

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

 CHRISTINE )ة)) تفويت  لسيد)

من) حصة  جتماعية  (BIROU 12(

)ة)) حصة لفائدة  لسيد) ((00 أصل)

 لهام  لسايح بتاريخ)10)يونيو)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (14  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114168.

979I

advanced consulting

 LEGAL & CORPORATE
 AFFAIRS ADVISORY SARL

AU - LCAA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

advanced consulting

 rue oumaima sayeh,

 Quartier racine casablanca18

 casablanca،( 20100،( casablanca

maroc

 LEGAL( &( CORPORATE
 AFFAIRS ADVISORY SARL AU -
LCAA)شركة ح ت مسؤولية محدودة)

ح ت  لشريك  لوحيد
 214 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 20100 (- حي  لهنا) سينا  شارع  بن 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(07(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 LEGAL(&(CORPORATE(AFFAIRS

.ADVISORY SARL AU - LCAA
يكمن) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
غرض  لشركة في  ملغرب وفي أي بلد)

آخر في):)
جميع  وخدمات  الستشارية في) (-
و الستر تيجية)  لشؤون  لقانونية 
و لشؤون  لعامة) و لتنظيمية 
و لوقاية) و التصاالت  الستر تيجية 

وإد رة  ألزمات)؛
جميع  وخدمات  الستشارية) (-

بمجال  الستثمار ت)؛
جميع  وخدمات  ملتعلقة) (-
فيها) بما  في  لشركات  باملساهمة 

 ملس لة ببورصة  لقيم)؛
جميع) عمومية،) أكثر  وبشكل  (
 ألنش ة  ملالية و لتجارية و لصناعية)
و لعقارية،) ملرتب ة بشكل مباشر أو)

غير مباشر بغرض  لشركة
.

 214 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 20100 (- حي  لهنا) سينا  شارع  بن 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد عثمان بناني سميرس):)100 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

سميرس) بناني  عثمان   لسيد 

رقم) تجزئة  لياقوت  عنو نه) ))

20100) لد ر) معروف) سيدي  (77

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

سميرس) بناني  عثمان   لسيد 

رقم) تجزئة  لياقوت  عنو نه) ))

20100) لد ر) معروف) سيدي  (77

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم))07)46.

981I

euromaritima

SANJI IMMOBILIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

euromaritima

147)شارع محمد  وخام5  قامة)

طنجة) (،90000 (،1( رقم)  لقن رة 

 ملغرب

شركة) (SANJI IMMOBILIER

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملن قة)

 -  829 رقم) تجزئة   لصناعية  مل د 

90000)طنجة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.1421(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يونيو) (24 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (1.(00.000«

»00.000).4)درهم«)إلى)»6.000.000 

درهم«)عن طريق):)إدماج  حتياطي أو)

أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)3382.

982I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ALIMENTOS YUSYAN
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

تجزئة  الميرة) شارع  ملوحدين 

02، لفنيدق،) رقم)  ل ابق  الول 

93100،) لفنيدق  ملغرب

شركة) (ALIMENTOS YUSYAN

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

24) لفنيدق) ))ب رقم)  غ اس زنقة)

- 93100) لفنيدق  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

27089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALIMENTOS YUSYAN

- ستير د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

وتصدير وتوزيع  ملنتجات  لغذ ئية،

- ستير د وتصدير وتسويق جميع)

 ملنتجات)؛

-وسيط تجارة  و ملة،)

-تد ول  لتجاري،.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

24) لفنيدق) ))ب رقم)  غ اس زنقة)

- 93100) لفنيدق  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: لعميري) عادل   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) لعميري  عادل   لسيد 

شارع  لعلويين) سبتة  باب  تجزئة 

 04  ل ابق  الول  قامة محمود رقم)

93100) لفنيدق  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) لعميري  عادل   لسيد 

شارع  لعلويين) سبتة  باب  تجزئة 

 04  ل ابق  الول  قامة محمود رقم)

93100) لفنيدق  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئية بت و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1727.

983I

مكتب  لصابري

TM PROTECH
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مكتب  لصابري

شارع مولي إسماعيل زنقة أكدير)

بلوك1 ل ابق  لثالث) طنجة  أبر ج 
طنجة) (،90000 طنجة،) رقم29)

 ملغرب

ح ت) شركة  (TM PROTECH

 ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  قامة) وعنو ن 

شارع  ململكة  لعربية)  لعزيزية 
 لسعودية  ل ابق)3)رقم)20 - 90000 

طنجة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TM (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROTECH

مبيعات) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 إلنترنت
دعم  ألعمال  ألخرى) أنش ة 

 ملتعلقة بالتسويق عبر  لهاتف

.

:) قامة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع  ململكة  لعربية)  لعزيزية 
 لسعودية  ل ابق)3)رقم)20 - 90000 

طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيد  ليساندر  ريك تيبوت):)0) 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

حصة) ((0 (:  لسيدة تغدى مريم)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

تيبوت)  لسيد  ليساندر  ريك 

عزيب  وحاج قدور طريق) عنو نه) ))

عمارة  لسالم بلوك ب ط9   لرهر ء)
رقم103 90040)طنجة  ملغرب.

عنو نه) )) مريم  تغدى   لسيدة 
رقم) ط9) ب  مسنانة  قامة  لسالم 

103 90040)طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

تيبوت)  لسيد  ليساندر  ريك 

عزيب  وحاج قدور طريق) عنو نه) ))

عمارة  لسالم بلوك ب ط9   لرهر ء)
رقم103 90040)طنجة  ملغرب

عنو نه) )) مريم  تغدى   لسيدة 
رقم) ط9) ب  مسنانة  قامة  لسالم 

103 90040)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم))23249.

98(I

BOUCHTA COMPTA

G.S.3 TRANS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B«( 1erETAGE( N°( 3،

90000،(TANGER(MAROC

ح ت) شركة  (G.S.3 TRANS

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

زنقة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

عبد هللا  لهب ي  قامة  لقدس  لرقم)

34 - 90000)طنجة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

1064(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 G.S.3 (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.TRANS

:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

 ل رقي للبضائع  لوطنية و لدولية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)زنقة عبد)

هللا  لهب ي  قامة  لقدس  لرقم)34 - 

90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد  ملص فى صفي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: ) لسيد  ملص فى صفي)

بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  ملص فى صفي عنو نه) ))
 1 شارع موالي يوسف  قامة ميموز )
طنجة) (90000  166 بلوك ب شقة)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  ملص فى صفي عنو نه) ))
 1 شارع موالي يوسف  قامة ميموز )
طنجة) (90000  166 بلوك ب شقة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

2020)تحت رقم)9)34.

986I

Fiduciaire la clarté

AFFA BLANC
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

Fiduciaire la clarté
طريق) (3 رقم) بلعباس  14تجزئة 
فاس) (،300(0 فاس،) عين  لشقف 

 ملغرب
ح ت) شركة  (AFFA BLANC

 ملسؤولية  ملحدودة
ز وية) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
ساحة  ملسيرة وشارع محمد  وخام5)

- 30000)فاس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63217
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AFFA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.BLANC
تبييض) (- (: غرض  لشركة بإيجاز)

 ملالب5
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-) لتنظيف.
ز وية) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
ساحة  ملسيرة وشارع محمد  وخام5)

- 30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 200 (: سارة  لعوفير)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
800)حصة) (:  لسيد محمد فارس)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة سارة  لعوفير عنو نه) ))) 
 30000 تجزئة  لبركة طريق  يموز ر)

فاس  ملغرب.
 لسيد محمد فارس عنو نه) ))24 
 30000 تجزئة  لبركة طريق  يموز ر)

فاس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة سارة  لعوفير عنو نه) ))) 
 30000 تجزئة  لبركة طريق  يموز ر)

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)1742/20.
987I

PRACOFOR SARL

TAFUKT COSMETIC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

PRACOFOR SARL
(،60000 شارع  لقدس،) (،31

وجدة  ملغرب
شركة) (TAFUKT COSMETIC
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 60000  -  8 إيري5 زنقة ماسة رقم)

وجدة  ململكة  ملغربية
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(29(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAFUKT COSMETIC

شر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

ومنتوجات) مو د  جميع  وتتجير 

 لتجميل بالتقسيط.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 60000  -  8 إيري5 زنقة ماسة رقم)

وجدة  ململكة  ملغربية.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيدة غاف5 جهان):)200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) جهان  غاف5   لسيدة 

 8 تجزئة إيري5 زنقة و د ماسة رقم)

60000)وجدة  ململكة  ملغربية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) جهان  غاف5   لسيدة 

 8 تجزئة إيري5 زنقة و د ماسة رقم)

60000)وجدة  ململكة  ملغربية

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (22 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم)29)1.

991I

rochdi conseil

SUD CAT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

rochdi conseil
تجزئة  لقو ت  ملساعدة رقم)143 

 لعيون،)70000،) لعيون  ملغرب
SUD CAT)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 70000 (- 00)1) لعيون) تجزئة) (10

 لعيون  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32299
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SUD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CAT
:) لبناء) بإيجاز) غرض  لشركة 

و الشغال  ملتعددة.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 70000 (- 00)1) لعيون) تجزئة) (10

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: حسن)  لسيد  وميد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) حسن   لسيد  وميد 
زنقة مستي حي تكنى رقم)272)كلميم)

81000)كلميم  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) حسن   لسيد  وميد 
زنقة مستي حي تكنى رقم)272)كلميم)

81000)كلميم  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)))14.

993I

best control and consulting sarl

DYNAMIC PIECES
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 best control and consulting
sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn
meknes،(50000،(meknes(maroc
شركة ح ت) (DYNAMIC PIECES

 ملسؤولية  ملحدودة
عمارة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
سيدي) تجزئة  ليسر  (3 متجر) (21

بوزكري)-)0000))مكناس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (26
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DYNAMIC PIECES
غرض  لشركة بإيجاز):)تاجر ق ع)

غيار و كسسو ر ت  لسيار ت.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)عمارة)21 
متجر)3)تجزئة  ليسر سيدي بوزكري)

- 0000))مكناس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  عوي�ضي عالل):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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 لسيد  عوي�ضي عمر):)00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) عالل   لسيد  عوي�ضي 
شارع بير نزر ن زنقة)2)رقم)) 0000) 

مكناس  ملغرب.
عنو نه) )) عمر   لسيد  عوي�ضي 
شارع بير نزر ن زنقة)1)رقم)) 0000) 

مكناس  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) عالل   لسيد  عوي�ضي 
شارع بير نزر ن زنقة)2)رقم)) 0000) 

مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)8)20.
994I

rochdi conseil

CONSERVE ALJANOUB
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

rochdi conseil
تجزئة  لقو ت  ملساعدة رقم)143 

 لعيون،)70000،) لعيون  ملغرب
CONSERVE ALJANOUB)شركة)
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لوكالة)
01)بلوك)E)رقم)136) لعيون)-)70000 

 لعيون  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

32313
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONSERVE ALJANOUB
تصبير) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملو د  لغد ئية.
:) لوكالة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
01)بلوك)E)رقم)136) لعيون)-)70000 

 لعيون  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد رفيق فتاح):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
حي)  لسيد رفيق فتاح عنو نه) ))
 لتعاون شارع موالي  وحسن  الول)

رقم)170 70000) لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
حي)  لسيد رفيق فتاح عنو نه) ))
 لتعاون شارع موالي  وحسن  الول)

رقم)170 70000) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم))149.

996I

CRI MEKNES

STE ATIK PERFECT
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA
 BNOU(NAFII،(50000،(MEKNES

MAROC
STE ATIK PERFECT)شركة ح ت)

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم)24 
(- منصور  لزيتون) أوالد  درب  مكرر 

0000))مكناس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(01((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ATIK PERFECT

:)أعمال أو) غرض  لشركة بإيجاز)

;) ستير د وتصدير) إنشاء ت متنوعة)

;)و لتجارة.
 24 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- منصور  لزيتون) أوالد  درب  مكرر 

0000))مكناس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 لسيدة سعاد حسني):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد عبد  لعتيق قورنيف):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) حسني  سعاد   لسيدة 
منصور) مكرردرب  والد  (24 رقم)

 لزيتون)0000))مكناس  ملغرب.

قورنيف) عبد  لعتيق   لسيد 
مكرردرب  والد) (24 رقم) عنو نه) ))

مكناس) ((0000 منصور  لزيتون)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) حسني  سعاد   لسيدة 
منصور) مكرردرب  والد  (24 رقم)

 لزيتون)0000))مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2014.

998I

CFCIM

مركز الدعم والتميز في 
الرياضيات والفيزياء الخاصة 

(CSEMP(
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

CFCIM
مرس  لسل ان،) شارع  (1(

20130،) لد ر  لبيضاء) ملغرب
مركز  لدعم و لتميز في  لرياضيات)
شركة) ((CSEMP( و لفيزياء) وخاصة)

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
 30 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
زنقة  لسوق)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
إنشاء)فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.463(31

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)07)فبر ير)2020)تقرر إنشاء)
فرع تابع للشركة تحت  لتسمية مركز)
 لدعم و لتميز في  لرياضيات و لفيزياء)
 وخاصة))CSEMP))و لكائن بالعنو ن)
20000) لد ر) (- زنقة  لسوق) (30
طرف) من  و ملسير   لبيضاء) ملغرب 

 لسيد)ة))عبد  لعزيز إيهاب.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)77)737.

999I

MOHAMED SAFRIOUI

MALBEC SERVICE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM( 9( 4EME( ETAGE،( 20200،

CASABLANCA MAROC
شركة ح ت) (MALBEC SERVICE

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)49)زنقة)
 6 كوتيي  ل ابق) حي  جوري5  جون 
شقة رقم)12 - 20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
342789.بمقت�ضى  و مع  لعام)
 الستثنائي  ملؤرخ في):)24)يونيو)2020 
تم تعيين مسيرين جديدين للشركة)
 لسيدة بنجلون مريم و لسيدة  زملاط)

صباح.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم):)740291.
1000I

 ورو  فريك إكسبير

EXPERTS AUTO LUXE
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ورو  فريك إكسبير
تجزئة) شارع  إلدري�ضي،) (2(6 رقم)
مر كش،) تاركة  صوفيا  لوردة،)

40000،)مر كش  ملغرب
شركة) (EXPERTS AUTO LUXE
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 Sidi Abbad-1, Imm (04
 N°1, Marerakech - 40000

MARRAKECH) ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.7186(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)
جبهاوي) مريم  )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (2.(00
000.))حصة لفائدة  لسيد))ة))حمزة)

 لكانيت بتاريخ))2)يونيو)2020.
جبهاوي) عمر  )ة)) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة  جتماعية  (2.(00
000.))حصة لفائدة  لسيد))ة))حمزة)

 لكانيت بتاريخ))2)يونيو)2020.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (22  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم))440.
1001I

METROPOLE BUSINESS CENTER

SOFIGOODS HOLDING
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

9)شارع  لزرق وني  ل ابق3،)

20360،) لد ر) رقم8) لد ر  لبيضاء،)

 لبيضاء) ملغرب

 SOFIGOODS HOLDING

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

 (9 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 --  -  8 3)رقم) شارع زرق وني  ل ابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOFIGOODS HOLDING

غرض  لشركة بإيجاز):) الكتتاب،)

أو  لسند ت،) بيع  ألسهم   وحيازة،)

 وحصص أو  لفو ئد،) ملنشأة أو  لتي)

ستنشئها أي شركة،)مهما كان شكلها)

وغرضها.

9))شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

--) لد ر) (- (8 3)رقم) زرق وني  ل ابق)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: محمد) صوفي   لسيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) محمد  صوفي   لسيد 
مجموعة  لعهد) (1 حي  لنهضة) (173

 لرباط)-) لرباط  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) محمد  صوفي   لسيد 
مجموعة  لعهد) (1 حي  لنهضة) (173

 لرباط)-) لرباط  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)91)740.

1002I

 الستاد محمد ل في

SL2B
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 الستاد محمد ل في
شارع  و يش  مللكي  قامة) (36
فاس،) 2000) ل ابق  لر بع  ء) فضا)

30000،)فاس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  (SL2B

 ملحدودة
 36 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
فضاء) شارع  و يش  مللكي  قامة 
فاس) (13 مكتب) (3 2000) ل ابق)

فاس)30000)فاس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63221
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.SL2B(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
:) لنقل) بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملدر�ضي.

