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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 ل ل ل9ات  مل ندة إليهم.
لال تتحمل  إلد رة غي9 م ؤللي9 فيما يتعلق بمضمون  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE AM FONCIERE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

ر سمالها : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 11 زنق9 

 وخ9و ت، شق9 رقم 6 غكد ل

 لرباط

 لس ل  لتجاري رقم: 199897

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

 23 بتاريخ) لس ل  (2020 يوليو) (15

يوليو)2020)تم تاسي1 ما يلي):

شرك9 ح ت  وخصائص  لتالي9):

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

م ؤللي9 محدلدة.

 STE AM (:  لعالم9  لتجاري9)

.FONCIERE

 لهدف  لتجاري):)تاجير  لعقار ت.

 ملقر  لتجاري):)11)زنق9  وخ9و ت،)

شق9 رقم)6)غكد ل  لرباط.

 ملدة):)99)سن9  بتد ء)من تس يلها)

بالس ل  لتجاري.

رغسمال  لشرك9):)10.000)درهم.

ز هيد) سناء) :) ل يدة   لت يير)

م يرة للشرك9 ملدة سن9.

تم  اليد ع) (:  اليد ع  لقانوني)

بتاريخ) باملحكم9  لتجاري9   لقانوني 

تحت رقم  لس ل) (،2020 يوليو) (29

 لتجاري رقم)199897.
لاليد ع ل لنشر

 لت يير

1 P

 STE YAMOUN CAR
SARL AU
تعديل 

ل و مع) عقد  لبيع  بمقت�سى 
بالرباط)  لعام  الستثنائي  ملس ل 
قرر شركاء) (،2020 يوليو) (19 بتاريخ)
 YAMOUN CAR SARL لشرك9)
شرك9 محدلدة  مل ؤللي9،)ر سمالها)
لمقرها  الجتماعي) درهم  (100.000
 211 عمارة) عين  وحياة   لصخير ت 
5) ملقتضيات) 3) لشق9 رقم)  ل9ابق)

 لتالي9):
بيع  ل يد ياسين  ل عيدي)500 
عبد  ملنعم) لفائدة  ل يد  حص9 

 ليماني.
لشرك9) تغيير  لشكل  لقانوني 
ح ت) شرك9  من  (YAMOUN CAR
 مل ؤللي9  ملحدلدة  لى شرك9 ح ت)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
تعيين  ل يد عبد  ملنعم  ليماني)

كم ير للشرك9 ملدة أير محدلدة.
مالئم9  لنظام  السا�سي)

للتعديالت  ملذكورة.
باملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني 
 3663 رقم) تحت  بتمارة   البتد ئي9 

بتاريخ)23)يوليو)2020.
2 P

 STE WAYAMOU
SARL

نقل  ملقر  الجتماعي
على  و مع  لعام  الستثنائي) بناء)
لشرك9 ل يامو شرك9 ح ت م ؤللي9)
قرر) (2020 يوليو) (9 بتاريخ) محدلدة 

ما يلي):

نقل  ملقر  الجتماعي  لى)

 119 طريق  لالد زيان)  لد ر لبيضاء)

زنق9 بنزرت متجر)1)ب  ملقر  ل ابق)

 119 طريق غلالد زيان)  لد ر لبيضاء)

زنق9 بنزرت.

تم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

 29 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجاري9 

يوليو)2020،)تحت رقم)741095.

من غجل مقت9ف لبيان

3 P

STE FABRA

SARL

بناء)على صدق9 و ميع  وحصص)

(،2020 يوليو) (7 بتاريخ)  الجتماعي9 

حيث تصدقت  ل يدة ل ر د فاطم9)

لفائدة زلجها  ل يد  شباني  بر هيم)

ح ت م ؤللي9) فابرة شرك9  لشرك9 

على  و مع  لعام) لبناء) محدلدة 

 2020 يوليو) (7 بتاريخ)  الستثنائي 

تحويل) قرر  لشركاء) فابرة  لشرك9 

م ؤللي9) ح ت  شرك9   لشرك9  لى 

محدلدة بشريك لحيد.

تم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

 29 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجاري9 

يوليو)2020،)تحت رقم)791091.

من غجل مقت9ف لبيان

4 P

STE GARDIUM GLOBAL
SARL AU

نقل  ملقر  لرئي�سي للشرك9
بناء)على قر ر  مل اهم  لوحيد في)

 لقني9رة بتاريخ)9)مارس)2020،)قرر)

 ل يد صالح  لدين بلح ن،) مل اهم)

 GARDIUM شرك9) في   لوحيد 

GLOBAL)ما يلي):

قرر  مل اهم) (: نقل  ملقر  لرئي�سي)

(:  لوحيد تحويل  ملكتب  لشرك9  لى)

سال  و ديدة،) قام9  ملعمورة)،)غلالد)

مكتب (،211 رقم) حصين،)  هالل،)

)رقم)7،) ل9ابق  لثاني.

تعديل في  لنظام  السا�سي):

قرر) للقر ر  ل ابق،) نتيج9 

من) (9  مل اهم  لوحيد تعديل  ملادة)

 لنظام  السا�سي للشرك9.

في  ملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني 

يوليو) (20 في) بالقني9رة   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)1770.

5 P

 STE OASIS FOOD

 DISTRIBUTION
SARL AU

س ل تجاري رقم 406681

بمقت�سى  و مع  لعام  السثتنائي)

تقرر) (2020 يوليو) (16   ملؤرخ بتاريخ)

ما يلي):

عبد  لكريم)  ستقال9  ل يد 

 حمي9و من منصب م ير للشرك9.

آسي9) هوند ر  لتعيين  ل يدة 

م يرة لحيدة للشرك9.
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للشرك9) تعديل  لهدف  لرئي�سي 

كل) لبناء) لكر ء) لشر ء) بيع  ليشمل 

ماهو عقاري.

تحيين  لنظام  السا�سي للشرك9.

باملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجاري9 

يوليو)2020،)تحت رقم)790888.

6 P

  STE BMJOBS
SARL AU

 لر سمال : 10.000 درهم

س ل تجاري رقم : 128033

 نهاء تصفي9  لشرك9
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)

في)29)يناير)2020،)قرر  و مع  لعام)

 السثتنائي لشركBMJOBS(9)ش.م.م.)
ر سمالها) ح ت  لشريك  لوحيد،)

في) مقرها  لرئي�سي  درهم،) (10.000

سينا  ل9ابق) شارع  بن  (79  لرباط)

تقرر غكد ل  لرباط  (6 رقم) شق9  (2 

ما يلي):

لمنح  البر ء) لتام) تصفي9   نهاء)

ل لنهائي للمصفي.

كتاب9) لدى  تم  اليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (28 بتاريخ)

.105850

7 P

STE ABEL TOUR
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 69 تجزئ9 

 مل تقبل فتح  وخير تمارة

ملد لالت  مل اهمين) طبقا 

 مل تمعين باو مع  لعام  لغير  لعادي)

فاتح) بتاريخ  (ABEL TOUR لشرك9)

يوليو)2020)قد تقرر):

تحويل  ملقر  الجتماعي  ملوجود)

فتح) تجزئ9  مل تقبل  (69 سابقا ب)

 وخير تمارة  لى عمارة)9) ل9ابق  لر بع)
زنق9  وخ9و ت غكد ل  لرباط.

من) ( ملقر  الجتماعي)) (9  لبند)

 لقانون  السا�سي،)قد تغير باملناسب9.

بقيم9) ) لشرك9  رغسمال) رفع 

900.000)درهم ليصل من)100.000 

بخلق) درهم  (500.000 درهم  لى)

درهم) (100 قيم9) من  حص9  (9000

1001) لى)5000  للو حدة مرقم9 من)

مكتتب9 لمدفوع9 بالكامل.

رغسمال) ل7) 6) وحصص   لبنود)

تغيرل ) قد  من  لقانون  السا�سي،)

باملناسب9 لغصبح  لتق يم كاالتي):

بناني) محمد  مين   ل يد 

...170.000)درهم غي)1700)حص9.