36)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

 2000 فضاء)  و يش  مللكي  قامة 

فاس) فاس  (13 مكتب) (3  ل ابق)

30000)فاس  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حسني) سعد ني   لسيد  وحسن 

درهم) ((0.000 بقيمة) حصة  ((00 (:

للحصة.

 (00 (: بنشكشو)  لسيدة  مينة 

حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

حسني) سعد ني   لسيد  وحسن 

عنو نه) ))فاس)30000)فاس  ملغرب.

 لسيدة  مينة بنشكشو عنو نه) ))

فاس)30000)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) محمد   لسيد  مزري 

قاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم))174.

1003I

ste controle balance sarl

YATRAPI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad

 al( ismailia( marjane( 1.( meknes

 meknes،( 50000،( MEKNES

maroc

مسؤولية) ح ت  شركة  (YATRAPI

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد

عمارة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رياض) (1 طابق) (3 شقة) (1031

مكناس) ((0000  السماعلية مكناس)

 ملغرب
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مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(0223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (14

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YATRAPI

منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
عقاري

 شغال مختلقه

مجزئ.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رياض) (1 طابق) (3 شقة) (1031

مكناس) ((0000  السماعلية مكناس)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99سنة سنة.

(: رأسمال  لشركة) مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 YAAKOUBI ADBELHAK(لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 10.000

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 YAAKOUBI ABDELHAK(لسيد 
رياض  السماعلية) (63 عنو نه) ))

TR/E (0000)مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 YAAKOUBI ABDELHAK(لسيد 
رياض  السماعلية) (63 عنو نه) ))

TR/E (0000)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  لتجارية بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2086.

1004I

METROPOLE BUSINESS CENTER

M WAY
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

9)شارع  لزرق وني  ل ابق3،)

20360،) لد ر) رقم8) لد ر  لبيضاء،)

 لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  (M WAY

 ملحدودة

 (9 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 --  -  8 3)رقم) شارع زرق وني  ل ابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 M (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WAY

غرض  لشركة بإيجاز):) ستشار ت)

بيع) ؛) ت وير) ؛) علوم  لكمبيوتر) في 

وشر ء) لبر مج وحزم  لبر مج.

.

9))شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

--) لد ر) (- (8 3)رقم) زرق وني  ل ابق)

 لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

منصور) محمد  ملهدي   لسيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

منصور) محمد  ملهدي   لسيد 
رقم) تجزئة  السماعيلية  عنو نه) ))
-) لد ر  لبيضاء) 1)كاليفورنية) 24)ط)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
منصور) محمد  ملهدي   لسيد 
رقم) تجزئة  السماعيلية  عنو نه) ))
-) لد ر  لبيضاء) 1)كاليفورنية) 24)ط)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)90)740.
100(I

MASROUF

MASROUF
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

MASROUF
تازة،) طريق  تجزئة  لنصر  (409

OUJDA MAROC(،60000
ح ت) شركة  (MASROUF
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 409 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 60000 (- تازة) طريق  تجزئة  لكوثر 

وجدة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3(291
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MASROUF
:) إلستير د) غرض  لشركة بإيجاز)

و لتوزيع.

 409 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 60000 (- تازة) طريق  تجزئة  لكوثر 

وجدة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 100 (: محمد  لعامري)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد محمد  لعامري عنو نه) ))

إقامة)134) ل ابق)3)شقة)16)مشروع)

 لنصر)60000)وجدة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد محمد  لعامري عنو نه) ))

 16 شقة) (3 134) ل ابق) إقامة)

مشروع  لنصر)60000)وجدة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21 بتاريخ) بوجدة   لتجارية 

2020)تحت رقم))1)1.

1006I

Netro-Plus System

NETRO-PLUS SYSTEM NPS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

Netro-Plus System

 QUARTIER AZIB ABAKIOU LT

 N°1433(ROUTE(DE(TETOUAN،

90000،(Tanger(Maroc

Netro-Plus System NPS)شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

أعزيب أبقيو ق عة رقم)1433،طريق)

ت و ن)-)90000)طنجة  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

106183
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 2( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

Netro-(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.Plus System NPS

شركة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

:) ألنظمة)  لصيانة  لصناعية)

أجهزة  لفحص)  ألوتوماتيكية،)

لألسالك  لكهربائية،) لشبكات)

 ملعلوماتية و لكهرباء) لعامة،)إضافة)

إلى  لدر سات وإنجاز  ملشاريع..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي أعزيب)

أبقيو ق عة رقم)1433،طريق ت و ن)

- 90000)طنجة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعيد   لسيد  لبقالي 

حي  لسو ني زنقة)37)رقم))2 90000 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) سعيد   لسيد  لبقالي 

حي  لسو ني زنقة)37)رقم))2 90000 

طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (1( بتاريخ) ب نجة   لتجارية 

.M0720211(927(2020)تحت رقم

1007I

FIDU.PRO CONSULTING

 LA SOCIETE LAGNANET

OLIVIERS
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

وزنقة) زوال  شارع  ميل  ملتقى 

29) لد ر) رقم) غيثل  ل ابق11)

 لبيضاء،)0،) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 LA SOCIETE LAGNANET

ح ت  ملسؤولية) شركة  (OLIVIERS

 ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

رقم103حي ليجآنيت س ات)-)0000 

س ات  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)-.

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 مارس) (17  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

بالفقيه) عبدهللا  حسني   ملص فى 

كمسير آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

20)يوليوز)  البتد ئية بس ات بتاريخ)

2020)تحت رقم))99).

1008I

IT FIDUS

BUSINESSUNIVERSAL
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

IT FIDUS

(،20800 (،186 رقم) (1  وحرية)

 ملحمدية  ملغرب

شركة) (BUSINESSUNIVERSAL

ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

حي) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 مل ار شارع  وحز م  الخضر رقم)318 

مكرر)-)70010) لعيون  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.194(3

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 فبر ير) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):)

تفويت  لسيد))ة))سمير فقير)00) 

 1.000 أصل) من  حصة  جتماعية 

حصة لفائدة  لسيد))ة))تهامي زرو ل)

بتاريخ)17)فبر ير)2020.

فقير) سمير  )ة)) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة  جتماعية  ((00

1.000)حصة لفائدة  لسيد))ة))مر د)

 لعسري بتاريخ)17)فبر ير)2020.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (22  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)33/2020)1.

1009I

مكتب  ملحاسبة

SMART PACTS

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

مكتب  ملحاسبة

16)زنقة سال  لسعادة)2،)000)1،)

 وخميسات  ملغرب

ح ت) شركة  (SMART PACTS

 ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 1(000 (- حي  و ديد و ملاس) (11(9

 وخميسات  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

29039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SMART PACTS

:) ألشغال) غرض  لشركة بإيجاز)
و وحماية,) أو  لبناء,) ألمن   ملختلفة 

 لتنظيف,)بيع  ألجهزة  ملعلوماتية
.عنو ن  ملقر  الجتماعي):)9)11)حي)
 و ديد و ملاس)-)000)1) وخميسات)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 400 (: نور لدين) أمعجي   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 لسيد ر حيلي محمد):)300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 300 (: ياسين) حدو  أيت   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد أمعجي نور لدين عنو نه) ))
 1(000 و ملاس) حي  لدومين 

 وخميسات  ملغرب.
عنو نه) )) محمد  ر حيلي   لسيد 
 لقدس زنقة)66)رقم)29)بئر  لشيفاء)

90060)طنجة  ملغرب.
 لسيد أيت حدو ياسين عنو نه) ))
 1(400  1009 رقم) حي  ألندل5 

تيفلت  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد أمعجي نور لدين عنو نه) ))
 1(000 و ملاس) حي  لدومين 

 وخميسات  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) باوخميسات   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)7)).
1010I

ديو ن  وخدمات

STE ESPACE MENNI
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

ديو ن  وخدمات
 94 رقم) محمد  وخام5  شارع 
سيدي) (،16000 قاسم،) سيدي 

قاسم  ملغرب
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شركة) (STE ESPACE MENNI
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
دو ر) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
بلقصيري)  والد  لرياحي  لنوير ت 
 16000 (- قاسم) سيدي   قليم 
بلقصيري  قليم سيدي قاسم  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

229
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (24
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ESPACE MENNI
مقاول) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 الشغال  لفالحية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دو ر  والد)
بلقصيري  قليم)  لرياحي  لنوير ت 
بلقصيري) (16000 (- قاسم) سيدي 

 قليم سيدي قاسم  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (1.000 (: مني) عمر   لسيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
دو ر) عنو نه) )) مني  عمر   لسيد 
بلقصيري)  والد  لرياحي  لنوير ت 
 قليم سيدي قاسم)16000)بلقصيري)

 قليم سيدي قاسم  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
دو ر) عنو نه) )) مني  عمر   لسيد 
بلقصيري)  والد  لرياحي  لنوير ت 
 قليم سيدي قاسم)16000)بلقصيري)

 قليم سيدي قاسم  ملغرب)

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع   البتد ئية 

17)يونيو)2020)تحت رقم)121.
1011I

PME CONSULTING GROUP

MY CURE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

PME CONSULTING GROUP
13)إقامة  ملوحدين شارع مصر م)

ج فاس،)30000،)فاس  ملغرب
MY CURE)شركة ح ت  ملسؤولية)

 ملحدودة
رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 FES تجزئة تورية طريق  موز ر) (،37

30000)فاس  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

6322(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MY (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CURE
:) ملتجر) بإيجاز) غرض  لشركة 
 لذي يبيع بالتفصيل تو بع ومعد ت)
و الستير د) و لتصدير   لصيدلية 
كل  لعمليات) عامة  ووبصفة 
وغير  لعقارية)  لتجارية،) لعقارية 
و ملالية  ملتعلقة بصفة مباشرة أو غير)

مباشرة بالهدف  ملذكور أعاله.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 FES تجزئة تورية طريق  موز ر) (،37

30000)فاس  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 1(0.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيدة خولة  ملتقن):))67)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

فياللي) حميد ني  ل يفة   لسيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (67( (:

للحصة.
0)1)حصة) (:  لسيد خالد  ملتقن)

بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) خولة  ملتقن   لسيدة 
بورسعيد حي  ألزهر شارع) زنقة  (31

 بن  وخ يب)FES 30000) ملغرب.
فياللي) حميد ني  ل يفة   لسيدة 
عنو نه) ))31)تجزئة سيبرونور شارع)

 بن  وخ يب)FES 30000) ملغرب.
 31  لسيد خالد  ملتقن عنو نه) ))
زنقة بورسعيد حي  ألزهر شارع  بن)

 وخ يب)FES 30000) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) خولة  ملتقن   لسيدة 
بورسعيد حي  ألزهر شارع) زنقة  (31

 بن  وخ يب)FES 30000) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)020/1748.
1012I

offisc

3W2Z
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

offisc
 rue(nablouss( casablanca،  60

20500،(casablanca(maroc
مسؤولية) ح ت  شركة  (3W2Z

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)10)زنقة)
 20(00 - ( 3) لشقة)  وحرية  ل ابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

4666(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
.3W2Z(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
أشغال) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء.
زنقة) (10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 20(00 - ( 3) لشقة)  وحرية  ل ابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: أمال  لز كي)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) أمال  لز كي   لسيدة 
طابق) (383 رقم) فاتح  تجزئة  وحاج 
20260) لد ر  لبيضاء)  لسفلي)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) أمال  لز كي   لسيدة 
طابق) (383 رقم) فاتح  تجزئة  وحاج 
 لسفلي)20260) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
1013I

offisc

SOTACID
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

offisc
 rue(nablouss( casablanca،  60

20500،(casablanca(maroc
SOTACID)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
سل ان  ل ابق  ألول) مرس  شارع 
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00)20) لد ر لبيضاء)  -  3  لشقة)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46670(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOTACID

بيع مو د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لبناء.

26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

مرس سل ان  ل ابق  ألول  لشقة)3 

- 00)20) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: هشام)  لسيد  وحر ت 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) هشام   لسيد  وحر ت 

كبور  لغنادرة  لزمامرة) أوالد  دو ر 

24203)سيدي بنور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) هشام   لسيد  وحر ت 

كبور  لغنادرة  لزمامرة) أوالد  دو ر 

24203)سيدي بنور  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

1014I

offisc

SALMA GLOBAL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

offisc
 rue(nablouss( casablanca،  60

20500،(casablanca(maroc
ح ت) شركة  (SALMA GLOBAL
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 26 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
سل ان  ل ابق  ألول) مرس  شارع 
00)20) لد ر لبيضاء)  -  3  لشقة)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466707
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SALMA GLOBAL
بيع مو د) (: غرض  لشركة بإيجاز)

 لبناء.
26)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
مرس سل ان  ل ابق  ألول  لشقة)3 

- 00)20) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: هشام)  لسيد  وحر ت 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) هشام   لسيد  وحر ت 
كبور  لغنادرة  لزمامرة) أوالد  دو ر 

24203)سيدي بنور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) هشام   لسيد  وحر ت 
كبور  لغنادرة  لزمامرة) أوالد  دو ر 

24203)سيدي بنور  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

101(I

FOUZMEDIA

BATRIM SARL A.U
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc
BATRIM SARL A.U)شركة ح ت)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد)في طور  لتصفية)
رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 14000 (- ديور بلدية) »ف«) زنقة) (14

 لقني رة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)
.37633

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (1(  ملؤرخ في)
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)
 BATRIM SARL  لشريك  لوحيد)
درهم) (40.000 رأسمالها) مبلغ  (A.U
 14 رقم) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 14000 (- بلدية) ديور  »ف«) زنقة)
حل) (: ل) نتيجة   لقني رة  ملغرب 

 ملسبق.
 14 وحدد مقر  لتصفية ب رقم)
 14000 (- بلدية) ديور  »ف«) زنقة)

 لقني رة  ملغرب.)
و عين):)

مسلم) مبارك   لسيد)ة))  
ديور) »ف«) زنقة) (14 رقم) وعنو نه) ))
14000) لقني رة  ملغرب) بلدية)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند  إلقتضاء) وحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقني رة بتاريخ)23)يناير)

2020)تحت رقم)312.
1016I

FOUZMEDIA

SANI HOME SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc
شركة) (SANI HOME SARL AU
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 2030 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 14000  -  1 مهدية  لرقم) قصبة 

 لقني رة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

(4367
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 نونبر) (28
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SANI (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.HOME SARL AU
غرض  لشركة بإيجاز):)بيع وشر ء)

 لزليج
لو زم  وحمام وجميع لو زم  لبناء

 لنجارة وبيع  لعقاقير.
 2030 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 14000  -  1 مهدية  لرقم) قصبة 

 لقني رة  ملغرب.
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أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  بر هيم بور س عنو نه) ))
2030)قصبة مهدية  لرقم)1 14000 

 لقني رة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد  بر هيم بور س عنو نه) ))
2030)قصبة مهدية  لرقم)1 14000 

 لقني رة  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقني رة بتاريخ))2)فبر ير)

2020)تحت رقم)-.
1017I

OTHMANE

BATI FLOOR
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ح ت) شركة  (BATI FLOOR
 ملسؤولية  ملحدودة

) لحي) مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
 TK28 40000  لصناعي مكتب رقم)

مر كش  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
)10471بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ)
في)12)يونيو)2020)تم إعد د  لقانون)
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BATI (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FLOOR
منعش) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

عقاري
عنو ن  ملقر  الجتماعي  لحي)
 TK28 40000  لصناعي مكتب رقم)

مر كش  ملغرب
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 700 عائشة  زحاف)  لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (300  لسيد كمال  زحاف)

ىحصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عائشة  زحاف  لناظور)  لسيدة 
دو ر  وخندوق  حد دن  لناظور)

 ملغرب
 لسيد كمال  زحاف  لناظور دو ر)

 وخندوق  حد دن  لناظور  ملغرب

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة):)

عائشة  زحاف  لناظور)  لسيدة 
دو ر  وخندوق  حد دن  لناظور)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (08  لتجارية بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)113990.  
1018I

DR CONSEIL

NIZAR GROS
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

DR CONSEIL
 Melk Madihi 7/1 Had
 Soualem Berrechid Boite Postal
 N( 173،( 26402،( Had( Soualem

Berrechid Maroc
ح ت) شركة  (NIZAR GROS
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
 61 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
مص فى) ز وية  اللة  لياقوت  شارع 
62) لد ر)  ملعاني  ل ابق  لتاني رقم)
26400) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NIZAR(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.GROS

غرض  لشركة بإيجاز):) لتجارة

 ملو د  لغد ئية

نقل  لسلع

نقل  ألشخاص

توزيع جميع  لسلع

 الستير د و لتصدير.

61)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

اللة  لياقوت ز وية مص فى  ملعاني)

62) لد ر  لبيضاء)  ل ابق  لتاني رقم)

- 26400) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: سعيد) ضعيف   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) ))  لسيد ضعيف سعيد 

276)تجزئة  لساحل  لسو لم برشيد)

26402)برشيد  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) ))  لسيد ضعيف سعيد 

276)تجزئة  لساحل  لسو لم برشيد)

26402)برشيد  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)13862.

1019I

2S COMPTE

NOURSSINE LOGISTIC
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE( BOUJAAD،( 25060،

BOUJAAD MAROC

NOURSSINE LOGISTIC)شركة)

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

 2( مقرها  الجتماعي) وعنو ن 

2) ل ابق) ق اع) (2 تجزئة  لزيتونة)

 لألر�ضي)-)000)2)خريبكة  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.(74(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يونيو) (24  ملؤرخ في)

نشاط  لشركة من)»-1)كر ء)آالت)

2)-) لتجارة

 -  1« إلى) -3) إلستر د و لتصدير«)

كر ء)آالت)

2)-) لتجارة

-3)إستغالل شاحنة  إلغاثة«.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بخريبكة بتاريخ)20)يوليوز)

2020)تحت رقم)229.

1020I

2S COMPTE

UNIX PRINT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE( BOUJAAD،( 25060،

BOUJAAD MAROC

ح ت) شركة  (UNIX PRINT

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
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 46 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
مكرر زنقة  لز وية  لكتانية)-)0)0)2 

و دي زم  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

109(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 UNIX (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.PRINT
(: بإيجاز) غرض  لشركة 

-1إستغالل مكتبة
-2إستغالل م بعة

-3 لتجارة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)46)مكرر)
زنقة  لز وية  لكتانية)-)0)0)2)و دي)

زم  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: سارة) مجدولي   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيدة مجدولي سارة عنو نه) ))
و دي) (2(0(0 درب لعفو) (9 زنقة) (11

زم  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيدة مجدولي سارة عنو نه) ))
و دي) (2(0(0 درب لعفو11  (9 زنقة)

زم  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية بو دي زم بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم)81.

1021I

DR CONSEIL

AMERDOUL MATERIAUX
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

DR CONSEIL

 Melk Madihi 7/1 Had

 Soualem Berrechid Boite Postal

 N( 173،( 26402،( Had( Soualem

Berrechid Maroc

 AMERDOUL MATERIAUX

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت)

 لشريك  لوحيد

 61 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

مص فى) ز وية  اللة  لياقوت  شارع 

62) لد ر)  ملعاني  ل ابق  لتاني رقم)

26400) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (24

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AMERDOUL MATERIAUX

غرض  لشركة بإيجاز):)تاجر مو د)

 لبناء

عقاقير

أعمال مختلفة

 لتجارة.

61)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

اللة  لياقوت ز وية مص فى  ملعاني)

62) لد ر  لبيضاء)  ل ابق  لتاني رقم)

- 26400) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

عبد  لل يف)  لسيد  لدرقاوي 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  لل يف)  لسيد  لدرقاوي 
 89 تجزئة  لزهر ء) لرقم) عنو نه) ))
برشيد) (26402 برشيد)  لسو لم 

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عبد  لل يف)  لسيد  لدرقاوي 
 89 تجزئة  لزهر ء) لرقم) عنو نه) ))
برشيد) (26402 برشيد)  لسو لم 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)14048.
1022I

sahara decision

 LAJWADCOM SERVICES
SARL AU

شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

sahara decision
ولد) مبارك  عمارة  مكة  شارع 
 وخليل طابق2) لحي  الد ري  لعيون.،)

70000،) لعيون  ملغرب
 LAJWADCOM SERVICES
مسؤولية) ح ت  شركة  (SARL AU

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
حي) (296 شارع  المام علي رقم) (707
70010) لعيون) (-  لقدس  لعيون)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

3233(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 LAJWADCOM SERVICES SARL

.AU
غرض  لشركة بإيجاز):) ملعلوميات)
وصيانة  لشبكة  ملعلوماتية)

و لتو صل وم بعة.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
حي) (296 شارع  المام علي رقم) (707
70010) لعيون) (-  لقدس  لعيون)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (:  لسيد حمودي  لسويح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
 لسيد حمودي  لسويح عنو نه) ))
 70000 فم  لو د)  لحي  الد ري 

 لعيون  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
 لسيد حمودي  لسويح عنو نه) ))
 70000 فم  لو د)  لحي  الد ري 

 لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)3087/20.

1023I

IMMOVERALL

ايموفيرال
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

IMMOVERALL
 N°329 6 RUE ADAWHA BENI
 MELLAL،(23000،(BENI(MELLAL

MAROC



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020)الجريدة الرسمية   9585

 يموفير ل شركة ح ت  ملسؤولية)
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي):) لرميلة)
 لصومعة شارع)6)رقم)329)بني مالل)

- 23000)بني مالل  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)
.943(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)13)يوليوز)2020)تقرر حل)
ح ت  ملسؤولية) شركة   يموفير ل 
 100.000 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن  درهم 
 329 رقم) (6  لرميلة  لصومعة شارع)
بني مالل  ملغرب) (23000 (- بني مالل)

نتيجة لقر ر  لشركاء.
و عين):)

مديحة  لزياني)  لسيد)ة))
وعنو نه) )) لرميلة  لصومعة شارع)6 
23000)بني مالل) 329)بني مالل) رقم)

 ملغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم  نعقاد  و معية  وختامية)
وفي  لرميلة) (2020 يوليوز) (13 بتاريخ)
 لصومعة شارع)6)رقم)329)بني مالل)

- 23000)بني مالل  ملغرب.
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل بتاريخ)22)يوليوز)

2020)تحت رقم)401.
1024I

fidexpertise

EUROLEV
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

fidexpertise
زنقة  لقصر ل ابق  وخام5) (13
10)معارف  لد ر لبيضاء.،) شقة رقم)

20000،) لد ر لبيضاء.) ملغرب
EUROLEV)شركة ح ت مسؤولية)

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي)13)زنقة)
 لقصر  ل ابق  وخام5  ملعاريف)
20330) لد ربيضاء) (-  لد ربيضاء)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

44(193
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2019 شتنبر) (27
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EUROLEV
توريد) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

معد ت  لرفع و ملناولة وملحقاتها
تاجر

تجزئة  ستير د  لصادر ت.
زنقة) (13 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لقصر  ل ابق  وخام5  ملعاريف)
20330) لد ربيضاء) (-  لد ربيضاء)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: ركال) سكينة   لسيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 

نقدية) (: ركال) سكينة   لسيدة 
بقيمة)100)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) ركال  سكينة   لسيدة 
08) لبيضاء) رقم) (60 حي  لفرح زنقة)

20300) لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) ركال  سكينة   لسيدة 
08) لبيضاء) رقم) (60 حي  لفرح زنقة)

20300) لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 11 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)-.

102(I

ste FIDOKOM sarl au

DIZIMA
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal
 selouane(nador،(62700،(Nador

Maroc
ح ت  ملسؤولية) شركة  (DIZIMA

 ملحدودة
تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
سلو ن) ((27 رقم)  لعمر ن  و ديد 

 لناضور)62700) لناضور  ملغرب
ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

2020(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DIZIMA
توزيع) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
و ملو د  لغد ئية  الستر د)  لقهوة 

و لتصدير.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سلو ن) ((27 رقم)  لعمر ن  و ديد 

 لناضور)62700) لناضور  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 لسيد  ثالثي عبد  وحفيظ):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (:  لسيد معلمي عبد  لعزيز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عبد  وحفيظ)  لسيد  ثالثي 
سلو ن) معرف  والد  حي  عنو نه) ))

62700) لناضور  ملغرب.
عبد  لعزيز) معلمي   لسيد 

 8 رقم) معرف  والد  حي  عنو نه) ))

سلو ن)62700) لناضور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عبد  وحفيظ)  لسيد  ثالثي 

سلو ن) معرف  والد  حي  عنو نه) ))

62700) لناضور  ملغرب

عبد  لعزيز) معلمي   لسيد 

 8 رقم) معرف  والد  حي  عنو نه) ))

سلو ن)62700) لناضور  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)14)يوليوز)

2020)تحت رقم)997.

1026I

شركة رياض للحسابات

EXTRA MORTIER
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

شركة رياض للحسابات

39)شارع  لد ر  لبيضاء،)62000،)

 لناظور  ملغرب

ح ت) شركة  (EXTRA MORTIER

 ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  لحي) وعنو ن 

 لصناعي،) لق ب  وحضري  لعروي)

0))62) لناظور) (-  قليم  لناظور)

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.18889

بمقت�ضى  و مع  لعام)

يوليوز) (08 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة) رفع  تم  (2020

درهم«) (10.000.000« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (2.000.000« من) أي 

طريق) عن  درهم«) (12.000.000«

ديون  لشركة) مع  مقاصة  إجر ء) (:

 ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور بتاريخ)20)يوليوز)

2020)تحت رقم)1216.

1027I



958( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

auto ecole farahi

اوط ايكول فرحي
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

auto ecole farahi
 casablanca،( 20000،

casablanca maroc
ح ت) شركة  فرحي   وط  يكول 
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
ب8  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
حي و حة باشكو عمارة ب.ب2) لد ر)
23000) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46((2(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (19
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:) وط) تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 يكول فرحي.
سيارة) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لتعليم.
حي) ب8) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
ب.ب2) لد ر) عمارة  باشكو  و حة 
23000) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: فرحي) هللا  عبد   لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) فرحي  عبد هللا   لسيد 
23000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) فرحي  عبد هللا   لسيد 

23000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يونيو)2020)تحت رقم)-.

1028I

FOUZMEDIA

 STE TRANSPORT LA

CIGOGNE
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

 STE TRANSPORT LA

ح ت  ملسؤولية) شركة  (CIGOGNE

 ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

 14 112) لشقة) 14)عمارة)  مل موعة)

 14000  -  3  قامة  لكولف  ل ابق)

 لقني رة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT LA CIGOGNE

نقل) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 ملستخدمين.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) مل موعة)

14) قامة) 112) لشقة) عمارة) (14

 لكولف  ل ابق)3 - 14000) لقني رة)

 ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 10.000 (: رأسمال  لشركة) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 92 عنو نه) )) يون5  زبير   لسيد 

 14000  1 تجزئة  زهرون  لرقم)

 لقني رة  ملغرب.

 92 عنو نه) )) ربيع  وبير   لسيد 

 14000  1 تجزئة  زهرون  لرقم)

 لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 92 عنو نه) )) يون5  زبير   لسيد 

 14000  1 تجزئة  زهرون  لرقم)

 لقني رة  ملغرب

 92 عنو نه) )) ربيع  وبير   لسيد 

 14000  1 تجزئة  زهرون  لرقم)

 لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

1029I

FOUZMEDIA

NOUR LOCATIO
شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc

NOUR LOCATION

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  لرقم) وعنو ن 

6) وحد دة  قامة) رقم) مكب  (2113

لرشيد)-)14000) لقني رة  ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((2(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NOUR(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.LOCATION

كر ء) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

6) وحد دة  قامة) رقم) مكب  (2113

لرشيد)-)14000) لقني رة  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيدة نجالء) لناصري عنو نه) ))

 2003 رقم) مهدية  قصبة  تجزئة 

14000) لقني رة  ملغرب.

 لسيدة  سماء) مجيدة عنو نه) ))

رقم) (11 شارع  وحز م  الخضر ونقة)

297 0)ت و ن  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيدة نجالء) لناصري عنو نه) ))

 2003 رقم) مهدية  قصبة  تجزئة 

14000) لقني رة  ملغرب

 لسيدة  سماء) مجيدة عنو نه) ))

رقم) (11 شارع  وحز م  الخضر ونقة)

297 0)ت و ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

رقم)-.

1030I
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FOUZMEDIA

PASTA NOR SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne،( 14000،( kenitra

maroc
شركة) (PASTA NOR SARL AU
ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد
 (9 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
شارع) عبد لعزيز  موالي   قامة 
 14000  -  4 موالي عبد لعزيز  لرقم)

 لقني رة  ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

((261
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 PASTA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.NOR SARL AU
:) لتصدير) غرض  لشركة بإيجاز)

 الستير د وبائع وسيط
وتزيين) مو د  لصباغة  تسويق 

 لو جهات.
 (9 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع) عبد لعزيز  موالي   قامة 
 14000  -  4 موالي عبد لعزيز  لرقم)

 لقني رة  ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) خالد  حماني   لسيد 

 1 ق اع) ((21 رقم) مهدية  قصبة 

14000) لقني رة  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) خالد  حماني   لسيد 

 1 ق اع) ((21 رقم) مهدية  قصبة 

14000) لقني رة  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني رة   البتد ئية 

رقم)-.

1031I

tracom cg

COMPTOIR ANDALOUS

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

tracom cg

 rue( abi( nouaim( n°8( vn( fes،

30000،(FES(MAROC

 COMPTOIR ANDALOUS

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

نرج5) تغاث  جبل  زنقة   لقرويين 

 664-664 209)متجر رقم) س ق عة)

مكرر)666-666)مكرر)-)30000)فاس)

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.31067

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (02 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (1.900.000«

 2.(00.000« إلى) درهم«) (600.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21 بتاريخ) بفاس   لتجارية 

2020)تحت رقم)0/2020)17.

1032I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

املغربية لإليجار

إعالن متعدد  لقر ر ت

 لــــــمــغـــر بـــيــة لإل يــجـــا ر
MAROC LEASING

شــركة مجهو لة  إل سم ر أ سما لها)
277.676.800)د ر هم

ر) :) لــد    عي) جتما  ها  ال  مقر 
 لبيـــضــا)ء)7)-،)ز   ويــة ز نقة بينـــل وشا)

ر ع عــبد  لــمو مـــن)
:) لد ر  لبيضاء)  لس ل  لتجاري)

رقم)29487
تعيين) (- متصرفين) إستقالة 

متصرف جـدد)
خآلل) د ري  إن  مل ل5  إل  (.I
مد وال ته بتا ريخ)22)يوليو)2019)قــد):)
أ خذ بعـقد إستقالة  لسيد) (-
أحمد رحو من مهام متصرف ونائب)

رئي5  مل ل5  إلد ري للشركة،)
عين  لسيد سميرحدجيوي) (-
كمتصرف جديد عوضا عن  لسيد)
مستقل،) متصرف  رحو،) أحمد 
لهذ   ألخير) للمدة  ملتبقية  وحلك 
د  و مع) نعقا  إ  و لتي ستنتهي عند 
 لعام  لعادي  ملتعلق بحسابات سنة)

،2021
عين  لسيد ل في سقاط) (-

نائب رئي5 جـديد مل ل5  إل د رة،
أخـذ بعقد إستقالة  لسيد) (-
شكـري و مدينا و لسيد يون5 زوبير)

من مهام متصرفين للشركة،
تعيين  لسيد) بعقد  أخذ  (-
للبنك) د ئــم  و مدينا كممثل  شكـري 
 لشعبي  ملركزي لد ى مجل5  إلد رة،
تعيين  لسيد) بعقد  أخذ  (-
للقرض) د ئــم  كممثل  زوبير  يون5 
مجل5) ى  لد  و لسياحي   لعقاري 

 إلد رة.)
ثم  إل يد ع  لقا نوني لـدى) (.II
ء،)  لـمحكمة  لـتجا رية بالد ر لبيضا)
تحت عـدد) (2020 يوليو) (22 بتا ريخ)

.740692
مقت ف من أ جل  إل شها ر

1033I

 ملركز  و هوي لالستثمار و هة  لعيون  لساقية)

 وحمر ء

LAYTRA KHAOULAT
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي5 شركة

و هة) لالستثمار   ملركز  و هوي 

 لعيون  لساقية  وحمر ء

(،70000 (،2266 صندوق  لبريد)

 لعيون  ملغرب

شركة) (LAYTRA KHAOULAT

ح ت مسؤولية محدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد

تجزئة) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

ك) رشيد  ملمتدة  مل موعة  موالي 

رقم)86 - 70000) لعيون  ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

322(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAYTRA KHAOULAT

:) شغال) بإيجاز) غرض  لشركة 

 لبناء)و لصيانة

و الشغال  ملختلفة)  وخدمات 

 لتجارة  لعامة

بيع مو د  لبناء

 الستر د و لتصدير

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ك) رشيد  ملمتدة  مل موعة  موالي 

رقم)86 - 70000) لعيون  ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (:  لسيد  وحسين  وخوالت)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  وحسين  وخوالت)

عنو نه) ))تجزئة موالي رشيد  ملمتدة)
 مل موعة ك رقم)86 70000) لعيون)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  وحسين  وخوالت)

عنو نه) ))تجزئة موالي رشيد  ملمتدة)
 مل موعة ك رقم)86 70000) لعيون)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئية بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1401/20.