 ل يد مرل ن حبازي)..)165.000 

درهم غي)1650)حص9.

 ل يدة نادي9 جبازي)...)165.000 

درهم غي)1650)حص9.

غي) درهم  (500.000 (....  مل موع)

5000)حص9.

 لباقي بدلن تغيير.

تم  لوضع  لقانوني بكتاب9  لضبط)

لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

23)يوليو)2020،)تحت رقم)105731.
قصد  لنشر

8 P

STE FIONSA FASHION
SARL AU

تأسي1 شرك9
 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو)2020)بمقر  لشرك9 تم تأسي1)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

بشريك لحيد باملو صفات  لتالي9):)

 STE FIONSA (:  لت مي9)

.FASHION

لتصدير) :) ستير د   لنشاط)

لتجارة) ل الحدي9،) نتاج   ملالب1 

 ملالب1،)تجارة مو د  لتجميل.

 ملقر  الجتماعي):)جيهان)7)عمارة)3 

حي  وحري9 تابريكت سال.

درهم موزع)) (100.000 (: رغسمال)

1000)حص9 موزع9 على  لشكل)  لى)

 لتالي):

 100.000 (.... سلوى) بن  لعالي9 

درهم.

 ملدة):)حددت  ملدة في)99)سن9.

 لت يير):)ت ير  لشرك9  ل يدة بن)

 لعالي9 سلوى.

تم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

يوليو) (27 بتاريخ) ب ال   البتد ئي9 

277،) لس ل) رقم) تحت  (،2020

 لتجاري رقم)31541.

9 P

 STE CENTRALAIT

SARL AU

رفع رغسمال شرك9
للشريك) قر ر  ستثنائي  على  بناء)

(،2020 مارس) (11 بتاريخ)  لوحيد 

ش.م.م ح ت) (CENTRALAIT لشرك9)

ب ال،) مقرها  (  لشريك  لوحيد،)

رقم) متجر  (د)) سكتور) حي  لرحم9 

بالس ل) مس ل9  سال،) (2/1235

(،27.971  لتجاري ب ال تحت  لرقم)

 100.000 من) رغسمال  زيادة  تقرر 

درهم عن طريق) (500.000 درهم  لى)

بقيم9  سمي9) حص9  (90.000 خلق)

100)درهم للحص9  لو حدة،)مكتتب)

قبل  لشريك) من  بالكامل  لمدفوع 

عن طريق  دماج  وح اب)  لوحيد،)

للشريك  لوحيد  ملكون من)  و اري 

ديون سائل9 لم تحق9 على  لشرك9.)

من  لنظام) تكم تعديل  ملادة(7))

 السا�سي لفقا لذلك.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

ب ال) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (27 يوم)

.34.747
 الشارة ل لنشر

 مل ير

 ل يد تخيلي عيماد

10 P

مكتب  ملحاسب9  يهاب  ستشارة)

ش.ح.م.م

رغسمال):)100.000)درهم

مقرها  الجتماعي):)شارع  وح ن  لثاني،)عمارة)

 لبنك  ملغربي للتجارة  وخارجي9،)مكتب رقم)

9) لناظور

 لس ل  لتجاري رقم):)5415

 STE ORIENT

SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك لحيد

تأسي1 شرك9

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

7)يوليو)2020)تم تأسي1 شرك9 ح ت)

م ؤللي9 محدلدة باملميز ت  لتالي9):

.STE ORIENT(:(9لت مي 

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

م ؤللي9 محدلدة بشريك لحيد.

توزيع) هدف  لشرك9،) (:  ملوضوع)

منتجات لحلول  التصاالت،) لتدريب)

 لتقني ل لتجاري.

تصدير ل ستير د جميع  ملنتجات)

 ملتعلق9 بمجال  التصاالت.

حي) (323 زنق9) (19 (: مقر  لشرك9)

عريض)3) لناظور.

 100.000 (: رغسمال  لشرك9)

درهم،)مق م9  لى)10.000)حص9 من)

درهم للحص9  لو حدة كلها) (10 فئ9)

محررة لمملوك9 لل يد  لباركي كريم.

 لت يير):)تم تعيين  ل يد  لباركي)

كريم م ير  للشرك9 ملدة أير محددة.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي للشرك9.

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

دي مبر من كل) ( (31 يناير لتنتهي في)

سن9.

في  لس ل) مقيدة   لشرك9 

 لتجاري بالناظور تحت رقم)20253.

11 P
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مكتب  ملحاسب9  يهاب  ستشارة)

ش.ح.م.م

رغسمال):)100.000)درهم

مقرها  الجتماعي):)شارع  وح ن  لثاني،)عمارة)

 لبنك  ملغربي للتجارة  وخارجي9،)مكتب رقم)

9) لناظور

 لس ل  لتجاري رقم):)5415

 STE AMEUBLEMENT ET

 COUTURE
SARL AU

رغسمال  لشرك9 : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : حي  لالد  بر هيم 

 لناظور

 لس ل  لتجاري رقم : 16373

EN LIQUIDATION
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 AMEUBLEMENT ET لشرك9)

COUTURE)بتاريخ)28)فبر ير)2020،)

قرر ما يلي):

 النحالل  مل بق للشرك9.

تعيين  ل يد  بكان علي،)مصفيا)

للشرك9.

تعيين مقر  لشرك9 مقر  للتصفي9.

 لشرك9 لم تز لل غي نشاط للم)

سن9) تأسي ها  مند  غجير  غي  تشغل 

.2017

بكتاب9) ) لقانوني  تم  اليد ع)

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

بالناظور بتاريخ)8)يوليو)2020،)تحت)

رقم)878.

12 P

مكتب  ملحاسب9  يهاب  ستشارة)

ش.ح.م.م

رغسمال):)100.000)درهم

مقرها  الجتماعي):)شارع  وح ن  لثاني،)عمارة)

 لبنك  ملغربي للتجارة  وخارجي9،)مكتب رقم)

9) لناظور

 لس ل  لتجاري رقم):)5415

 STE AMEUBLEMENT ET

 COUTURE
SARL AU

رغسمال  لشرك9 : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : حي  لالد  بر هيم 

 لناظور

 لس ل  لتجاري رقم : 16373

EN LIQUIDATION
 لس ل  لتجاري رقم : 16373

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 AMEUBLEMENT ET لشرك9)

COUTURE)بتاريخ)28)فبر ير)2020،)

قرر ما يلي):

ل لهالك  لتام)  نتهاء) لتصفي9 

 AMEUBLEMENT ET لشرك9)

.COUTURE SARL AU

مصفي  لشرك9  ل يد))  بر ء)

 بركان علي.

 لشرك9 لم تز لل غي نشاط للم)

تشغل غي غجير مند تأسي ها.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

بالناظور بتاريخ)8)يوليو)2020،)تحت)
رقم)879.

13 P

STE SURPLUS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تعديل
بعقد تفويت  وحصص،) ملنعقد)

ب ال بتاريخ)26)مارس)2018،)بشرك9)

يون1) ش.م.م  ل ادة  (SURPLUS

لهشام) رس9م  يوسف   لضو ري،)

 وح اني،)يفوتون حصصهم لصاوح)

 ل يد منير  طوبي قرر  و مع  لعام)

 28 بتاريخ) ب ال   الستثنائي  ملنعقد 

 SURPLUS بشرك9) (2018 مارس)

ش.م.م ما يلي):

تفويت) لعقود   ع9اء) ملو فق9 

 وحصص.

يون1) قبول  ستقال9  ل ادة 

لهشام) رس9م  يوسف   لضو ري،)

كم يرين) منصبهم  من   وح اني 

للشرك9.

غصبحت) لفي  لوقت  لر هن 

 لشرك9 م يرة من طرف  ل يد منير)

 طوبي الجل أير م مى.
2،)6)ل7)من  لقانون) تغيير  لبنود)

 السا�سي للشرك9.

قرر  و مع  لعام  السثتنائي)

دي مبر) (10 بتاريخ) ب ال   ملنعقد 

2019)بشركSURPLUS(9)ش.م.م.