1034I

ACO CONSULTING

DIGI VISUEL
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence  ,70

 du(centre(-(4ème(étage-(Apt.14-،

20500،(casablanca(maroc

ح ت) شركة  (DIGI VISUEL

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

ملتقى) مقرها  الجتماعي  وعنو ن 

محج  لنخيل وشارع  دولب)-)مشروع)

-) ل ابق) ب) عمارة  (- سيتي) سان 

 وخام5)-)10100) لرباط  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

139739

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�ضى  (

تم تغيير) (2020 يونيو) (17  ملؤرخ في)

(»DIGI VISUEL«(تسمية  لشركة من

.«(AD CONTACT«(إلى

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (22 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2020)تحت رقم)710)10.

103(I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

EMAI ENERGIE SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

EMAI ENERGIE 

محدودة  ملسؤولية) شركة 

رأسمالها)1.800.000,00)درهم

 PEPINIERE (: مقرها  الجتماعي)

 DES ENTREPRISES, RTE DE

RABAT, N° 49 - TANGER

(– (4(06( ) لس ل  لتجاري رقم)

طنجة

بمقت�ضى  و مع  لعام) (– (1

 14 في) للشركاء) ملؤرخ   الستثنائي 

يوليوز)2020)تقرر ما يلي):)

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة) (*

إلى):)كرناية،)عمارة عين زهر ن،) لشقة)

38،) ل ابق)3) ملن قة  للوجستكية،)

 ملن قة  وحرة،)طنجة)؛)

بودركى) كمال  *) ستقالة  لسيد 

وتعيين) للشركة  كمسير  مهامه  من 

 GIUSTINO COLMAN  لسيد)

رقم) لب اقة  القامة   وحامل 

للشركة) جديد   مسير   (0340020E

ملدة غير محدودة)؛

تحيين  لقانون  ألسا�ضي (* 

)للشركة)؛

بكتابة) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

ب نجة،) ضبط  ملحكمة  لتجارية 

تحت عدد) (2020 يوليوز) (22 بتاريخ)

.2326(3
للخالصة و لتذكير

 لتسيير

1036I

LA REUSSITE CONSEIL

2S-YA
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay Tarik Rue 34 N° (, 2ème
(،Etage( Sidi( Bernoussi.،( 20600

 لد ر لبيضاء) ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  (2S-YA

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد
مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 
(– (17  2 ج  ش) مجموعة  لتقدم 
سيدي  لبرنو�ضي)  ل ابق  لثاني 
20600) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب
مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(79(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19
مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
.2S-YA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
يتعلق) (: بإيجاز) غرض  لشركة 
باشغال  لبناء) نشاط  لشركة 
جبص،) تزفيت،) من  و لعمارة 
ديكور،) صباغة،) كهرباء،) ترصيص،)

نجارة  الملينيوم و وخشب و......
مستلزمات) وشر ء) بيع  وكذلك 

 لبناء.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مجموعة)
 لتقدم ج  ش)2 17)–) ل ابق  لثاني)
(- سيدي  لبرنو�ضي  لد ر لبيضاء)

20600) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 1.000 (: سعيد  لنائم)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) سعيد  لنائم   لسيد 

دو ر  عزيب  لبغلي  لغربية  لزمامرة)

24200)سيدي بنور  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) سعيد  لنائم   لسيد 

دو ر  عزيب  لبغلي  لغربية  لزمامرة)

24200)سيدي بنور  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739631.

1037I

JURISMAG SARL

VELK SARL AU
شركة ح ت مسؤولية محدودة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي5 شركة

JURISMAG SARL

 (Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°(

 Casablanca,( Maroc،( 20000،

Casablanca Maroc

ح ت) شركة  (VELK SARL AU

ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

(،46 مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

2،) لشقة) شارع  لزرق وني،) ل ابق)

رقم)6 - 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

مسؤولية) ح ت  شركة  تأسي5 

محدودة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

466777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

مسؤولية) ح ت  لشركة   ألسا�ضي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):)
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ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ح ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 VELK (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.SARL AU
:) ستير د) بإيجاز) غرض  لشركة 
في  ملو د) و ملتاجرة  أجهزة  لكمبيوتر 

 الستهالكية  ملكتبية وت ويرها.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)46،)شارع)
 لزرق وني،) ل ابق)2،) لشقة رقم)6 

- 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 1.000 (: مل ون) زكرياء)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)
عنو نه) )) مل ون  زكرياء)  لسيد 
2000) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)
عنو نه) )) مل ون  زكرياء)  لسيد 
2000) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)98)740.

1038I

LA REUSSITE CONSEIL

 BOUFA RECYCLAGE
GENERAL

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسي5 شركة

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay Tarik Rue 34 N° (, 2ème
(،Etage( Sidi( Bernoussi.،( 20600

 لد ر لبيضاء) ملغرب
 BOUFA RECYCLAGE
ح ت  ملسؤولية) شركة  (GENERAL

 ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

(– (17  2 ج  ش) مجموعة  لتقدم 

سيدي  لبرنو�ضي)  ل ابق  لثاني 

20600) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOUFA RECYCLAGE GENERAL

يتعلق) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

نشاط  لشركة بجميع  نو ع  لتدوير)

نفايات) حديد،) ورق،) من بالستيك،)

و....

صنع) حاويات  لنفايات،) كر ء)

صناديق و كياس بالستيكية للقمامة)

.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مجموعة)

 لتقدم ج  ش)2 17)–) ل ابق  لثاني)

(- سيدي  لبرنو�ضي  لد ر لبيضاء)

20600) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

00))حصة) (:  لسيد هشام فتحي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 لسيد عبد لرحيم بوكالس):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

عنو نه) )) فتحي  هشام   لسيد 

مجموعة)68)رقم))1) لبيتات ح ي م)

10120) لرباط  ملغرب.

بوكالس) عبد لرحيم   لسيد 

زنقة) بريتشاردياس  ممر  عنو نه) ))

 202(0 عين  لسبع) (6 رقم) (18

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

عنو نه) )) فتحي  هشام   لسيد 

مجموعة)68)رقم))1) لبيتات ح ي م)

10120) لرباط  ملغرب

بوكالس) عبد لرحيم   لسيد 

زنقة) بريتشاردياس  ممر  عنو نه) ))

 202(0 عين  لسبع) (6 رقم) (18

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739630.

1039I

LA REUSSITE CONSEIL

BESSAH TV

شركة ح ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسي5 شركة

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 34 N° (, 2ème

(،Etage( Sidi( Bernoussi.،( 20600

 لد ر لبيضاء) ملغرب

ح ت) شركة  (BESSAH TV

 ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي) وعنو ن 

(– (17  2 ج  ش) مجموعة  لتقدم 

سيدي  لبرنو�ضي)  ل ابق  لثاني 

20600) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب

ح ت  ملسؤولية) شركة  تأسي5 

 ملحدودة)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

46(80(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

ح ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):)

ح ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BESSAH TV

يتعلق) (: بإيجاز) غرض  لشركة 

بامليديا  لسمعي) نشاط  لشركة 

 لبصري وتسيير قناة تلفزية ور ديو)

 ليكترونية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)مجموعة)

 لتقدم ج  ش)2 17)–) ل ابق  لثاني)

(- سيدي  لبرنو�ضي  لد ر لبيضاء)

20600) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (00 (: زرقاوي)  لسيد  لعباس 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: خديجة  لبخاري)  لسيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):)

 لسيد  لعباس زرقاوي عنو نه) ))

 2 بلوك) من قة     قامة  لشباب 

عمارة س رقم))0)عين  لسبع)00)20 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 لسيد خديجة  لبخاري عنو نه) ))

دو ر  والد  ملهدي  لثو لث  لسكامنة)

0)260) بن  حمد  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة):)

 لسيد  لعباس زرقاوي عنو نه) ))

 2 بلوك) من قة     قامة  لشباب 

عمارة س رقم))0)عين  لسبع)00)20 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

 لسيد خديجة  لبخاري عنو نه) ))

دو ر  والد  ملهدي  لثو لث  لسكامنة)

0)260) بن  حمد  ملغرب

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)739638.

1040I
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MAFITIS

MAFITIS S.A

شركة  ملساهمة

تعيين مسير جديد للشركة

MAFITIS

شارع  لشفشاوني كلم)),11)طريق)

عين  لسبع  لد ر  لبيضاء،) (110

90)20،) لد ر لبيضاء) ملغرب

MAFITIS S.A)شركة  ملساهمة

شارع) مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 110 طريق) (11,( كلم)  لشفشاوني 

90)20) لد ر لبيضاء) (- عين  لسبع)

 ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.2727(

بمقت�ضى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تعيين) تم  (2020 ماي) (18 في)  ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة)) جديد  مسير 

أساكور محمد كمسير آخرتم  إليد ع)

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

 2020 يوليوز) (1( بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)739666.

1041I

نادي املولودية الوجدية لكرة 

القدم ش.م

شركة  ملساهمة 

رأسمالها 1000.000 درهم

مقرها  الجتماي : 10 زنقة تافوغالت 

وجدة 60.000

لكرة) نادي  ملولودية  لوجدية 

شركة  ملساهمة) ش.م   لقدم 

زنقة) (،10 (: عنو ن مقرها  الجتماعي)

تافوغالت وجدة)60000) ملغرب رقم)

 لتقييد في  لس ل  لتجاري)34981.

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  (2019 نوفمبر) (7

باملميز ت) لهذه  لشركة   ألسا�ضي 

 لتالية):

نادي  ملولودية) (: تسمية  لشركة)

 لوجدية لكرة  لقدم ش.م.

تدبير) (: بإيجار) غرض  لشركة 

 لنشار  لريا�ضي))كرة  لقدم))و لقيام)

وصناعية) وتجارية  مالية  بعمليات 

وعقارية وغيرها)؛

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي للشركة)

 60000 وجدة) تافوغالت  زنقة  (،10

) ملغرب))؛

أجلها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 1.000.000 (: رأسمال  لشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

نادي  ملولودية  لوجدية) جمعية 
لكرة  لقدم):)9996)سهم بقيمة)100 

درهم للسهم)؛
سهم و حد) (:  لسيد محمد هو ر)

بقيمة)100)درهم)؛
 لسيد خالد رحماني):)سهم و حد)

بقيمة)100)درهم)؛
و حد) سهم  (: قزوز) فؤ د   لسيد 

بقيمة)100)درهم)؛
:)سهم و حد)  لسيد لكناني رحال)

بقيمة)100)درهم)؛
أعضاء) مل ل5)  ملتصرفون 

 إلد ري):
 لسيد محمد هو ر رئي5  مل ل5)
يعقوب) شارع  (،(0 عنو نه)  إلد ري 

 ملنصور وجدة)000 60)) ملغرب))؛
نادي  ملولودية  لوجدية) جمعية 
رئيسها) يمثلها  متصرف  لكرة  لقدم 
 لسيد محمد هو ر وعنو نها)10،)زنقة)
تافوغالت وجدة)60.000)) ملغرب))؛

متصرف) رحماني  خالد   لسيد 
حي  لقدس) غزة  شارع  (،43 عنو نه)

وجدة)000 60)) ملغرب))؛
 لسيد فؤ د قزوز متصرف عنو نه)
109،)شارع سيد معافا حي  ألندل5)

وجدة)000 60)) ملغرب))؛
متصرف) رحال  لكناني  ) لسيد 
شارع بور سعيد وجدة) (،18 عنو نه)

000 60)) ملغرب))؛
:) لسيد) مر قب  وحسابات)
 وحسن  و عالي مدير شركة مر قبة)

 99 وعنو نه) (Cofirec  وحسابات)

شارع محمد  وخام5)000 60)وجدة)

) ملغرب))؛

) لسنة  ملالية):)من فاتح يوليو إلى)

30)يونيو من  لسنة  ملو لية.

مقتضيات  لنظام  ألسا�ضي)

وتوزيع) بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

لتكوين  حتياطي حتى) ((% ( (:  ألرباح)

يصل إلى  لعشر))1/10))من رأسمال)

 لشركة.

لقر ر ت) وفقا  توزيع  ألرباح  يتم 

 و مع  لعام)؛

باألشخاص) متعلقة  مقتضيات 

وتعيين) تفويت  ألسهم  لهم   ملخول 

في) له  لبث  جهاز  لشركة  ملخول 

تفويت  ألسهم حر) (: طلبات  لقبول)

بين  ملساهمين.

في حالة تفويت  ألسهم إلى شخص)

خارج  لشركة فإن مشروع  لتفويت)

يت لب مصادقة  مل ل5  إلد ري.

باملحكمة) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجارية بوجدة بتاريخ)4)يونيو)2020 

تحت رقم)1063.

1042I



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية9595  

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم :  2011/78

حساب رقم : 2046
بيع أصل تجاري

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بمر كش) ومس ل  (2020 فبر ير) (10

فوتت) (2020 فبر ير) (19 بتاريخ)

كريستين) ماري  فر نسو ز   لسيدة 

رقم) لل و ز  لسفر  بيلي  وحاملة 

بمر كش،) 13DD24717،) لساكنة 

أوريكة  غو طيم) طريق  (14 كلم)

نيابة عن  لشركة  ملسماة) تحناوت،)
AGAPANTHE SARL،)رأس مالها هو)

ومقرها  الجتماعي،) درهم  (10.000

رقم) بوطويل  هيالنة  درب  مر كش 

جميع  ألصل  لتجاري  لكائن) (،43

درب هيالنة بوطويل رقم)43،)وهي د ر)
للضيافة و ملس ل بالس ل  لتجاري)

عناصره) بجميع  (18703 رقم) تحت 

 ملادية و ملعنوية بمبلغ أربعمائة ألف)

درهم)400.000)درهم.

فعلى د ئني  لبائع  ملذكور أعاله أن)

يتقدمو  بتعرضاتهم إلى قسم  لس ل)

 لتجاري باملحكمة  لتجارية بمر كش)

نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  د خل 

 إلعالن  ألول وينتهي في يوم  وخام5)

عشر من نشر  إلعالن  ألول.

 لنشرة  لثانية

4 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2020/81

حساب رقم : 7)20

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

في مس ل  (2020 مارس) (16  بتاريخ)

تحت  ملر جع (2020 مارس) (20 

 لتالية):

كناش  ملد خيل):)0024049)-)أمر)

توصيل) (،2020/21307 باستخالص)

 ألد ء)20201032411049.

 RIAD باعت  لشركة  ملسماة)

ح ت  ملسؤولية) شركة  (،MAZAYA

درهم) (10.000 رأسمالها)  ملحدودة 

بمر كش،) مقرها  الجتماعي  و لكائن 

درب  لعرصة،) (،17  ملدينة،)
رياض  لزيتون  و ديد،) ملقيدة)

((،(0399 رقم) بالس ل  لتجاري 

رقم) للتعريف  و بائي   وحاملة 

ورقم  لتعريف  ملوحد) (40469376

.00160(33(000017

 NMCB GUEST للشركة  ملسماة)

ح ت  ملسؤولية) شركة  (HOUSE

درهم) (10.000 رأسمالها)  ملحدودة 

بمر كش،) مقرها  الجتماعي   لكائن 

أرفود،) رياض  عمارة  (،9 رقم) مكتب 
مدخل رقم)8،)زنقة  ملزدليفة،)عرصة)
بالس ل  لتجاري) و ملقيدة  سينكو،)

((،101117 رقم) تحت  بمر كش 

رقم) للتعريف  و بائي   وحاملة 

ورقم  لتعريف  ملوحد) (39437774

.002368467000096

مجموع  ألصل  لتجاري  ملستغل)

بمر كش،) للضيافة  لكائن  كد ر 
رياض) درب  لعرصة،) (،17  ملدينة،)

بالس ل)  لزيتون  و ديد،) ملقيدة 

من  لس ل) ( (،(0399  لتجاري رقم)

 لتحليلي وتحت رقم)880)من  لس ل)

 RIAD  لترتيبي و ملستغل تحت شعار)

.MAZAYA

 480.000 قدره) إجمالي  بثمن 

درهم تم  إلبر ء)منه في  لعقد.

د ئني  لشركة  لبائعة) على 

يتقدمو ) أن  أعاله   ملذكورة 
بتعرضاتهم إلى قسم  لس ل  لتجاري)

د خل) بمر كش،) باملحكمة  لتجارية 

نشر  إلعالن) تاريخ  من  يبتدئ  أجل 

 ألول وينتهي في  ليوم  وخام5 عشر)

))1))من نشر  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
عن رئي5 مصلحة كتابة  لضبط

148 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
ملف رقم 84/2020
حساب رقم 2064
بيع أصل تجاري

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
بمر كش) ومس ل  (2020 مارس) (10
بتاريخ)16)مارس)2020)باعت  لسيدة)
لب اقة) قوتلي،) وحاملة   لسعدية 
 E7(424 رقم)  لتعريف  لوطنية 
 لساكنة بمر كش تجزئة أكيدر،)رقم)

)3،)شارع عالل  لفا�ضي لفائدة):
 لسيد رشيد  لفار  وحامل لب اقة)
بنسبة) (EE20((71 رقم)  لتعريف 

.%(0
مزو ر  وحامل) مص فى  و لسيد 
 E49(808 رقم) لب اقة  لتعريف 

بنسبة)0)%.
جميع  ألصل  لتجاري  لكائن)
رقم) زنقة  ألبناك،) بمر كش،)
لبيع  ملالب5  و اهزة) و ملعد  (26
 MARCHANT DE VETEMENT
و ملس ل) (CONFECTIONNES
رقم) تحت  بالس ل  لتجاري 
عناصره  ملادية) 78100بجميع 
درهما) مليون  بمبلغ  و ملعنوية 

1.000.000)درهم.
أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدمو   أن 
باملحكمة  لتجارية)  لس ل  لتجاري 
بمر كش د خل أجل يبتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 وخام5 عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
عن رئي5))كتابة  لضبط

151 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب  لس ل  لتجاري
ملف رقم : 101-2020

حساب خصو�ضي : 1489
تفويت أصل تجاري

بموجب  لعقد  لتوثيقي  ملؤرخ في)
فوت  لسيد حسن) (،2020 ماي) (29
 BE61226 ب اقته  لوطنية) بناني،)

جميع  ألصل  لتجاري  لكائن)
بالس ل) و ملس ل  بتر ست،) نزكان 
بأكادير) باملحكمة  لتجارية   لتجاري 
لفائدة  لسيد) (29080 رقم) تحت 
ب اقته  لوطنية) محمد  لهاشمي،)
وحلك بثمن إجمالي قدره) (PA1(616

1000000)درهم.
وبذلك فإن رئي5 مصلحة كتابة)
أن) حي مصلحة  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط)) بمكتب  تس ل   لتعرضات 
 ملحكمة  لتجارية بأكادير د خل أجل)
))1)) ملو لية) يوما) عشر   وخمسة 
 84 (،83 للنشرة  لثانية طبقا للمو د)

و104)من مدونة  لتجارة
تحت جميع  لتحفظات

 لنشرة  لثانية
رئي5 مصلحة كتابة  لضبط

154 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معاو ة صعوبة  ملقاولة
ملف حكم تصفية قضائية

لشركة ل كونفين في شخص ممثلها 
 لقانوني

ملف رقم : 2020/3
إشعار

عن) بمقت�ضى  وحكم  لصادر 
بتاريخ) بالرباط    ملحكمة  لتجارية 
في  مللف  لتجاري) (2020 يونيو) (11
رقم)2019/8303/73)حكم عدد))1.
قضت  ملحكمة  لتجارية بالرباط)
مس رة  لتصفية  لقضائية) بفتح 
في حق شركة لي كونفين في شخص)
مقرها) ممثلها  لقانوني  لكائن 
زنقة) فرنسا،) شارع  (66  الجتماعي)
أكد ل،) لرباط) (10 ملوية  لشقة)
 72243 رقم) ح ت  لس ل  لتجاري 
وعينت  لسيدة سميل صباح قاضيا)
منتدبا و لسيدة ليلى عبو للنيابة عنها)
و لسيد عبد  لرحيم حسون سنديكا)
و لكائن مقره  الجتماعي بز وية شارع)
ومحمد  لسادس،)  وحسن  لثاني 

عمارة  لنخيل رقم)16)ب،)تمارة.

 II.  -  إعالنات قضائية
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وحدد تاريخ  لتوقف عن  لدفع في)
18)شهر   لسابقة لتاريخ هذ   وحكم.

من  لد ئنين) فامل لوب  وعليه 
للسنديك  ملعين) بديونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 مل لوبة مرفقة بالوثائق وحلك د خل)
نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أجل 
مع) باو ريدة  لرسمية  هذ   إلشعار 
بالنسبة) بشهرين  هذ   ألجل  تمديد 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
720)من) (،(84  ملغربية طبقا للمو د)

مدونة  لتجارة.
عن رئي5 مصلحة كتابة  لضبط

70

 ملحكمة  لتجارية بالرباط
ملف رقم : 2020/17
حساب رقم : 7133

 ل رف  ألول):
ب اقة) رقم  رشيد  وختومي،)
 لتعريف  لوطنية):)A400836)مغربي)

 و نسية.
 ل رف  لثاني):

ب اقة) رقم  مستعد،) بوجمعة 
 لتعريف  لوطنية):)A171878)مغربي)

 و نسية.
 ألصل  لتجاري):)مصبنة.

21 13)د متجر)  لعنو ن):)سكتور)
)2) ملركز  لتجاري  لرياض)1) لرباط.
)رقم  لس ل  لتجاري):)107192.

بمصلحة) وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجارية)  لس ل  لتجاري 
 (1(( بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  لثانية

رئي5 مصلحة  لس ل  لتجاري

168 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/20
حساب رقم : 2448

 ل رف  ألول):)طويار أمينة
(: رقم  لب اقة  لتعريف  لوطنية)

9120Z)مغربي  و نسية.
شركة) (:  ل رف  لثاني)
 PHARMACIE L’ESPOIR SARL AU

مسيرها  لقانوني):)طويار أمينة مغربي)

 346( (: مقرها  الجتماعي)  و نسية 

حي  ملغرب  لعربي  ملسيرة)2)تمارة.

 ألصل  لتجاري):)صيدلية.

 لعنو ن):))346)حي  ملغرب  لعربي)

 ملسيرة)2)تمارة.

رقم  لس ل  لتجاري):)0622).

بمصلحة) وستقبل  لتعرضات 

باملحكمة  لتجارية)  لس ل  لتجاري 

 1( عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
رئي5 مصلحة  لس ل  لتجاري

177 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/21

حساب رقم : 19)2

بن صاوح محمد) (:  ل رف  ألول)

(: رقم  لب اقة  لتعريف  لوطنية)

E801384)مغربي  و نسية.

شركة) (:  ل رف  لثاني)

 PHARMACIE CROISSANT

VERT TEMARA SARL AU)مسيرها)

مغربي) محمد  صاوح  بن  (:  لقانوني)

 832 (: مقرها  الجتماعي)  و نسية 

شارع موالي  دري5  ألول حي  ملسيرة)

تمارة.

 ألصل  لتجاري):)صيدلية.

موالي) شارع  (،832 (:  لعنو ن)

 دري5  ألول حي  ملسيرة تمارة.

رقم  لس ل  لتجاري):)37174.

بمصلحة) وستقبل  لتعرضات 

باملحكمة  لتجارية)  لس ل  لتجاري 

 1( عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
رئي5 مصلحة  لس ل  لتجاري

178 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
إعالن عن تقديم أصل تجاري حصة 

في شركة
كتابة) مصلحة  رئي5  يعلن 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بز كورة)

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه 

ومصادق عليه بتاريخ)31)ماي)2020 

تم) أنه  بز كورة،) باملقاطعة  لثانية 

تقديم  ألصل  لتجاري  ملس ل)

تحت رقم)28)3)باملحكمة  البتد ئية)

 1 درعة) بتجزئة  بز كورة  لكائن 
 ز كورة في  سم  لسيدة نزهة  ليزيدي،)

 EL KABAS 1 PRIVE(حصة في شركة

.SARL AU

وبناء)عليه فإن جميع  لتعرضات)

تقدم إلى كتابة ضبط هذه  ملحكمة)

د خل) »مكتب  لس ل  لتجاري«)

أجل))1)يوما من تاريخ  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية
عن رئي5 مصلحة كتابة  لضبط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بأيدي 
سليمان

إشهار بيع أصل تجاري
كتابة) مصلحة  رئي5  يشهد 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بسيدي)

سليمان.
بمقت�ضى عقد ثابت  لتاريخ محرر)
محمد  لشرقاوي) طرف  ألستاح  من 

بهيئة  لقني رة) محام   له ر وي 

طرف) من  توقيعه  بصحة  و ملشهود 

 لسيد رئي5 مصلحة كتابة  لضبط)

بسيدي سليمان بتاريخ)16)يونيو)2020 

محمد) باع  لسيد  (،311 رقم) تحت 

بحي) بن  بر هيم،) لساكن   ملسكين 

سليمان،) سيدي  ((6 رقم)  ملحمدية 

معاد) للسيد  (G8774 رقم) وطنيته 

بحي) محمد،) لساكن  بن   ملسكين 

سليمان،) سيدي  ((6 رقم)  ملحمدية 

)GA11938،) ألصل) رقم) وطنيته 

بحي  لغماريين)  لتجاري  لكائن 

27) لزنقة) رقم) من  لد ر  مستخرج 

28)سيدي سليمان و ملقيد بالس ل

) لتحليلي باملحكمة  البتد ئية سيدي)

سليمان تحت رقم)3900)بثمن قدره)

60.000)درهم.

د ئني  لبائعين) فعلى  وعليه 

لألصل  لتجاري  ملذكور أن يتقدمو )
بتعرضاتهم إلى قسم  لس ل  لتجاري))

باملحكمة د خل أجل أقصاه))1)يوما)

من تاريخ صدور  إلعالن  لثاني طبقا)

للفصل)84)من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  لثانية
عن رئي5 مصلحة كتابة  لضبط

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
ملف  إلشهار رقم )2020/6

حساب رقم 1)14

 لس ل  لتجاري : 4)8)
بيع أصل تجاري

إن رئي5 كتابة  لضبط باملحكمة)

أسفله) بالصويرة  ملوقع   البتد ئية 

يصرح):

بمقت�ضى عقد رسمي  ملحرر) أنه 
من طرف ح.)محمد  لضوء) لناصري)

 10 و ملؤرخ في) محامي بهيئة آسفي،)

و ملؤدى عنه) بالصويرة،) (2019 ماي)

 8 بتاريخ) بالصويرة  رسوم  لتس يل 

 OR( :( 5142 تحت رقم) (2019 يوليو)

فوزية) باعت  لسيدة  (RE( :( و5267

مزد دة) مغربية  و نسية،)  ملاموني 

رقم) ب اقتها  لوطنية  (1970 سنة)

N79146،) لساكنة بالد ر رقم)2)زنقة)

 وحسيمة بالتجزئة  لر بعة  لصويرة،)

عناصره) بجميع   ألصل  لتجاري 

باوحانوت) و ملعنوية  لكائن   ملادية 
مالك  بن  ملرحل) زنقة  (2 رقم)
 لصويرة،) ملس ل بالس ل  لتجاري)

باملحكمة  البتد ئية بالصويرة تحت)

 2(0.000 قدره) بثمن  (،(8(4 رقم)

إلهام) لفائدة  لسيدة  وحلك  درهم 

مزد دة) مغربية  و نسية،) عصمة 

رقم) ب اقتها  لوطنية  (199( سنة)

رقم) بالد ر  N366109) لساكنة 

1348)تجزئة  لسقالة  لصويرة.
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وعليه فعلى د ئني  لبائعة  ملذكورة)

مكتب) إلى  بتعرضاتهم  يتقدمو   أن 

 لس ل  لتجاري بهذه  ملحكمة د خل)

نشر  إلعالن) تاريخ  من  يبتدئ  أجل 

 ألول وينتهي في  ليوم  وخام5 عشر)

من نشر  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية

عن رئي5 مصلحة))كتابة  لضبط

152 مكرر

املحكمة االبتدائية بأطات

قسم  لس ل  لتجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئي5 مصلحة كتابة  لضبط)

باملحكمة  البتد ئية بس ات.

رقم) تجاري  أصل  بيع  وقع  أنه 

)مقهى) كمقهى) 20332) ملستغل 

بحي  لقسم) BAZZANO)) لكائنة 

س ات) (2 رقم) دمشق  زنقة 

سعيد) بين  لبائع  لسيد  بالتر �ضي 

لب اقة  لتعريف) نذير،) وحامل 

بحي) و لساكن  (W317234  لوطنية)

س ات) (،2  لقسم زنقة دمشق رقم)

نذير،) خديجة  و ملشترية  لسيدة 

لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحاملة 

سيدي) و لساكنة  (BH163164

معروف)1،)حي اللة  لياقوت،)رقم))1 

و لذي  نتقل بموجب)  لد ر  لبيضاء)

مارس) (11 في) و ملؤرخ  رسمي  عقد 

طرف  ألستاح) من  و ملحرر  (2020

موثق بمدينة) عبد  لسالم مستعين،)

ملقتضيات) طبقا  وحلك  س ات 

 لقانون  ملنظم لبيع  ألصل  لتجاري.

تقبل) فإن  لتعرضات  وعليه 
باملحكمة  البتد ئية) ( بكتابة  لضبط)
)قسم  لس ل  لتجاري)) بس ات)
زحلك د خل أجل))1)يوما  بتد ء)من)

تاريخ  لنشرة  لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئي5 مصلحة كتابة  لضبط

153 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم 06/2020
حساب رقم 13023

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ ومس ل  (2013 ماي) (24 

 NOUASSE(24)ماي)2013)باع  لسيد 
HICHAM) وحامل لب اقة  لتعريف)
إلى شركة) (BE73(216  لوطنية رقم)
مجموع  ألصل) (ALPHA PEASCA
 N° 36 locaux (:  لتجاري  لكائن ب)
 incubateurs zone industrielle el
 MD DE jadida) ملز ول فيه نشاط)
حسب  لشروط) وحلك  (POISSON

و لكيفية  ملذكورة في  لعقد.
تقبل) فإن  لتعرضات  وعليه 
باملحكمة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 
من) يوما  (1( أجل) د خل  باو ديدة 

تاريخ  لنشرة  لثانية.
 لنشرة  لثانية

 ملشرف على مصلحة 
 لس ل  لعقاري

179 مكرر

املحكمة االبتدائية بأال
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

ملف رقم : 2020/10
حساب رقم : 22118

 ل رف  ألول):
ب اقة) رقم  عزوزي،) خديجة 
 لتعريف  لوطنية):))X(490)مغربية)

 و نسية.