لشرك9) تحويل  ملقر  الجتماعي 

ح ت  لشريك) ش.م.م  (SURPLUS

شارع) ( ساني9  وحياني،) من   لوحيد 
سيدي) (269 رقم) موالي  سماعيل،)
مو�سى،)سال  لى تجزئ9 جنان  لزيتون)

عمارة رقم)1،) لشق9 رقم)5)تابريكت)

سال.

تحديث) مع  (9 رقم) تغيير  لبند 

محدلدة  مل ؤللي9) قانون  لشرك9 

ح ت  لشريك  لوحيد.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

ب ال) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 
2020،)رقم  اليد ع) يوليو) (21 بتاريخ)

.34728

14 P

STE SOGEFICOM

 STE DE VOIRIE DE NORD

 SOVONORD
قر ر  و معي9  لعام9) بمقت�سى 

مارس) (6 يوم) عادي9  ملنعقدة   لغير 

 STE DE VOIRIE DE لشرك9) (2020

لمقرها) (»NORD »SOVONORD

حمزة) تجزئ9  (105 رقم)  الجتماعي 

طريق  يموز ر فاس.

لقدرها) حص9  (1700 تفويت)

من  ل يد) درهم  (170.000

  وحمز لي محمد  لى  ل يد  بو مهدي)

غبو  وح ن علي.

لقدرها) حص9  (1650 تفويت)
165.000)درهم من  ل يد  وحمز لي)

حمزة  لى  ل يد  بو مهدي غبو  وح ن)

علي.

لقدرها) حص9  (1650 تفويت)
165.000)درهم من  ل يد  وحمز لي)

غبو) مهدي   سماعيل  لى  ل يد  بو 

 وح ن علي.

لقدرها) حص9  (1700 تفويت)

170.000)درهم من  ل يد  بو مهدي)

غبو  وح ن عمر  لى  ل يد غبو مهدي)

غبو  وح ن علي.

لقدرها) حص9  (1650 تفويت)

) بو) من  ل يدة) درهم  (165.000

مهدي غبو  وح ن خديج9  لى  ل يد)

 بو مهدي  بو  وح ن علي.

لقدرها) حص9  (1650 تفويت)

165.000)درهم من  ل يد)) بو مهدي)

غبو  وح ن محمد  نور  لى  ل يد  بو)

مهدي  بو  وح ن علي.

تغيير  لشكل  لقانوني للشرك9 من)

.SARL AU((لى ((SARL

غبو) :) ل يد  ل المضاء)  لت يير 

مهدي  بو  وح ن علي.

 ستقال9 ل بر ء) ل يد  وحمز لي)

محمد ل ل يد  بو مهدي  بو  وح ن)

عمر.

لدى) تم  اليد ع  لقانوني 

رقم) تحت  بفاس   ملحكم9  لتجاري9 

2020/1839)بتاريخ)28)يوليو)2020.

15 P

 STE ATLANTIDA

ADVENTURE
SARL AU

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

بشريك لحيد

تأسي1 شرك9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (،2020 يوليو) (8 بتاريخ)  لرباط 

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 

 ملحدلدة بشريك لحيد.

 STE ATLANTIDA (:  لت مي9)

.ADVENTURE SARL AU

:) الستشار ت)  لهدف  الجتماعي)

 الد ري9 ل ل م رة في جميع  العمال)

 لعقاري9 ل لصناعي9 ل ل ياحي9.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

فئ9) من  حص9  (1000 مق م9  لى)

100)درهم للحص9  لو حدة.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري.
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من فاتح يناير  لى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ماعد   ل ن9)

 الللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

عقب9  ل9ابق) شارع  (46 (:  ملقر)

 اللل شق9 رقم)2)غكد ل  لرباط.

 Mr.(RUEDA(MELERO(:  مل ير)

.FRANCISCO JAVIER

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.199811

16 P

 STE 365 STUDIO
SARL AU

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

بشريك لحيد

تأسي1 شرك9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (،2020 يوليو) (8 بتاريخ)  لرباط 

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 

 ملحدلدة بشريك لحيد.

 STE( 365( STUDIO (:  لت مي9)

.SARL AU

:) لديكور)   لهدف  الجتماعي)

 ل زخرف9  لشقق)(مقالل).

ل ملعد ت) تهيئ9،) لديكور 

 لد خلي9 للمحالت  لكبرى.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

فئ9) من  حص9  (1000 مق م9  لى)

100)درهم للحص9  لو حدة.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير  لى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ماعد   ل ن9)

 الللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

عقب9  ل9ابق) شارع  (46 (:  ملقر)

 اللل شق9 رقم)2)غكد ل  لرباط.

 Mr.(RUEDA(MELERO(:  مل ير)

.FRANCISCO JAVIER

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.144813

17 P

  STE AGRI HAFSA
SARL AU

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 
بشريك لحيد
تأسي1 شرك9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،2020 يوليو) (8 بتاريخ)  لرباط 
ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 

 ملحدلدة بشريك لحيد.
 STE AGRI HAFSA (:  لت مي9)

.SARL AU
:) د رة لت يير)  لهدف  الجتماعي)
غل  لصناعي9)  لعمليات  لتجاري9 
للخدم9  ملدني9)   ل  لزر عي9 
(مقالل).) د رة لت يير)  ل  لع كري9)

 الر �سي  لزر عي9.
رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)
فئ9) من  حص9  (1000 مق م9  لى)

100)درهم للحص9  لو حدة.
من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري.
من فاتح يناير  لى) (:  ل ن9  ملالي9)
31)دي مبر من كل سن9 ماعد   ل ن9)

 الللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
عقب9  ل9ابق) شارع  (46 (:  ملقر)

 اللل شق9 رقم)2)غكد ل  لرباط.
.Mr.AZMY(RKIA(:(مل ير 

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.144815

18 P

STE TRANS QUOTIDIEN
SARL AU

CAPITAL : 90.000 DHS
 SIEGE:  HAY(EL(QODS(G(A(NR

 255 TIFELT
تعديل

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تعديل  لنشاط) (2020 يوليو) (27

 ملنهي للشرك9  ل الف9  لذكر.
للبضائع) ل لدللي   لنقل  لوطني 
لفائدة  لغير.) لى نقل  لبضائع لفائدة)

 لغير.

لعلى  ثر هذ   لتعديل تم تحيين)

للشرك9  لفصل)  لنظام  السا�سي 

 لثالث ليت9ابق معه.

باملحكم9) ) اليد ع  لقانوني  تم)

 البتد ئي9 بتيفلت بتاريخ)3)غأ 19)

2020،)تحت رقم)115.

19 P

 STE BOULANGERIE

 AKHAWAT MALAK
SARL AU

CAPITAL : 100.000 dhs

 SIEGE : N°221 HAY(EL(QODS(G

E TIFELT

تأسي1 شرك9
بتاريخ)11)ماي)2020،)تم تأسي1)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

بشريك لحيد.

 BOULANGERIE (:  لت مي9)

.AKHAWAT MALAK SARL AU

 E حي  لقدس م) (221 رقم) (:  ملقر)

تيفلت.

 الهد ف):) ستغالل مخبزة.

 لرغسمال):)حدد رغسمال  لشرك9)

درهم) (100.000 في مبلغ  جمالي هو)

 1000 100سهم من فئ9) مق م9  لى)

بالكامل  لشريك) يملكها  درهما 

 لوحيد  ل يد لغشيم علي.

ت ير  لشرك9  ملذكورة) (:  لت يير)

م يرها  لوحيد  لشريك) طرف  من 

 ل يد لغشيم علي ملدة أير محدلدة.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ  ل ن9)

 الجتماعي9 من فاتح يناير لتنتهي في)

31)دي مبر.

من  الرباح) ( (5% تؤخذ) (:  الرباح)

من) ل لباقي  لالحتياطي   ل نوي9 

 الرباح  ل نوي9 للشريك  لوحيد.

باملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني  (

يوليو) (9 بتاريخ) بتيفلت   البتد ئي9 

2020،)تحت رقم)89.

20 P

STE GALINO

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  ل9ابق  ل فلي 

زنق9  لنيجر  لرقم 9 تابريكت سال

بمقت�سى  و مع  لعام  لتأسي�سي)

تم) (،2020 مارس) (9 بتاريخ) مؤرخ 

م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأسي1 

محدلدة باملميز ت  لتالي9):

 GALINO شرك9) (:  لت مي9)

ش.م.م

ح ت) شرك9  (:  لوضع  لقانوني)

م ؤللي9 محدلدة.

بدلن) كر ء) ل يار ت  (:  لهدف)

سائق.

:) ل9ابق  ل فلي)  ملقر  الجتماعي)

زنق9  لنيجر  لرقم)9)تابريكت سال.

 ملدة):)حددت مدة  لشرك9 في)99 

سن9 تبتدئ من تاريخ تأسي ها.

حدد) (:  لرغسمال  الجتماعي)

 100.000 في)  لرغسمال  الجتماعي 

حص9) (1000 على) مق م9  درهم،)

موزع9) درهم للو حدة،) (100 بقيم9)

على  لشكل  لتالي):

 500 محمد  لعرل�سي)  ل يد 

حص9.

 ل يد محمد  لشاب9)500)حص9.

 مل موع)............)1000)حص9.

غسندت مهم9  لت يير) (:  لت يير)

 لى  ل يد محمد  لعرل�سي،)كم ير)

.GALINO(9ملدة أير محدلدة لشرك

تم  لوضع  لقانوني  السا�سي)

للشرك9 ح ب  لفصل)96-05.

للشرك9) تم  اليد ع  لقانوني 

باملركز  و هوي لالستثمار بالرباط في)

15)يوليو)2020،)تحت  لرقم)34697.

21 P
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STE FOUAD INGENIERIE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

بشريك لحيد

رغسمال  : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 19 مجمع  دري1 

II مكتب  لرقم 3 ب9ان9 سال 

تعديل
بمقت�سى  و مع  لعام  لغير)

مارس) (9 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

 FOUAD شرك9) شركاء) قرر  (2020

INGENIERIE)ما يلي):

تصفي9 ل أالق  لشرك9):

قرر  و مع  لعام  لغير  لعادي)

 FOUAD تصفي9  لشرك9)

بصف9) ل أالقها  ( (INGRNIERIE

نهائي9.

تم  بر ء) ملصفي) (:  بر ء) ملصفي)

 ل يد فؤ د رلهين.

للشرك9) تم  اليد ع  لقانوني 

 21 باملحكم9  البتد ئي9 ب ال بتاريخ)

يوليو)2020،)تحت رقم)34729.

22 P

ديو ن  الستاح وح ن منقوش

موثق  لرباط

شارع عمر  بن خ9اب،)عمارة)10،)شق9 رقم)6 

 كد ل  لرباط

 لهاتف):)05.37.77.7.73

 لفاك1):)05.37.77.27.74

STE KHOUZIMA LAV
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك لحيد

رغسمالها : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي : ح ان زنق9 

موالي  حمد لوكيلي عمارة 30، شق9 

8 لرباط

تأسي1 شرك9
 22 بموجب عقد موثق مؤرخ في)

يوليو)2020،)تم تأسي1 شرك9 ح ت)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد،)مميز تها كالتالي):

 STE KHOUZIMA (:  لت مي9)

LAV))ش.ح.م.م.ش.ل.

أ يل) (:  لغرض  الجتماعي)

 ل يار ت ل صالح  الالت.

:) لرباط ح ان)  ملقر  الجتماعي)
زنق9 موالي  حمد لوكيلي عمارة)30،)

شق9)8 لرباط.

مدة  لشرك9):)تم تحديدها في)99 

سن9.
مبلغ) في  حدد  (: رغسمال  لشرك9)

10.000)درهم.

 لت يير):)تم تعيين  ل يدة غميم9)

أير) ملدة  للشرك9  كم يرة  خزيم9 

محدلدة.

باملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني 

(،2020 يوليو) (29 بتاريخ)  لتجاري9 

تحت رقم)199891.
مقت9ف لبيان

23 P

ديو ن  الستاح وح ن منقوش

موثق  لرباط

شارع عمر  بن خ9اب،)عمارة)10،)شق9 رقم)6 

 كد ل  لرباط

 لهاتف):)05.37.77.7.73

 لفاك1):)05.37.77.27.74

 STE FRERES TOUAHRI

IMMO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : ح ان زنق9 

موالي  حمد لوكيلي عمارة 30، شق9 

8 لرباط

تأسي1 شرك9
في) مؤرخ  رسمي،) عقد  بموجب 

لضع  لنظام) تم  (،2020 يوليو) (21

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   السا�سي 

محدلدة كالتالي):

 STE FRERES (: ) لت مي9)

TOUAHRI IMMO))ش.ح.م.م.

:) النعاش)  لغرض  لشرك9)

 لعقاري لت يير  ملشاريع  لعقاري9.

:) لرباط ح ان)  ملقر  الجتماعي)
زنق9 موالي  حمد لوكيلي عمارة)30،)

شق9)8 لرباط.

مدة  لشرك9):)تم تحديدها في)99 

سن9.

مبلغ) في  حدد  (: رغسمال  لشرك9)

100.000)درهم.

 ل ن9  الجتماعي9):)من فاتح يناير)

 لى أاي9)31)دي مبر.

عزلز) :) ل يد   د رة  لشرك9)
علي  ل9و هري) ل ل يد   ل9و هري 

بصفتهما) عمرل  ل9و هري،) ل ل يد 

كامل  لصالحيات) مع  م يرلن 

أير) لملدة  كم يرين  لهم   ملفوض9 

محددة.

باملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني 

(،2020 يوليو) (29 بتاريخ)  لتجاري9 

تحت رقم)144895.
مقت9ف لبيان

24 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

 B.P(606(BIOUGRA(CHTOUKA(AIT(BAHA

TEL(:(05.28.81.96.40

FAX(:(05.28.81.96.41

 STE MARI FRIGO
SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

بشريك لحيد

تأسي1 شرك9
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قو نين) حررت  2020باكادير  يوليو)

محدلدة) م ؤللي9  ح ت  شرك9 

بشريك ل حد خصائصها كالتالي):

 STE MARI FRIGO(9السم):)شرك 

.SARL

نقل  لبضائع وح اب) (:  الهد ف)

 لغير.

 12 رقم) شق9  (:  ملقر  الجتماعي)

عمارة)157) سالن حي  ملحمدي.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

في) حدد  (:  لرغسمال  الجتماعي)

مق م  لى) درهم  (100.000 مبلغ)

1000)حص9 بثمن)100)درهم للو حد)

موزع كالثالي):

(..  ل يد سيدي محمد  ل باعي)

1000)حص9.

 مل موع)..........)1000)حص9.

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)
كل) من  دي مبر  (31 في) لتنتهي  يناير 

سن9.
بت يير  لشرك9) يقوم  (:  لت يير)
سيدي) محدلدة  ل يد  أير  لملدة 

محمد  ل باعي.
تكون  المضاء ت) (:  المضاء ت)
لل يد) فقط  ل لبنكي9   الجتماعي9 

سيدي محمد  ل باعي.
بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 
باكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 
رقم) تحت  (،2020 يوليو) (28 بتاريخ)

.93171
25 P

سوفيجك1

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة
رغـ مالها):)100.000)درهم

مقرها):)رقم)36)شارع عالل بن  حمد جليز)

مر كش

 STE MOROCCAN
 ALMONDS

INTERNATIONAL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة
رغسمالها : 33.300.000 درهم

مقرها  الجتماعي : مزرع9  للوز 
طريق  لصويرة  ل ويهل9 دل ر ر كب 

9008 مر كش
 لس ل  لتجاري رقم : 22355

ملحضر  و مع  لعام) تبعا 
 الستثنائي بتاريخ)10)غبريل)2020)تم)

تقرير ما يلي):
ملك) في  حص9  (265520 تفويت)
 CONFECTIONARY  لشرك9)
وح اب  لشرك9) (HOLDING S.L

.MANSIR  MAROC
في) حدد  لرغسمال  الجتماعي 
درهم مق م  لى) (33.300.000 مبلغ)

333.000)حص9  جتماعي9):
 MANSIR MAROC ..... شرك9)
 26.552.000 (... حص9) (265.520

درهم.
 CONFECTINARY شرك9)
(... حص9) (66.380  .....  HOLDING

6.638.000)درهم.
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 JOSE MANUEL شرك9)

SIRVENT BAEZA ..... 1.100)حص9)

... 110.000)درهم.