 ل رف  لثاني):

 PHARMACIE LA شركة)

VICTOIRE SALE SARLAU

مسيرها  لقانوني):)خديجة عزوزي)

مغربية  و نسية.

مقرها  الجتماعي):)رقم)2)،)شارع)

 لنصر،)حي و د  لذهب،)سال.

 ألصل  لتجاري):)صيدلية.

2)،)شارع  لنصر،) :)رقم)  لعنو ن)

حي و د  لذهب،)سال.

رقم  لس ل  لتجاري):)9914.

بمصلحة) وتستقبل  لتعرضات 

 لس ل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

بسال إلى غاية خمسة عشر)))1))يوما)

من صدور  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  ألول

رئي5 مصلحة  لس ل  لتجاري

71 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بسال

ملف رقم : 2020/09

حساب رقم 22113

إعالن عن تقديم أصل تجاري 
كحصة في شركة

محمد  لسنتي�ضي) (:  ل رف  ألول)

رقم  لب اقة  لتعريف  لوطنية)

مغربي  و نسية  ل رف) (A244793

 PHARMACEIE HAY  لثاني):)شركة)

مسيرها) (KARIMA SALE SARL AU

مغربي) محمد  لسنتي�ضي  (:  لقانوني)

 و نسية مقرها  الجتماعي):)رقم)46،)

كريمة) حي  محمد  وخام5،) شارع 

(: سال  ألصل  لتجاري) (- تابريكت)

شارع) (،46 رقم) (: صيدلية  لعنو ن)

محمد  وخام5،)حي كريمة،)تابريكت)

سال رقم  لس ل  لتجاري):)13966.

بمصلحة) وتستقبل  لتعرضات 

 لس ل  لتجاري))باملحكمة  البتد ئية)

يوما) (1( بسال إلى غاية خمسة عشر)

من صدور  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  ألول

رئي5 مصلحة  لس ل  لتجاري

72 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميأات

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2020/70

حساب رقم : 9122

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

فاتح يوليو)2020)باع  لسيد رضو ن)

 X17(024(غرباوي  وحامل ل ب.ت.و

ل) هشام  لعماري  وحامل  للسيد 

و لسيدة  لهام) (X338693 ب.ت.و)

X218092، ألصل) ب.ت.و)  لعماري 

 17 MAGESTIC) لكائن ب)  لتجاري)

شارع  ملقاومة حي  لسالم  وخميسات،)

4)424)باملحكمة)  ملس ل تحت رقم)

بجميع) باوخميسات،)  البتد ئية 

بثمن) و ملعنوية  عناصرهما  ملادية 

قدره)400.000)درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرضات يجب)

باملحكمة) بكتابة  لضبط  أن توضع 

أجل) د خل  باوخميسات   البتد ئية 

تاريخ صدور) من  يوما  خمسة عشر 

 لنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى

عن رئي5 مصلحة كتابة  لضبط

74 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سعيد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2020 أغس 5) (3 من)  بتد ء)
بحث) (2020 أغس 5) (12 غاية)
وجلب) بحفر  مشروع  لترخيص  في 
 ملاء،)لفائدة  لسيد عبد  لقادر وحمر)
بشار  وخير  لرقم) تجزئة   لعنو ن 
وجلب) بحفر  س ات،) ملتعلق  (101
أجل  الستعماالت  ملنزلية) من   ملاء)
أرض  لركاني) بامللك  ملدعو  و لسقي 
خد ديم) أربعة  مساحته  1) لبالغة 
تقريبا  لكائن) ونصف  وخد م  كبار 
قيادة) بجماعة  خميسات  لشاوية 
أوالد سعيد د ئرة س ات  لشمالية)

إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
أوالد) قيادة   خميسات  لشاوية 
سعيد د ئرة س ات  لشمالية إقليم)

س ات.
1

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سعيد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
وحمر  لعنو ن) عبد  لقادر   لسيد 
تجزئة بشار  وخير  لرقم)101)س ات،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك)
 ملدعو أرض  ملرس  لبالغة مساحته)
تقريبا  لكائن) كبيرة  خد ديم  (3
قيادة) بجماعة  خميسات  لشاوية 
أوالد سعيد د ئرة س ات  لشمالية)

إقليم س ات.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
أوالد) قيادة   خميسات  لشاوية 
سعيد د ئرة س ات  لشمالية إقليم)

س ات.
2

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
أوالد  مبارك) قيادة  بمقر  سيجري 
 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
محمد  ليعقوبي  لعنو ن)  لسيد 
تجزئة سمارة  والد  مبارك بني مالل،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 لسقي بامللك  ملدعو ملك أيت بوجو)
سنتيار) (69 41) ر)  لبالغة مساحته)
 لكائن بجماعة فم  ودي قيادة أوالد)
بني) إقليم  مالل  بني  د ئرة   مبارك 

مالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة أوالد  مبارك  قيادة   فم  ودي 

بني مالل إقليم بني مالل.
3

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني سمير  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
حي) متوكل  لعنو ن   لسيد  وحسن 
2،) ملتعلق) زنقة) (27 رقم)  لزيد نية 
أجل  لسقي) من  وجلب  ملاء) بحفر 
زرو ل  لبالغة) حبل  بامللك  ملدعو 
مساحته ثالثة خد ديم تقريبا  لكائن

)بجماعة بني سمير قيادة بني سمير)
د ئرة و د زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
بني سمير قيادة بني سمير د ئرة و د زم)

إقليم خريبكة.
4

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة آيت ويرة  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
حسن  لعمر ني  لعنو ن)  لسيد 
رقم) د ر  لدباغ  تومرت  زنقة  بن 
وجلب) بحفر  46) لقصيبة،) ملتعلق 
أجل  الستعماالت  ملنزلية) من   ملاء)
لبور) بامللك  ملدعو  فود  و لسقي 
عبر ت) (8 مساحته)  زموين  لبالغة 
و46) ر و66.8)سنتيار  لكائن بجماعة)
د ئرة) آيت ويرة  دير  لقصيبة قيادة 

 لقصيبة إقليم بني مالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة) آيت ويرة  دير  لقصيبة قيادة 

 لقصيبة إقليم بني مالل.
5

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة أوالد عزوز  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
دو ر) غالطي  لعنو ن   لسيد  لكبير 
خريبكة،) عزوز   والد  لباهي  والد 
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك)

مساحته) بوك يرة  لبالغة   ملدعو 
خمسة خد ديم  لكائن بجماعة أوالد)
عزوز قيادة أوالد عزوز د ئرة خريبكة)

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
6

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة أوالد زمام  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
معه) ومن  بو وخير  حمادي   لسيد 
سيدي) دو ر  والد  سميدة   لعنو ن 
سوق  لسبت  والد  لنمة) عي�ضى 
بحفر) صاوح،) ملتعلق  بن   لفقيه 
بامللك) أجل  لسقي  من  وجلب  ملاء)
 1 مساحته) طو لة  لبالغة   ملدعو 
سنتيار  لكائن) (17 49) ر) هكتار)
بجماعة أوالد زمام قيادة أوالد زمام)
إقليم) مو�ضى  لشرقية  بني  د ئرة 

 لفقيه بن صاوح.)
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 
إقليم  لفقيه مو�ضى  لشرقية   بني 

بن صاوح.)
7

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة أوالد عزوز  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
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 لسيد عبد هللا غالطي  لعنو ن حي)
 1  والد سيدي شنان  لغربيين بلوك)
34) لفقيه بن صاوح،) رقم) (17 زنقة)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك)
 ملدعو بوك يرة  لبالغة مساحته  ثنا)
عشر خد ما ونصف  لكائن بجماعة)
د ئرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
8

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة  لسماعلة  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
دو ر) بيرجالي  لعنو ن  بوعزة   لسيد 
 وخ اطبة مو لين  لسهب  لسماعلة)
و دي زم،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)
من أجل سقي)1)هكتار بامللك  ملدعو)
 33 1)هكتار)  ملرس  لبالغة مساحته)
)3)سنتيار  لكائن بجماعة قصبة)  ر)
 ل رش قيادة  لسماعلة د ئرة و د زم)

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
قصبة  ل رش قيادة  لسماعلة د ئرة)

و د زم إقليم خريبكة.
9

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
ببني) ألم  لربيع   وحوض  ملائي 
قيادة  مزورة) بمقر  سيجري  مالل،)
إلى) (2020 أغس 5) (3 من)  بتد ء)
بحث) (2020 أغس 5) (12 غاية)
وجلب) بحفر  مشروع  لترخيص  في 
عبد  لل يف) لفائدة  لسيد   ملاء،)

�ضي) دو ر  والد  محمد  لعنو ن   بو 
س ات،)  لهو ري  لزر هنة  مزورة 
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك)
أرض  لكديات  لبالغة)  ملدعو 
مساحته)1000)متر مربع تقريبا  لكائن)
د ئرة) قيادة  مزورة  كد نة  بجماعة 

س ات  لشمالية إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
س ات) د ئرة  قيادة  مزورة  كد نة 

 لشمالية إقليم س ات.
10

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة أوالد زمام  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
خنوبي  لعنو ن) نور  لدين   لسيد 
دو ر  والد  زمام  لسبت  والد  لنمة،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
ملريسات) بامللك  ملدعو  74) ر  سقي)
 لبالغة مساحته)1)هكتار)74) ر تقريبا)
 لكائن بجماعة أوالد زمام قيادة أوالد)
زمام د ئرة بني مو�ضى  لشرقية إقليم)

 لفقيه بن صاوح.)
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 
إقليم  لفقيه مو�ضى  لشرقية   بني 

بن صاوح.)
11

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2020 أغس 5) (3 من)  بتد ء)
في) بحث  (2020 أغس 5) (12 غاية)
مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
مز ن  لعنو ن) باسو  لفائدة  لسيد 

نسلي  لقصيبة،) تيزي  دو ر  ميضر 
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
سقي)))هكتار ت فقط بامللك  ملدعو)
هكتار) (( مساحته)  كرضان  لبالغة 
70) ر)21)سنتيار  لكائن بجماعة تيزي)
نيسلي قيادة تيزي نيسلي د ئرة أغبالة)

إقليم بني مالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي د ئرة)

أغبالة إقليم بني مالل.
12

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة أوالد زمام  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
دو ر) محسن  لعنو ن  ناصر   لسيد 
سوق) عي�ضى  سيدي   والد  زمام 
بحفر)  لسبت  والد  لنمة،) ملتعلق 
وجلب  ملاء)من أجل سقي)))هكتار ت)
 14 بامللك  ملدعو  لعريفية) فقط 
 14 80) ر) ))هكتار)  لبالغة مساحته)
زمام) أوالد  بجماعة  سنتيار  لكائن 
مو�ضى) بني  د ئرة  زمام  أوالد  قيادة 

 لشرقية إقليم  لفقيه بن صاوح.)
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 
إقليم  لفقيه مو�ضى  لشرقية   بني 

بن صاوح.)
13

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
أغبالة  بتد ء) قيادة  بمقر  سيجري 
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
كبور  لعنو ن) فاضمة   لسيد 

إقليم أغبالة  قيادة    لحي  إلد ري 
بني مالل،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)
من أجل  لسقي بامللك  ملدعو تمشط)
 97 24) ر) 3)هكتار)  لبالغة مساحته)
سنتيار  لكائن بجماعة أغبالة قيادة)

أغبالة د ئرة أغبالة إقليم بني مالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
أغبالة) د ئرة  أغبالة  قيادة  أغبالة 

إقليم بني مالل.
14

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة أوالد زمام  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
 ESSOUKANI AGRICOLE شركة)
SARL)ممثلها  لكبير  لسكاني  لعنو ن)
سوق  لسبت)  لعسارة  والد  زمام 
وجلب) بحفر   والد  لنمة،) ملتعلق 
بامللك  ملدعو) من أجل  لسقي   ملاء)
 1 Réq 2013/82) لبالغة مساحته)
) لكائن بجماعة أوالد) 80) ر) هكتار)
زمام قيادة أوالد زمام د ئرة بني مو�ضى)

 لشرقية إقليم  لفقيه بن صاوح.)
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 
إقليم  لفقيه مو�ضى  لشرقية   بني 

بن صاوح.)
15

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
(- قيادة  ملفاسي5) بمقر  سيجري 
 لفقر ء) بتد ء)من)3)أغس 5)2020 
إلى غاية)12)أغس 5)2020)بحث في)
مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
ش يبي) عبد  لهادي  لفائدة  لسيد 
و لسيد رضو ن ش يبي  لعنو ن دو ر)
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 لسكان جماعة  ملفاسي5 خريبكة،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 لسقي بامللك  ملدعو  ملرس و لسهب)
10)خد ديم  لكائن)  لبالغة مساحته)
بجماعة  ملفاسي5 قيادة  ملفاسي5)-)
 لفقر ء)د ئرة خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
 ملفاسي5 قيادة  ملفاسي5)-) لفقر ء)

د ئرة خريبكة إقليم خريبكة.
16

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
د ر  لشافعي) قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2020 أغس 5) (3 من)  بتد ء)
في) بحث  (2020 أغس 5) (12 غاية)
مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
عبد  لعالي  لريحاني) لفائدة  لسيد 
جماعة) د ر  لشافعي  دو ر   لعنو ن 
س ات،) جماعة  د ر  لشافعي 
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك)
 91  ملدعو محي ة  لبالغة مساحته)
د ر) بجماعة  سنتيار  لكائن  (92  ر)
د ئرة) د ر  لشافعي  قيادة   لشافعي 

 لبروج إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ر  لشافعي قيادة د ر  لشافعي د ئرة)

 لبروج إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
د ر  لشافعي) قيادة  بمقر  سيجري 
 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
 لسيد رحال لبجيلي  لعنو ن مركز د ر)
 لشافعي جماعة د ر  لشافعي  لبروج)
س ات،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)من)

و لسقي) أجل  الستعماالت  ملنزلية 
بياض  لبالغة) بامللك  ملدعو  رض 
سنتيار  لكائن) (29 ))) ر) مساحته)
د ر) قيادة  د ر  لشافعي  بجماعة 
 لشافعي د ئرة  لبروج إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ر  لشافعي قيادة د ر  لشافعي د ئرة)

 لبروج إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
د ر  لشافعي) قيادة  بمقر  سيجري 
 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
 لسيد  لزيتوني كبور  لعنو ن مركز)
د ر  لشافعي) جماعة  د ر  لشافعي 
 لبروج س ات،) ملتعلق بحفر وجلب)
أجل  الستعماالت  ملنزلية) من   ملاء)
بالد  وحاج) بامللك  ملدعو  و لسقي 
 لصحر وي  لبالغة مساحته)4)هكتار)
63) ر)80)سنتيار  لكائن بجماعة د ر)
د ئرة) د ر  لشافعي  قيادة   لشافعي 

 لبروج إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ر  لشافعي قيادة د ر  لشافعي د ئرة)

 لبروج إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
د ر  لشافعي) قيادة  بمقر  سيجري 
 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
حسن  لريحاني  لعنو ن)  لسيد 
مركز قصبة  لشافعي،) ملتعلق بحفر)
أجل  الستعماالت) من  وجلب  ملاء)
 ملنزلية و لسقي بامللك  ملدعو محي ة)

سنتيار) (74 33) ر)  لبالغة مساحته)
قيادة) د ر  لشافعي  بجماعة   لكائن 
إقليم) د ئرة  لبروج  د ر  لشافعي 

س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ر  لشافعي قيادة د ر  لشافعي د ئرة)

 لبروج إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
كيسر  بتد ء) قيادة  بمقر  سيجري 
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
نور  لساد ت) عبد  وحق   لسيد 
 لعنو ن دو ر  لقو سمة  والد  حمد)
كيسر س ات،) ملتعلق بحفر وجلب)
أجل  الستعماالت  ملنزلية) من   ملاء)
 1 بامللك  ملدعو  لعوينة) و لسقي 
 (4 49) ر) 2)هكتار)  لبالغة مساحته)
سنتيار  لكائن بجماعة كيسر قيادة)
كيسر د ئرة س ات  و نوبية إقليم)

س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
س ات) د ئرة  كيسر  قيادة  كيسر 