حص9) (333.000 (........  مل موع)

..... 33.3000.000)درهم.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  لتجاري9 بمر كش)

رقم) تحت  (،2020 يونيو) (16 يوم)

.113386

26 P

سوفيجك1

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغـ مالها):)100.000)درهم

مقرها):)رقم)36)شارع عالل بن  حمد جليز)

مر كش

STE MANSIR MAROC
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

بشريك لحيد

رغسمالها : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي : عبل9 82-15 

كامب  لغول جليز  مر كش

 لس ل  لتجاري رقم : 96711

ملحضر  و مع  لعام) تبعا 

 9  الستثنائي للشريك  لوحيد بتاريخ)

غبريل))2020)تم تقرير ما يلي):

كامل) يع9ي   لشريك  لوحيد 

حماد) خالد  لل يد   لصالحيات 

لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل 

رقم)E346675)للتوقيع باسم  لشرك9)

مع  لشرك9) (MAROC MANSIR

 CONFECTIONARY HOLDING

S.L)عقد نقل حصص هذه  الخيرة في)

 MOROCCAN ALMONDS.9شرك

 .INTERNATIONAL

يقبل) حماد  خالد   ل يد 

بالصالحيات  لتي منحت له.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  لتجاري9 بمر كش)

رقم) تحت  (،2020 يونيو) (16 يوم)

.113402

27 P

FIDUTEMA
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

مقرها  الجتماعي : رقم 136 شارع 

 لقاهرة كوم9ر ف 1 تمارة

 لهاتف : 05.37.64.42.48

 لفاك1 : 05.37.64.47.64

 عالن عن  ستقال9 م ير لتعيين 
م ير جديد لشرك9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 CAP قررت شرك9) (2020 يونيو) (15

JURIS SARL)ش.م.م ما يلي):

هللا) عبد   ستقال9  مل ير  ل يد 

وحمر) علي  لتعيين  ل يد   لدريوش 

م ير جديد لشرك9.

بكاتب9) تم  اليد ع  لقانوني  (

بتمارة) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (20 بتاريخ)

.3614

28 P

CCM CONSEILS

SARL

مكتب  وح ابات ل الستشارة

BUREAU DE COMPTABILITE FISCAL

 COMPTABLE AGREE PAR MEMBRE DE

L ‘OPCA

 ADRESSE(:(N°136(RUE(AL(KAHIRA

 COMATRAV(1(1ER(ETAGE(APPT(N°2

TEMARA

 NEW STYLE IMMOBILIER

 SARL
بيع  وحصص

 5 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

 NEW شرك9) قررت  (2020 مارس)

STYLE IMMOBILIER SARL)ش.م.م)

ما يلي):

حص9 في ملكي9  ل يد) (334 بيع)

بنشريف9  لى  ل يد) عبد  لرحيم 

 بر هيم  يد نو لعربي.

تحيين  لقانون  السا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

بتمارة) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.3626

29 P

STE VERSET CONTRACT
SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك لحيد 

رغسمالها : 500.000 درهم

مقرها  الجتماعي : زنق9  لكوف9، رقم 

3 حي ح ان  لرباط

تاسي1 شرك9
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط))

لضع) تم  (،2020 غبريل) (27 بتاريخ)

ح ت) لشرك9   لقانون  السا�سي 

م ؤللي9 محدلدة لح ت  وخصائص)

 لتالي9):

 STE VERSET (:  لت مي9)

.CONTRACT SARL AU

 لهدف):)هدف  لشرك9 هو):

 لتصميم  لد خلي،) لعمل)

 لد خلي ل لترتيب.

زنق9  لكوف9،) (:  ملقر  الجتماعي)

رقم)3)حي ح ان  لرباط.

يوم) من  سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1.

درهم موزع) (500.000 (: رغسمال)

حص9) كل  قيم9  حصو  (5000 على)

درهم حررت كلها للزعت على) (100

 مل اهم  لوحيد  لذي قدم م اهم)

نقذي9 بقيم9)500.000)درهم.

:) ل يد  ملكي)  لشريك  لوحيد)

للب9اق9  لوطني9) حامل   وخ9يب،)

من  ملو ليد) (BE58812 رقم)

مغربي) بتالريرت،) (1981/09/09

تمارة،) (،19 ب) ل لقاطن   و ن ي9،)

 ل9لع9)6،)عمارة)37،)شق9)9.

عين  ل يد  ملكي) (:  لت يير)

أير) ملدة  للشرك9  م ير   وخ9يب 

محدلدة.

تم  لتس يل  لشرك9) (:  لتس يل)

تحت) بالرباط  في  لس ل  لتجاري 

رقم))144613.
بمثاب9 مقت9ف لبيان

 مل ير

30 P

STE AXIAL FACILITIES

S.A

CAPITAL : 5.000.000 dhs

 SIEGE : AVENUE(MEHDI(BEN

 BARKA(LOT(SOUMIA(LOT(N°5

SOUISSI RABAT

RC(N° : 88705

رفع رغسمال  لشرك9
 AXIAL شرك9) شركاء)  تخذ 

FACILITIES S.A)خالل  و مع  لعام)

 2020 يونيو) (5 بتاريخ)  الستثنائي 

 لقر ر  لتالي):

قدره) بما  رغسمال  لشرك9  رفع 

زيادة) لبالتالي  ( درهم،) (2.500.000

 5.000.000 من) رغسمال  لشرك9 

عن) درهم  (7.500.000 درهم  لى)

طريق  نشاء)ل صد ر)25.000)حص9)

جديدة بقيم9)100)درهم من  لقيم9)

يتم تحريرها عن)  السمي9 لكل منها،)

ديون  لشرك9) مع  مقاص9  طريق 

على) ل مل تحق9   ملحددة  ملقد ر 

 لشرك9.

لقد تم  اليد ع  لقانوني باملحكم9)

 لتجاري9 بالرباط تحت رقم)105817 

بتاريخ)27)يوليو)2020.
مقت9ف من غجل  الشهار

31 P

STE PLOME

SARL

تأسي1 شرك9
 STE PLOME (:  سم  لشرك9)

.SARL

 لهدف  الجتماعي):)بلومبي سانتير)

 لتدفئ9  ملركزي9.

 لت يير):)محمد بوليم9.

:)شارع عقب9 رقم)  ملقر  الجتماعي)

46)شق9)2)غكد ل  لرباط.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

مق م9 كالتالي):



18(5 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

محمد بوليم9).....)500)حص9 من)
فئ9)100)درهم.

عثمان بوزيان)....)500)حص9 من)
فئ9)100)درهم.

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.199709

32 P

AL KHARIQUN
SARL
تأسي1

بمقت�سى عقد عرفي محرر ب ال)
ل ملس ل) ( (2020 مارس) (13 بتاريخ)
في) بالرباط  بمصلح9  لتس يل 
(،7443 رقم) تحت  (2020 13)مارس)
 AL« شرك9) في  قرر  مل اهمون 

: »KHARIQUN SARL
 AL KHARIQUN« (:  لت مي9)

.»SARL
 لرغسمال):)100.000)درهم.

(: مجدللين) ن يم  (:  مل اهمون)
600)حص9.

 900 (: زينب  ل باعي  الدري�سي)
حص9.

 لهدف):)محرر جر ئد)(م9بعي).
 مل يرلن):)م يرل  لشرك9  ل يد)
زينب) ل ل يدة  مجدللين  ن يم 

 ل باعي  الدري�سي.
كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
 لضبط في  ملحكم9  البتد ئي9 ملدين9)

سال تحت رقم)31495.
33 P

 STE BELHAJJA
CONSTRUCTION

 SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

مقرها : دل ر غلالد عبد هللا سوق 
 لثالثاء  لغرب

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوليو)2020،)لضع  لقانون  ألسا�سي)
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) لشرك9 
ل وق  ألربعاء) باملحكم9  البتد ئي9 
تحمل  وخصائص) ل لتي   لغرب 

 لتالي9):

 STE BELHAJJA (:  لت مي9)
.CONSTRUCTION

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)
 مل ؤللي9  ملحدلدة.

 100.000 في) حدد  (: رغس  ملال)
ق م9) (1.000 إلى) مق م9  درهم 

 جتماعي9 من فئ9)100)درهم.
في  ألشغال) مقالل  (:  لهدف)

 ملختلف9.
غلالد) دل ر  (:  ملقر  الجتماعي)

عبد هللا سوق  لثالثاء) لغرب.
 لت يير):)مص9فى بلحاج9.

بكتاب9) تم   إليد ع  لقانوني 
ب وق) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 
 ألربعاء) لغرب بالس ل  لتجاري رقم)

26611)بتاريخ)27)يوليو)2020.
34 P

SANOUAGRICOLE
SARL AU

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة بم اهم ل حد 

مؤرخ) خاص  عقد  بموجب 
بالرباط في)17)يونيو)2020،)تم إنشاء)
بم اهم) محدلدة  مل ؤللي9  شرك9 

ل حد ح ت  وخصائص  لتالي9):
(:  لت مي9  الجتماعي9)

.SANOUAGRICOLE SARL AU
:  ستغالل   لهدف  الجتماعي 

لت يير جميع  ألنش99  لفالحي9.
رغسمال) حدد  (: رغسمال  لشرك9)
درهم) (10.000 مبلغ) في   لشرك9 
غسندت كلها إلى  ل يد ياسين عوني):
شارع  بن) (79 (:  ملقر  الجتماعي)

سينا رقم)6)غكد ل  لرباط.
سن9) (99 في) حددت  ملدة  (:  ملدة)
تمتد من تاريخ  لتأسي1 إلى)20)يوليو)

.2119
من) تبتدئ  (:  ل ن9  الجتماعي9)
من) سبتمبر  متم  إلى  غكتوبر  فاتح 
 ل ن9  ملو لي9،)ل ستثناء)فإن  ل ن9)
 2020 يوليو) (20  وحالي9 تبتدئ من)
لتنتهي في)30)سبتمبر من نف1  ل ن9.
 لت يير):)غسندت مهم9  لت يير إلى)
 مل اهم  لو حد  ل يد ياسين عوني)
لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل 

رقم)AA15488)ملدة أير محددة.
(: بالس ل  لتجاري)  لتس يل 
بكتاب9  لضبط) تم تس يل  لشرك9 
 20 يوم) بالرباط  باملحكم9  لتجاري9 

يوليو)2020)تحت رقم)2510.
35 P

WA & KI
SARL AU

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

رغسمالها : 10.000 درهم
مقرها  الجتماعي : 9 زنق9 سوي ر  

 ملحيط -  لرباط
IF : 20728438

R.C : 122719 RABAT
ملحضر  لقر ر  الستثنائي) لفقا 
دي مبر) (29 بتاريخ) للشريك  لوحيد 

2019،)تقرر):
حل شركWA(&(KI(9)شرك9 ح ت)
ح ت  لشريك)  مل ؤللي9  ملحدلدة 
 10.000 (: رغسمالها) مبلغ   لوحيد،)
(: مقرها  الجتماعي) لعنو ن  درهم 
-) لرباط،) سوي ر   ملحيط) زنق9  (9

بتاريخ)29)دي مبر)2019.
سمح9) لفاق  تعيين  ل يدة 
زنق9  يت إسحاق) (38 لعنو نها رقم)
 ل وي�سي  لرباط كمصفي9 للشرك9.

مهام  ل يدة لفاق سمح9) إنهاء)
كم يرة للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (13 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)تحت رقم)105415.
بمثاب9 مقت9ف لبيان

36 P

KINE EL AZHAR
SARL AU

كيني  ألزهر ش.ح.م.م ش.ل
تأسي1

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
28)يونيو)2020)لضع قانون غسا�سي)
محدلدة  مل ؤللي9  لتي) لشرك9 

تحمل  وخصائص  لتالي9):
ش.ح.م.م) كيني  ألزهر  (:  لت مي9)

KINE EL AZHAR SARL AU(ش.ل

شارع  تقاطع   :  ملقر  لرئي�سي 
 وح ن  لثاني لشارع  وح ن  أللل، 
 B1 عمارة  صهريج  ل و ني،  إقام9 

 لشق9 16،  ل9ابق  لر بع، تمارة.
 ملدة : 99 سن9.

 لنشاط :  لترليض  ل9بي.
في حلك  لتصريف  بما   لتدليك، 

 للمفالي  ليدلي ل لعالج بالضغط.
ما  غل  ( لرياضي9  بناء  لعضالت 

بعد  لصدم9).
 لرغسمال : 10.000 درهم.

سناء  الزهر  :  ل يدة   لت يير 
.A779918

لدى  تم   :  إليد ع  لقانوني 
 3 بتاريخ  بتمارة   ملحكم9  البتد ئي9 

غأ 19 2020 تحت رقم 3680.
رقم  لس ل  لتجاري : 130303.

رقم  إليد ع  لقانوني : 3680.
37 P

BASRI TRAITEUR
SARL
تأسي1

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملنعقد)
تأسي1) تم  (2020 يونيو) (9 بتاريخ)
محدلدة) م ؤللي9  ح ت  شرك9 

ح ب ما يلي):
 BASRI TRAITEUR (:  لت مي9)

.SARL
 لهدف : تنظيم  وحفالت.

تجزئ9  لوفاق   3291  :  لعنو ن 
تمارة.

 ملدة : 99 سن9.
 لرغسمال : 100.000 درهم.

بصري  تعيين  ل يدة   :  لت يير 
جليل9 ل ل يدة بوال كاميليا م يرتين 

مع  إلمضاء  الجتماعي.
من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9.
ن ب9  تخصم   : توزيع  ألرباح 
لتكوين  الحتياط  من  ألرباح   %5

 الجتماعي.
تم  لتأسي1  لقانوني لدى كتاب9 
بتمارة  باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 
تحت  لس ل  لتجاري رقم 130273.
38 P
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SAHAR NET
SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة لح ت 

شريك لحيد

يقدر رغسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 221 شارع 

علوي رقم 013 مكرر، سيدي مو�سى 

- سال

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 3 في) لمس ل  (2020 يوليو) فاتح 

يوليو)2020)تم تأسي1 شرك9 تحمل)

 وخصائص  لتالي9):

 SAHAR NET SARL (:  لت مي9)

.AU

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

شريك) لح ت  محدلدة  م ؤللي9 

لحيد.

مقالل في) (- (1 (:  لهدف  الجتماعي)

تنظيف  ملتاجر ل ملحالت ل لشقق.
2)-)تاجر)(رجل غعمال).

3)-)ممون  وحفالت.
درهم) (100.000 (: رغس  ملال)

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

100)درهم للحص9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

عد ) ما  سن9،) كل  من  دي مبر  (31

 ل ن9  ألللى تبتدئ من تاريخ تأسي1)

 لشرك9 إلى)31)دي مبر.
شارع) (221 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

علوي رقم)013)مكرر،)سيدي مو�سى)

-)سال.

 لت يير):) ل يدة نادي9  لرجر جي)

ملدة أير محدلدة.

توزيع  ألرباح):)من  ألرباح  لصافي9)

تؤخذ)5)%)لتكوين  الحتياط  لقانوني)

ل لباقي يوزع بين  لشركاء.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (27 بتاريخ) ب ال   البتد ئي9 

للس ل) (279 رقم) تحت  (2020

 لتجاري رقم)31545.