 و نوبية إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني سمير  بتد ء)
غاية إلى  (2020 أغس 5) (3  من)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
 467  لسيد محمد  و مالي  لعنو ن)
غشت و دي زم،) ملتعلق) (20 تجزئة)
أجل  لسقي من  وجلب  ملاء)  بحفر 
بامللك  ملدعو مرح  و فيلة  لبالغة) (
بجماعة 33) ر  لكائن   مساحته)

بني سمير قيادة بني سمير د ئرة و د زم)
إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
بني سمير قيادة بني سمير د ئرة و د زم)

إقليم خريبكة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سعيد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
 لسيد عبد  لهادي رضو ن  لعنو ن)
حي  وخير شارع)20)غشت  لرقم)109 
س ات،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)من)
و لسقي) أجل  الستعماالت  ملنزلية 
 1 أرض  لصويمدي) بامللك  ملدعو 
 لبالغة مساحته)1)هكتار)8) ر  لكائن)
أوالد) قيادة  سعيد  أوالد  بجماعة 
سعيد د ئرة س ات  لشمالية إقليم)

س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد د ئرة)

س ات  لشمالية إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة آيت ويرة  بتد ء)
 12 إلى غاية) (2020 أغس 5) (3 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
دو ر) ويحيا  لعنو ن  بناصر   لسيد 
 فسفاس ناوور  لقصيبة بني مالل،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
بامللك  ملدعو  لعبار  لبالغة)  لسقي 
مربع  لكائن) متر  (31948( مساحته)
بجماعة ناوور قيادة آيت ويرة د ئرة)

 لقصيبة إقليم بني مالل.
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لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
ناوور قيادة آيت ويرة د ئرة  لقصيبة)

إقليم بني مالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
كيسر  بتد ء) قيادة  بمقر  سيجري 
 12 إلى غاية) (2020 أغس 5) (3 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
حي) مشهود  لعنو ن  نادية   لسيدة 
تمارة،) (9 شقة) (8 عمارة)  لفردوس 
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة بامللك)
زحيليكة  لبالغة) أرض   ملدعو 
تقريبا) سنتيار  (28 آر) (46 مساحته)
كيسر) قيادة  كيسر  بجماعة   لكائن 
د ئرة س ات  و نوبية إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
س ات) د ئرة  كيسر  قيادة  كيسر 

 و نوبية إقليم س ات.
25

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني يكرن  بتد ء)
 12 إلى غاية) (2020 أغس 5) (3 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
 لسيدين عبد  لكريم مو د وبوشعيب)
بني) دو ر  لرو ونة  مو د  لعنو ن 
يكرين  والد سيدي بند وود س ات،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
و لسقي)  الستعماالت  ملنزلية 
بامللك  ملدعو أرض  لغنادرة  لبالغة)
بني) بجماعة  آر  لكائن  (16 مساحته)
يكرن قيادة بني يكرن د ئرة س ات)

 و نوبية إقليم س ات.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

د ئرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

س ات  و نوبية إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)

12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)

لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)

 لسيدة سعيدة جعفري  لعنو ن حي)
موالي عبد هللا زنقة)173)رقم)29)عين)

 لشق  لد ر  لبيضاء،) ملتعلق بحفر)

بامللك) أجل  لسقي  من  وجلب  ملاء)

 ملدعو فد ن  زغر فال مسقي  لبالغة)

))هكتار ت  لكائن بجماعة) مساحته)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي د ئرة)

أغبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي د ئرة)

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة أوالد عزوز  بتد ء)

 12 إلى غاية) (2020 أغس 5) (3 من)

مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)

لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)

وحمامي  لعنو ن)  لسيد  وحبيب 

خريبكة،) عزوز  دو ر  لقو رة  والد 

أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 

 الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة بامللك)

 ملدعو  ملرس  لبالغة مساحته ثالثة)

خد ديم  لكائن بجماعة أوالد عزوز)

قيادة أوالد عزوز د ئرة خريبكة إقليم)

خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
فارس) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)
12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
 لسيد رشيد نظيف  لعنو ن دو ر د ر)
 لصحر وي  والد سوس  والد فارس)
وجلب) بحفر   بن  حمد،) ملتعلق 
أجل  الستعماالت  ملنزلية) من   ملاء)
د ر) بامللك  ملدعو  لتويزة  و لسقي 
خد ما) (11  لعر س  لبالغة مساحته)
ونصف  لكائن بجماعة أوالد فارس)
أحمد) بن  د ئرة  فارس  أوالد  قيادة 

إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
أوالد فارس قيادة أوالد فارس د ئرة)

بن أحمد إقليم س ات.
29

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
قيادة  مزورة  بتد ء) بمقر  سيجري 
 12 إلى غاية) (2020 أغس 5) (3 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
دو ر) ناشط  لعنو ن  محمد   لسيد 
بئر  لنحل بني  خلف جماعة  مزورة،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك)
 ملدعو أرض  لدو ر  لبالغة مساحته)
بجماعة) كبيرة  لكائن  خد ديم  (6
س ات) د ئرة  قيادة  مزورة   مزورة 

 لشمالية إقليم س ات.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

س ات) د ئرة  قيادة  مزورة   مزورة 

 لشمالية إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني عامر  بتد ء)

 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)

مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)

لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)

لفقيه  لعنو ن) بن  محمد   لسيد 

عمارة د  لرقم) (2 ليزوركيدي) تجزئة 

11) ل ابق)3) ملحمدية،) ملتعلق بحفر)

هكتار) (( من أجل سقي) وجلب  ملاء)

سيدي) سارو  بامللك  ملدعو  فقط 

 ل يبي  لبالغة مساحته)9)هكتار)11 

)))سنتيار  لكائن بجماعة سيدي) آر)

مو�ضى قيادة بني عامر د ئرة  لقلعة)-)

بني عامر إقليم قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

سيدي مو�ضى قيادة بني عامر د ئرة)

قلعة) إقليم  عامر  بني  (-  لقلعة)

 لسر غنة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سعيد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 بتد ء)من)3)أغس 5)2020)إلى غاية)

12)أغس 5)2020)بحث في مشروع)

لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)

معها) ومن  وفاء) لبوعز وي   لسيدة 

3) لرقم) بلوك) لكنانط   لعنو ن حي 

وجلب) بحفر  س ات،) ملتعلق  (210

أجل  الستعماالت  ملنزلية) من   ملاء)

وسقي)))هكتار ت فقط بامللك  ملدعو
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 6 أرض  لرحمة  لبالغة مساحته)
هكتار)6)آر)7))سنتيار  لكائن بجماعة)
 والد سعيد قيادة  والد سعيد د ئرة)

س ات  لشمالية إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
 والد سعيد قيادة  والد سعيد د ئرة)

س ات  لشمالية إقليم س ات.
32

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
قيادة  مزورة  بتد ء) بمقر  سيجري 
 12 إلى غاية) (2020 أغس 5) (3 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
 لسيد بوشعيب أمين  لعنو ن دو ر)
لكر م ة بني  محمد  مزورة س ات،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك)
 4 مساحته)  ملدعو  لصفي  لبالغة 
خد ديم كبيرة  لكائن بجماعة كد نة)
قيادة  مزورة د ئرة س ات  لشمالية)

إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
س ات) د ئرة  قيادة  مزورة  كد نة 

 لشمالية إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 
 بتد ء)من)4)أغس 5)2020)إلى غاية)
13)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
و وحسين) موجاني  موحى   لسيدين 
دو ر  يت  عدوش) موجاني  لعنو ن 
بحفر) نسلي،) ملتعلق  تيزي  جماعة 
هكتار) (2 من أجل سقي) وجلب  ملاء)
بامللك  ملدعو محيو  لبالغة مساحته)
سنتيار  لكائن) (80 آر) (48 هكتار) (4

تيزي) قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة 
نيسلي د ئرة أغبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي د ئرة)

أغبالة إقليم بني مالل.
34

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
أوالد  يعيش) قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2020 أغس 5) (4 من)  بتد ء)
في) بحث  (2020 أغس 5) (13 غاية)
مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
هللا  ملشهوري) عبد  لفائدة  لسيد 
 لعنو ن دو ر  والد يحيى  لزو ئر  والد)
يعيش،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)من)
بامللك  ملدعو  ل الع) أجل  لسقي 
مربع) متر  ((370 مساحته)  لبالغة 
قيادة) أوالد  يعيش  بجماعة   لكائن 
أوالد  يعيش د ئرة بني مالل إقليم بني)

مالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
أوالد  يعيش قيادة أوالد  يعيش د ئرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
بئر) (- بولنو ر) قيادة  بمقر  سيجري 
 2020 أغس 5) (4 من) مزوي  بتد ء)
بحث) (2020 أغس 5) (13 إلى غاية)
وجلب) بحفر  مشروع  لترخيص  في 
 ملاء،)لفائدة  لسيد عبد  لكبير نروي)
 لعنو ن حي  ألمل رقم)671)خريبكة،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
بامللك  ملدعو  ملرس  لبالغة)  لسقي 
متر) و100) خد ديم  أربعة  مساحته 
قيادة) مزوي  بئر  بجماعة   لكائن 
خريبكة) د ئرة  مزوي  بئر  (- بولنو ر)

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

بئر مزوي) (- بئر مزوي قيادة بولنو ر)

د ئرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

جابر) سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2020 أغس 5) (4 من)  بتد ء)

في) بحث  (2020 أغس 5) (13 غاية)

مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)

لفائدة  لسيد  بر هيم فر�ضي  لعنو ن)

بني مالل،) (20 تجزئة  ملحمدية رقم)

أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 

سقي)))هكتار ت فقط بامللك  ملدعو)

7)أ و7)ب  لبالغة مساحته)  ملولودية)

سنتيار  لكائن) (34 آر) ((8 هكتار) ((

سيدي) قيادة  جابر  سيدي  بجماعة 

جابر د ئرة بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

سيدي جابر قيادة سيدي جابر د ئرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة  بتد ء)

 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)

مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)

لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)

عمر  لعنو ن) وبن   لسيد  ملص فى 

دو ر تسينايت  يكو  لقصيبة،) ملتعلق)

أجل  لسقي) من  وجلب  ملاء) بحفر 

تمالضيت  لبالغة) بامللك  ملدعو 

مربع  لكائن) متر  (9949 مساحته)

بجماعة دير  لقصيبة قيادة آيت ويرة)

د ئرة  لقصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة) آيت ويرة  دير  لقصيبة قيادة 

 لقصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
عي�ضى) سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) (2020 أغس 5) (4 من)  بتد ء)
في) بحث  (2020 أغس 5) (13 غاية)
مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
لفائدة  لسيد محمد مع يز  لعنو ن)
حي  ملصلى رقم)63)رقم)47) لفقيه بن)
صاوح،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)من)
و لسقي) أجل  الستعماالت  ملنزلية 
وطافاس) بامللك  ملدعو  لكرمانية 
  11 آر) (4( 2)هكتار)  لبالغة مساحته)
 لكائن بجماعة سيدي عي�ضى بن علي)
قيادة سيدي عي�ضى د ئرة بني مو�ضى)

 لشرقية إقليم  لفقيه بن صاوح.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
سيدي عي�ضى بن علي قيادة سيدي)
مو�ضى  لشرقية) بني  د ئرة  عي�ضى 

إقليم  لفقيه بن صاوح.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة تاكزيرت  بتد ء)
 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
لفروجي  لعنو ن)  لسيد  مبارك 
مالل،) بني  تاكزيرت  فرياطة  رثماتة 
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
بامللك  ملدعو  ورير  لبالغة)  لسقي 
مربع  لكائن) متر  (11288 مساحته)
تاكزيرت) قيادة  تاكزيرت  بجماعة 

د ئرة  لقصيبة إقليم بني مالل.
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لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

د ئرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

 لقصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

زيدوح) ولد  د ر  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2020 أغس 5) (4 من)  بتد ء)

في) بحث  (2020 أغس 5) (13 غاية)

مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)

لفائدة  لسيد محمد  ملغاري  لعنو ن)

زيدوح) ولد  د ر  أوالد  لنفاوي  دو ر 

سوق  لسبت أوالد  لنمة  لفقيه بن)

صاوح،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)من)

بامللك  ملدعو  لتحرير) أجل  لسقي 

آر) (72 3)هكتار) 48) لبالغة مساحته)

زيدوح) ولد  د ر  بجماعة  ) لكائن  (49

قيادة د ر ولد زيدوح د ئرة بني مو�ضى)

 لغربية إقليم  لفقيه بن صاوح.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

د ر ولد زيدوح قيادة د ر ولد زيدوح)

د ئرة بني مو�ضى  لغربية إقليم  لفقيه)

بن صاوح.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة  لسماعلة  بتد ء)

 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)

مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)

لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)

ولد  شلحة  صبايحي)  لسيد محمد 

 لعنو ن دو ر  وخ اطبة مو لين  لظهر)

قصبة  ل رش  لسماعلة) جماعة 

خريبكة،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء

أجل  الستعماالت  ملنزلية) من 
و لسقي بامللك  ملدعو  ملرس  لبالغة)
) لكائن) (2( آر) (18 2)هكتار) مساحته)
قيادة) قصبة  ل رش  بجماعة 
 لسماعلة د ئرة و د زم إقليم خريبكة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
قصبة  ل رش قيادة  لسماعلة د ئرة)

و د زم إقليم خريبكة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إجر ء بحث

وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
 وحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني سمير  بتد ء)
 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة)  لترخيص بحفر وجلب  ملاء،)
دو ر) حهبي  لعنو ن  محمد   لسيد 
خريبكة،) سمير  بني  بوعلي   والد 
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة بامللك)
 ملدعو  ملرس بيا�ضي  لبالغة مساحته)
خد مان  ثنان ونصف خد م)) لكائن)
سمير) بني  قيادة  سمير  بني  بجماعة 

د ئرة و د زم إقليم خريبكة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
بني سمير قيادة بني سمير د ئرة و د زم)

إقليم خريبكة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 
 سيجري بمقر قيادة  مزورة  بتد ء)من))
 13 غاية) إلى  (2020 أغس 5) (4
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
حي) عاشر  لعنو ن  عمرو   لسيد 
 لقسم شارع  ملغرب  لعربي  لرقم)21 
س ات،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)من)
و لسقي) أجل  الستعماالت  ملنزلية 
أرض  وح ة  لبالغة) بامللك  ملدعو 

بجماعة) هكتار  لكائن  (1 مساحته)
س ات) د ئرة  قيادة  مزورة  كد نة 

 لشمالية إقليم  لس ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
س ات) د ئرة  قيادة  مزورة  كد نة 

 لشمالية إقليم  لس ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
مدير) أصدره  قر ر  بموجب 
ألم  لربيع) وكالة  وحوض  ملائي 
بمقر) سيجري  مالل  ببني 
من)) يكرن  بتد ء) بني   قيادة 
 13 غاية) إلى  (2020 أغس 5) (4
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
دو ر) بريش  لعنو ن  تورية   لسيدة 
 والد  ملع ي بن  وحاج  لثو لث بني)
يكرين س ات،) ملتعلق بحفر وجلب)
أجل  الستعماالت  ملنزلية) من   ملاء)
و لسقي بامللك  ملدعو  لسدرة  لبالغة)
كبيرة  لكائن) خد ديم  (3 مساحته)
يكرن) بني  قيادة  يكرن  بني  بجماعة 
د ئرة س ات  و نوبية إقليم س ات.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

س ات  و نوبية إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
مدير) أصدره  قر ر  بموجب 
ألم  لربيع) وكالة  وحوض  ملائي 
بمقر) سيجري  مالل  ببني 
من)) أوالد  يعيش  بتد ء)  قيادة 
 13 غاية) إلى  (2020 أغس 5) (4
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
 لسيدة فاطمة سمور  لعنو ن تجزئة)
مالل،) بني  (2( رفع) (D2  1  لزهور)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
سقي)))هكتار ت فقط بامللك  ملدعو)
 لسيمورية  لبالغة مساحته)7)هكتار)
أوالد  يعيش) بجماعة  73) ر  لكائن 

مالل) بني  د ئرة  أوالد  يعيش  قياة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

أوالد  يعيش قياة أوالد  يعيش د ئرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت  بتد ء)

 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 ( من)

مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)

لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 

وكيلي  لعنو ن) حفيظة   لسيدة 

سعيد  يشو  يت  حبيبي) دو ر  يت 

بحفر) تاكزيرت  لقصيبة،) ملتعلق 

بامللك) أجل  لسقي  من  وجلب  ملاء)

 10  ملدعو تغبالوت  لبالغة مساحته)

 ر)2)سنتيار  لكائن بجماعة تاكزيرت)

قيادة تاكزيرت د ئرة  لقصيبة إقليم)

بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

د ئرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

 لقصيبة إقليم بني مالل.