39 P

SOL NEGOCE
SARL

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020)بتمارة،)قد تم لضع) 19)يوليو)
تحمل) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 وخصائص  لتالي9):
.SOL NEGOCE(:(9لت مي 

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)
م ؤللي9 محدلدة.

-) رشاد ت) (1 (:  لهدف  الجتماعي)
 لتدبير)(خدمات مختلف9).

2)-)تصدير ل ستير د.
3)-)تجارة عام9.

درهم) (100.000 (: رغس  ملال)
فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 
درهم للحص9  لو حدة موزع9) (100

كالتالي):
 ل يد  يت خ9ر رشيد):)50.000 

درهم.
 50.000 (: صاوح) عثمان   ل يد 

درهم.
من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.
يناير) فاتح  من  (:  ل ن9  ملالي9)
سن9، كل  من  دي مبر  (31  إلى)
ما عد   ل ن9  ألللى تبتدئ من تاريخ)

 لتس يل.
 ملقر  الجتماعي):)ق9اع)9)رقم)78 

 لتجارة  لنم ي9)2)تمارة.
 مل ير):) ل يد عثمان صاوح.

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.130269

40 P

DAMINE YASSER
SARL

بتاريخ)20)يونيو)2020)قرر  و مع)
 DAMINE لشرك9)  لعام  الستثنائي 
YASSER SARL شرك9 ح ت م ؤللي9 
 100.000  : برغس  ملال  محدلدة، 
1000 حص9 من  إلى  درهم مق م9 
للحص9  لو حدة،  درهم   100 فئ9 
ل ملس ل9 بالس ل  لتجاري بالرباط 

تحت رقم 117353 :

ضامن  لل يد  سهم   90 تفويت 
محمد إلى  ل يد  لفوز لي  لصديق.

تفويت 80 سهم لل يد حفوض 
إلى  ل يد  لفوز لي  عبد  لرحيم 

 لصديق.
تفويت 80 سهم لل يد فتح هللا 

رشيد إلى  ل يد  لفوز لي  لصديق.
تعيين مدير مشارك جديد  ل يد 
محدلدة  لفترة   لفوز لي  لصديق 
مدتها سن9 ل ستقال9  ملدير  ملشارك 

 ل ابق  ل يد فتح هللا رشيد.
باملحكم9  لتجاري9  لضع  مللف 
بالرباط بتاريخ 2 يوليو 2020 تحت 

.D105239 رقم
41 P

 SOCIETE IMMOBILIA
DEVELOPPEMENT
رغسمالها : 90.000 درهم

RC : 103563
قرر  و مع  لعام  الستثنائي)
مارس) (13 بتاريخ) ل ملنعقد  للشرك9،)

2020) وحل  لنهائي للشرك9.
باملحكم9) لتم  إليد ع  لقانوني 
غأ 19) (3  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)105936.
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STE EL YAZIDI BEAUTY
SARL

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط قد تم لضع) (2020 يونيو) (9
تحمل) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 وخصائص  لتالي9):
 STE EL YAZIDI (:  لت مي9)

.BEAUTY SARL
ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

م ؤللي9 محدلدة.
 لهدف  الجتماعي):)مركز للحالق9)

.SPA(-(ل لتجميل
درهم) (100.000 (: رغس  ملال)
فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 
100)درهم للحص9  لو حدة مق م9)

كالتالي):

 لتينيالي مرلى):)500)حص9.
يازيدي  بو بكر):)500)حص9.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي1.

يناير) فاتح  من  (:  ل ن9  ملالي9)
سن9،) كل  من  دي مبر  (31  إلى)
ما عد   ل ن9  ألللى تبتدئ من تاريخ)

 لتس يل.
 211 إقام9 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

شق9 رقم)7)حي كريم9 سال.
 لت يير):) لتينيالي مرلى.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 
تحت) (2020 يوليو) (21 بتاريخ) ب ال 

رقم)261.
43 P

 STE MARASSA TRAVEL
TOURS

SARL
في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
20)يوليو)2020)بالرباط قد تم لضع)
تحمل) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 وخصائص  لتالي9):
 STE MARASSA (:  لت مي9)

.TRAVEL TOURS SARL
ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

م ؤللي9 محدلدة.
لكال9 تحويل) (:  لهدف  الجتماعي)

 ألمو ل)-)غد ء) لفو تير.
درهم) (100.000 (: رغس  ملال)
فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 
100)درهم للحص9  لو حدة مق م9)

كما يلي):
طارق  لزهو ني):)990)حص9.
سكين9  بيكش):)10)حص9.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسي1.

يناير) فاتح  من  (:  ل ن9  ملالي9)
سن9،) كل  من  دي مبر  (31  إلى)
ما عد   ل ن9  ألللى تبتدئ من تاريخ)

 لتس يل.
مصر) شارع  (:   ملقر  الجتماعي)

رقم)22) لرباط.
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 لت يير):)سكين9  بيكش.
بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

بالرباط بتاريخ)29)يوليو)2020.
44 P

شركة بزناس مناج
تأسي1

بتاريخ) مس ل  عقد  بمقت�سى 
شرك9) غس ت  (2020 مارس) (5
بزناس مناج طبقا لقانونها  ألسا�سي)

باملو صفات  لتالي9):
 سم  لشرك9):)بزناس مناج.

 لشكل  لقانوني):)شرك9 محدلدة)
 مل ؤللي9 ح ت  لشريك  لوحيد.

 ملقر  الجتماعي):)حي بشوك رقم)7 
طريق  لقني9رة سال.

:) الستير د) نشاط  لشرك9)
ل لتصدير.

مدة  لشرك9):)99)سن9.
تعيين  لبركادي) تم  (:  مل ير)
له) خولت  كم ير  لذي  مص9فى 
جميع  لصالحيات من غجل  لت يير،)
بما فيها  لتوقيع على كل  لوثائق  لتي)

تخص  لشرك9.
 31521 رقم)  لس ل  لتجاري 

بمدين9 سال.
45 P

SAADEC
ش.ح.م.م

تفويت حصص
 ستقال9 م ير لتعيين م يرين 

جديدين
على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)
شركاء) 2020،) جتمع  يونيو) (15
م ؤللي9) ح ت  (»SAADEC« شرك9)
لقررل ) هذه  ألخيرة  بمقر  محدلدة،)

 ملصادق9 على ما يلي):
تفويت)1.000)حص9 من حصص)
لل يد) عبد  لفتاح  بندكالي   ل يد 

هشام  بندكالي.
تفويت)1.000)حص9 من حصص)
لل يد) عبد  لفتاح  بندكالي   ل يد 

عبد  لعالي  بندكالي.

عبد  لفتاح)  ستقال9  ل يد 

لتعيين) ت يير  لشرك9  من   بندكالي 

ل ل يد) هشام  بندكالي   ل يد 

كم يرين) عبد  لعالي  بندكالي 

جديدين للشرك9.

باملحكم9) غنجز  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (15 بتاريخ) ب ال   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)34708.
من غجل  مل تخرج ل إلنجاز

46 P

EMCC MEDICAL

SARL

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو)2020)تم تأسي1  لشرك9 على)

 لنحو  لتالي):

.EMCC MEDICAL(:(9لت مي 

لشر ء) بيع  (:  لهدف  الجتماعي)

 ألدل ت ل مل تلزمات  ل9بي9.

زنق9) (11 (:  ملقر  الجتماعي)

حي) (- بلوك ج) (،22  ني ون،)سكتور)

رياض)-) لرباط.

 ملدة):)99)سن9.

 100.000 (: رغس  ملال  الجتماعي)

حص9) (1000 على) مق م9  درهم 

100)درهم مس ل9) مقد ر كل حص9)

عصام) محمد  طرف  ل يد  من 

قندل�سي):)250)حص9  جتماعي9.

 ل يد محمد بوكري):)750)حص9)

 جتماعي9.

 مل ير):)يعتبر  ل يد محمد بوكري)

م ير للشرك9 ملدة أير محدلدة.