47

وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بمقر قيادة بني سمير  بتد ء)

 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)

مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)

لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 

 (0 تانساوي  لعنو ن)  لسيد  لكبير 

زم،) ملتعلق) و دي  تجزئة  لشباب 

أجل  لسقي) من  وجلب  ملاء) بحفر 

تانساوي  لبالغة) بامللك  ملدعو 

سنتيار  لكائن) (1 0)) ر) مساحته)

سمير) بني  قيادة  سمير  بني  بجماعة 

د ئرة و د زم إقليم خريبكة.
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لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

بني سمير قيادة بني سمير د ئرة و د زم)

إقليم خريبكة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 

بئر) (- بولنو ر) قيادة  بمقر  سيجري 

 2020 أغس 5) (4 من) مزوي  بتد ء)

بحث) (2020 أغس 5) (13 إلى غاية)

وجلب) بحفر  مشروع  لترخيص  في 
عمري) عزيز  لفائدة  لسيد   ملاء)

دو ر) عمري  لعنو ن  طارق  و لسيد 

مزوي،) بئر  جماعة   والد  لعاتي 

أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 

 الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة بامللك)

 60  ملدعو  ملقص  لبالغة مساحته)

بني) بجماعة  سنتيار  لكائن  (87  ر)

مزوي قيادة بولنو ر)-)بئر مزوي د ئرة)

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

بئر مزوي) (- بني مزوي قيادة بولنو ر)

د ئرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 

ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بمقر قيادة بني عمير  لشرقية)

إلى) (2020 أغس 5) (4 من)  بتد ء)

في) بحث  (2020 أغس 5) (13 غاية)

مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء)

لفائدة  لسيد عبد  مل يد عمار ومن)

مومن  ملحمدية) حي  معه  لعنو ن 

21،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)  لرقم)

من أجل  لسقي بامللك  ملدعو كلخة)

 92 1)) ر) 3)هكتار)  لبالغة مساحته)

مربع) بجماعة  هل  سنتيار  لكائن 

قيادة بني عمير  لشرقية د ئرة  لفقي

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
عمير  لشرقية) بني  قيادة  مربع   هل 
د ئرة  لفقيه بن صاوح إقليم  لفقيه)

بن صاوح.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 
سيجري بمقر قيادة بني عمير  لشرقية)
 بتد ء)من)4)أغس 5)2020)إلى غاية)
13)أغس 5)2020)بحث في مشروع)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
 لسيد  لنازه عبد  لل يف  لعنو ن)
 هل  ملربع  لفقيه بن صاوح،) ملتعلق)
 ( أجل سقي) من  بحفر وجلب  ملاء)
كلخة) بامللك  ملدعو  فقط  هكتار ت 
28) ر) هكتار) (10 مساحته)  لبالغة 
48)سنتيار  لكائن بجماعة  هل مربع)
قيادة بني عمير  لشرقية د ئرة  لفقيه)

بن صاوح إقليم  لفقيه بن صاوح.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
عمير  لشرقية) بني  قيادة  مربع   هل 
د ئرة  لفقيه بن صاوح إقليم  لفقيه)

بن صاوح.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 
سيجري بمقر قيادة أوالد زمام  بتد ء)
 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
عبد  لقادر  وحيكي  لعنو ن)  لسيد 
 والد  مر ح  والد زمام،) ملتعلق بحفر)
بامللك) أجل  لسقي  من  وجلب  ملاء)
مساحته)  ملدعو  وحيلوة  لبالغة 
سنتيار  لكائن) (47 69) ر) هكتار) (1
بجماعة  والد زمام قيادة أوالد زمام)
د ئرة بني مويى  لشرقية إقليم  لفقيه)

بن صاوح.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة) زمام  أوالد  قيادة  زمام   والد 
بني مويى  لشرقية إقليم  لفقيه بن)

صاوح.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 
قيادة  لقباب  بتد ء) بمقر  سيجري 
 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
حي) محمد  شبار  لعنو ن   لسيد 
خنيفرة،) ملتعلق)  لتقدم  لقباب 
أجل  لسقي) من  وجلب  ملاء) بحفر 
بامللك  ملدعو لندة  لبالغة مساحته)
بجماعة) مربع  لكائن  متر  (3938
د ئرة  لقباب) قيادة  لقباب   لقباب 

إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة  لقباب) قيادة  لقباب   لقباب 

إقليم خنيفرة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 
قيادة  لقباب  بتد ء) بمقر  سيجري 
 13 إلى غاية) (2020 أغس 5) (4 من)
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
حي) محمد  شبار  لعنو ن   لسيد 
خنيفرة،) ملتعلق)  لتقدم  لقباب 
أجل  لسقي) من  وجلب  ملاء) بحفر 
بامللك  ملدعو لندة  لبالغة مساحته)
سنتيار  لكائن) (33 2)) ر) هكتار) (1
بجماعة  لقباب قيادة  لقباب د ئرة)

 لقباب إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة  لقباب) قيادة  لقباب   لقباب 

إقليم خنيفرة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
وكالة) مدير  أصدره  قر ر  بموجب 
ببني مالل)  وحوض  ملائي ألم  لربيع 
أكلمام) (- لهري) قيادة  بمقر  سيجري 
 2020 أغس 5) (4 من) أزكز   بتد ء)
إلى غاية)13)أغس 5)2020)بحث في)
مشروع  لترخيص بحفر وجلب  ملاء)
لفائدة  لسيد محمد حلي ومن معه)
نحليمة  ل ريق) حدو  حي   لعنو ن 
خنيفرة،) ملتعلق) (8 رقم)  لوطنية 
 ( أجل سقي) من  بحفر وجلب  ملاء)
هكتار ت فقط بامللك  ملدعو  سهب)
 3( هكتار) (( وحضر لبالغة مساحته)
لهري) سنتيار  لكائن بجماعة  (96  ر)
د ئرة) أزكز   أكلمام  (- لهري) قيادة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
لهري قيادة لهري)-)أكلمام أزكز  د ئرة)

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
مدير) أصدره  قر ر  بموجب 
ألم  لربيع) وكالة  وحوض  ملائي 
بمقر) سيجري  مالل  ببني 
من)) أوالد  يعيش  بتد ء)  قيادة 
 13 غاية) إلى  (2020 أغس 5) (4
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
عبد  وحفيظ) بنمو�ضى   لسيد 
أوالد  يعيش) أوالد  عمر   لعنو ن 
بني مالل،) ملتعلق بحفر وجلب  ملاء)
فقط) هكتار ت  (( سقي) أجل  من 
بامللك  ملدعو سيدي سعيد  لبالغة)
مساحته))2)هكتار)))) ر)72)سنتيار)
قياة) أوالد  يعيش  بجماعة   لكائن 
أوالد  يعيش د ئرة بني مالل إقليم بني)

مالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
أوالد  يعيش قياة أوالد  يعيش د ئرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
56
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
مدير) أصدره  قر ر  بموجب 

ألم  لربيع) وكالة  وحوض  ملائي 

بمقر) سيجري  مالل  ببني 

من)) يكرن  بتد ء) بني   قيادة 

 13 غاية) إلى  (2020 أغس 5) (4

مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)

لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 

 لسيد بوشعيب نعمان  لعنو ن دو ر)

 والد  حميدة  لثو لث  والد بوزيري،)

أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 

 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك)

 ملدعو أرض سيدي  لب اش  لبالغة)

سنتيار  لكائن) (92 11) ر) مساحته)
يكرن) بني  قيادة  بجماعة  لثو لث 

د ئرة س ات  و نوبية إقليم س ات.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

 لثو لث قيادة بني يكرن د ئرة س ات)

 و نوبية إقليم س ات.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
مدير) أصدره  قر ر  بموجب 

ألم  لربيع) وكالة  وحوض  ملائي 

بمقر) سيجري  مالل  ببني 

من)) أوالد  مبارك  بتد ء)  قيادة 

 13 غاية) إلى  (2020 أغس 5) (4

مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)

لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 

و لعيد ن  لعنو ن) صاوح   لسيد 

حي  وربيع بني مالل،) ملتعلق بحفر)

بامللك) أجل  لسقي  من  وجلب  ملاء)

)8) ر)  ملدعو و غو  لبالغة مساحته)

62)سنتيار  لكائن بجماعة فم  ودي)

مالل) بني  د ئرة  أوالد  مبارك  قيادة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)

فم  ودي قيادة أوالد  مبارك د ئرة بني)

مالل إقليم بني مالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
مدير) أصدره  قر ر  بموجب 
ألم  لربيع) وكالة  وحوض  ملائي 
بمقر) سيجري  مالل  ببني 
من)) و ويزغت  بتد ء)  قيادة 
 13 غاية) إلى  (2020 أغس 5) (4
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
 لسيد يون5  لشر يبي و لسيد هشام)
محج  سة) (67  لشر يبي  لعنو ن)
 ل ابق  لسفلي  نفا  لد ر  لبيضاء،)
أجل) من  وجلب  ملاء) بحفر   ملتعلق 
 الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة بامللك)
 ملدعو د رت طوجا  لبالغة مساحته)
سنتيار  لكائن) (83 46) ر) هكتار) (1
بجماعة بين  لويد ن قيادة و ويزغت)

د ئرة و ويزغت إقليم أزيالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
د ئرة) و ويزغت  قيادة  بين  لويد ن 

و ويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة  وحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إجر ء بحث
مدير) أصدره  قر ر  بموجب 
ألم  لربيع) وكالة  وحوض  ملائي 
بمقر) سيجري  مالل  ببني 
من)) نيفري  بتد ء) إيمي   قيادة 
 13 غاية) إلى  (2020 أغس 5) (4
مشروع) في  بحث  (2020 أغس 5)
لفائدة) وجلب  ملاء) بحفر   لترخيص 
حي) تسليت  لعنو ن  سعيد   لسيد 
 لقصبة دمنات،) ملتعلق بحفر وجلب)
 ملاء)من أجل  لسقي بامللك  ملدعو فم)
تسغوين  لبالغة مساحته أربع عبر ت)
من بذر  لشعير  لكائن بجماعة تفني)
قيادة إيمي نيفري د ئرة ولتانة إقليم)

أزيالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر جماعة)
تفني قيادة إيمي نيفري د ئرة ولتانة)

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي لأبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة)

  وحوض  ملائي لسبو رقم)2020/3079 

2020) لذي) يوليو) (13 بتاريخ) ح.ج 

(»Y31« على  لعقار  ملسمى) سيجري 

 69/28((0  حي شهادة  مللكية عدد)

باو ماعة  لتر بية)  ملتو جد 

عين) باشوية  عين  لشقف،)

يعقوب،) موالي  إقليم   لشقف،)

 2020 يوليو) (( تاريخ) من   بتد ء)

 2020 أغس 5) (14 غاية)  إلى 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب  ملاء)منه من أجل)

سقي مساحة)0,0060)هكتار  لفائدة)

 لسيد  بوجعفر  حمد  وحامل)

.I106248(لب اقة  لتعريف  لوطنية
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وكالة  وحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة)

  وحوض  ملائي لسبو رقم)2020/3080 

 2020 يوليو) (13 بتاريخ) ح.ج 

على  لعقار  ملسمى) سيجري   لذي 

ضمن) حي  شهاد  » لزربية«)

بعدد) ضمن  و شهاد  (334 بعدد)

 333 بعدد) ضمن  وإشهاد  (493 

عين) باو ماعة  لتر بية   ملتو جد 

إقليم) د ئرة  ملنزل،) تمكناي،)

يوليو) (( تاريخ) من  صفرو،) بتد ء)

 2020 أغس 5) (14 إلى غاية) (2020 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب  ملاء)منه من أجل)

سقي مساحة)9))0,2)هكتار  لفائدة)

محمد  وحامل) بوسلهام   لسيد 

.R(2266(لب اقة  لتعريف  لوطنية
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وكالة  وحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة)

  وحوض  ملائي لسبو رقم)2020/2712 

2020) لذي) يوليو) (13 بتاريخ) ح.ج 

»منزل) على  لعقار  ملسمى) سيجري 

 28 ضمن بعدد) حي شر ء)  مكناس«)

باو ماعة  لتر بية  غبالو)  ملتو جد 

إقليم صفرو،) د ئرة صفرو،)  قور ر 

 2020 أغس 5) (( من تاريخ)  بتد ء)

 2020 أغس 5) (14 غاية)  إلى 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص)

منه من أجل) بئر وجلب  ملاء) بإنجاز 

هكتار ) (0,1023 مساحة) سقي 

لفائدة  لسيد  لز رعي عبد  لرحمان)

لب اقة  لتعريف  لوطنية)  وحامل 

.A118381
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وكالة  وحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة)

  وحوض  ملائي لسبو رقم)2020/3078 

2020) لذي) يوليو) (10 بتاريخ) ح.ج 

سيجري على  لعقار  ملسمى)»سعيد)2«)

 حي  لرسم  لعقاري عدد)10)7/10) 

بن) باو ماعة  لتر بية   ملتو جد 

إقليم  فر ن،) د ئرة  زرو،) صميم 

 2020 أغس 5) (7 من تاريخ)  بتد ء)

 2020 أغس 5) (17 غاية)  إلى 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص)

منه من أجل) بئر وجلب  ملاء) بإنجاز 

لفائدة) هكتار   (0,(0 مساحة) سقي 

 لسيد حمامة عزوز  وحامل لب اقة)

.C((2(78(لتعريف  لوطنية 
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9(51 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

الوكالة املأتقلة املتعددة الخدمات بأكادير

ت بيقا ملقتضيات  لقانون رقم 69.00  ملتعلق  باملر قبة  ملالية على  ملنشآت  لعامة وهيئات أخرى تم إخضاع 

حسابات  لوكالة  ملستقلة  ملتعددة  وخدمات بأكادير برسم سنة 2019 للتدقيق  ملالي  وخارجي من طرف مكتب 

مختص و لذي يشهد بدون أي تحفظ بأن  لبيانات  وختامية للوكالة  دقيقة ومضبوطة تمكن من إع اء صورة 

وفية و ميع  لعمليات  وحسابية  ملنجزة لهذه  لسنة  ملالية وكذ  ت ور عمليات  وخزينة وفق  ملعايير  ملحاسبية 

 ملعمول بها باملغرب كما تم  لتد ول بشأن هذه  وحسابات من طرف  مل ل5  إلد ري للوكالة  لذي صادق عليها 

باالجماع بتاريخ 9 حو  وذ ة 1414 )29 يوليو 2020) وتشمل هذه  وحسابات :

- حصيلة  لسنة  ملنصرمة (

- حسابات  ملو رد و لتكاليف (

- وجود أرصدة  لتسيير. (



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية)5)9  
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عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية55)9  
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عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية56)9  
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9(57 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية58)9  



9(59 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية15)9  



9(11 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية)1)9  
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9(13 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 
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عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية15)9  



9(1( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية16)9  



9(17 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية18)9  



9(19 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية5))9  



9((1 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية)))9  
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9((3 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

ملدينة 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية5))9  



9((( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية6))9  



9((7 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية8))9  



9((9 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية35)9  



9(31 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية)3)9  
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9(3( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية36)9  
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عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية38)9  
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9(39 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 
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عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية55)9  
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9(51 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 

7778
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9(53 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية55)9  



9(5( الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية56)9  



9(57 الجريدة الرسميةعدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) 



عدد)623) - )1)حو  وذ ة)1441 )))أغس 5)2020) الجريدة الرسمية58)9  
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