من) تبتدئ  (:  ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير لتنتهي في)31)دي مبر.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (18 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

بالس ل) رقم  لتقيد  تحت  (2020

 لتجاري هو)143879

47 P

 ADVANCE FACILITY

MANAGEMENT

SARL

تأسي1 شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 

ح ت  لشريك  لوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

تم) قد  (،2017 يونيو) (29 يوم) ب ال 

محدلدة  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1 

تحمل) ل لتي  ح ت  لشريك  لوحيد 

 وخصائص  لتالي9):

 ADVANCE FACILITY(:(9لت مي 

ح ت) ش.م.م  (MANAGEMENT

 لشريك  لوحيد.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

 100 1000)حص9 بثمن) مق م على)

كلها) تكتتب  للحص9  لو حدة  درهم 

لتحرر كليا عند  الكتتاب من طرف)

 لشريك  لوحيد.

زنق9 زهود) (355 (:  ملقر  الجتماعي)

عبد  لحي حي شماعو سال.

:)مقالل غعمال)  لهدف  الجتماعي)

متنوع9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

ي ير  لشرك9  لشريك) (:  لت يير)

 لوحيد  ل يد  لنحاس محفوظ ملدة)

أير محدلدة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

كتاب9  لضبط) لدى   لقانوني 

باملحكم9  البتد ئي9 ب ال يوم)6)يوليو)

.2017

(: في  لس ل  لتجاري)  إلندر ج 

بالس ل  لتجاري) س لت  لشرك9 

ب ال تحت رقم):)26847.
لإلشارة ل لنشر

 مل ير):) ل يد  لنحاس محفوظ

48 P

AZARICOD
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها):)100.000)درهم
  ملقر  الجتماعي):)رقم)1892)جنان

زمور)1)تجزئ9 بلميلودي  وخمي ات

بمقت�سى عقد عرفي باوخمي ات)

تم تأسي1) (،2020 يوليو) (19 بتاريخ)

قانون شرك9 ح ت  ملو صفات  لتالي9):

.AZARICOD(:(9لت مي 

 ملوضوع):)غشغال مختلف9 ل لبناء)

لحرف9  و بص.
 ملقر  الجتماعي):)رقم)1892)جنان)

زمور)1)تجزئ9 بلميلودي  وخمي ات.

 ملدة):)99)سن9.

 لت يير):) ل يد ح ن غز ريف.
رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

حص9 من قيم9) (1.000 مق م9 إلى)

100)درهم لهي مق م9 كالتالي):

 ل يد ح ن غز ريف)750)حص9.

 250 (:  ل يدة نعيم9 بوي نكارن)

حص9.

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

يناير إلى)31)دي مبر.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

بتاريخ) (445 رقم) تحت  باوخمي ات 

8)يوليو)2020.

49 P

PROPICE
SARL AU

تأسي1 شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 
بشريك لحيد

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) بتمارة،) (2020 مارس) (9 بتاريخ)

لضع  لقانون  ألسا�سي لشرك9 ح ت)

لحيد،) بشريك  محدلدة  م ؤللي9 

ح ت  ملميز ت  لتالي9):

.PROPICE SARL AU(:(9لت مي 

عصير) لتقديم  تيهئ  (:  ألهد ف)

 لفو كه غل  وخضر.

 لوجبات  ل ريع9.

مقشدة.
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إقام9) (11 محل) (:  ملقر  الجتماعي)
لو ريفاج هرهورة تمارة.

 100.000 (: رغسمال  لشرك9)
درهم.

يدير  لشرك9 لملدة أير) (:  لت يير)
محددة  ل يدة عزيزي لبنى.

:) ملحكم9)  إليد ع  لقانوني)
رقم  لتقييد) بتمارة   البتد ئي9 
رقم) (130239 بالس ل  لتجاري)
يوليو) (21 بتاريخ) (3633 (:  إليد ع)

.2020
ملخص قصد  لنشر

50 P

MOBICONSEIL
ش.م.م بم اهم ل حد

رغسمال  لشرك9 : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي :  لرباط،  ل وي�سي 
II، فيال 31 مكرر، زنق9  لكموندل 

OLM ،إدري1  وحارثي
س.ت : 129301  لرباط

ت.ض : 25069183
محضر  و مع  لعام أير  لعادي)
بتاريخ فاتح يوليو)2020)قرر ما يلي):

تغيير  ملقر  الجتماعي من  لرباط،)
فيال)31)مكرر،) (OLM ( (،II  ل وي�سي)
إلى) إدري1  وحارثي،) زنق9  لكموندل 
حي) (،43 فيال) حي  لفتح،)  لرباط،)

 ملن9لق،)حي يعقوب  ملنصور.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
غأ 19) (3  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)105927.
51 P

DROPEDITIONS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : رقم 21، ساح9 
غبو بكر  لصديق،  لشق9 رقم 8، 

غكد ل -  لرباط
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2020 يونيو) (30 بتاريخ)  لرباط 
م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأسي1  تم 

محدلدة باملميز ت  لتالي9):

.DROPEDITIONS(:(9لت مي 

:) لنشاط)  لهدف  الجتماعي)

 لرقمي.

(: سعد  ملالقي) :) ل يد   لشركاء)

500)حص9.

 ل يد ياسين  ملالقي):)500)حص9.

رغسمال) يقدر  (: رغسمال  لشرك9)

 لشرك9 بمبلغ قيمته)100.000)درهم)

كل) قيم9  حص9  (1.000 إلى) موزع9 

ل حد)100)درهم.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري بالرباط.

بكر) غبو  ساح9  (،21 رقم) (:  ملقر)

(- غكد ل) (،8 رقم)  لصديق،) لشق9 

 لرباط.

:) لشرك9 ت ير من طرف)  إلد رة)

 ل يد ياسين  ملالقي.

في  ملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (28 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)تحت  لرقم)199827.
الستخر ج لحكر

 مل ير

52 P

ELEVAGE BIOTECH MAROC

SARL

رغسمالها 1.500.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شق9 1 عمارة 10، 

سكتور 7، زنق9 كرم، حي  لرياض 

 لرباط

RC : 138625

تعديل صالحيات  إلد رة
لشرك9) بمقت�سى  و مع  لعام 

 ELEVAGE BIOTECH MAROC

درهم   1.500.000 رغسمالها   ،SARL

قرر بتاريخ 16 يناير 2020 ما يلي :

تعديل صالحيات  إلد رة لتقديم 

تلزم  لشرك9  كاف9  ألعمال  لتي 

بالتوقيع  ملشترك و ميع  ملديرين.

ت يير  لشرك9 من طرف :

 ل يد عبد  لعزيز  خن�سي  وحامل 

.J359803 9لب9اق9  لتعريف  لوطني

حد د  عبد  لعزيز   ل يد 

لب9اق9  لتعريف  لوطني9   وحامل 

.U101031

لقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

 لتجاري9 بالرباط تحت رقم 105844 

بتاريخ 28 يوليو 2020.

53 P

 STE BEST EQUIPEMENTS

ET MATERIELS
شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

تاسي1 شرك9
بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
تم لضضع  لقانون) (2020 غبريل) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   السا�سي 

محدلدة مو صفاتها كالتالي):

 STE BEST (:  لت مي9)

 EQUIPEMENTS ET MATERIELS

.SARL

:)شر ء)لبيع))  الهد ف  الجتماعي9)

ل ستير د لتصدير  ملعد ت ل وخدمات)

لتركيب) ل لدر سات  ح ت  لصل9 

ل نتاج  العمال  لتقني9) لتنفيذ 

ل ل9بي9 ل ملنظمات ح ت  لصل9.

جميع) هذ   لق م  يغ9ي  (

ل ملبيعات  ملتعلق9)   ملشتريات 

بما يلي):

 ملو د ل ملعد ت  ل9بي9،) ملعد ت)

للم تشفيات) ل ملو د  الستهالكي9 

للمر قب9) تقني9  معد ت  ل ملختبر ت،)

تعليمي9،) ملو د) مادة  ل المن،)

ل ملحاكاة  ل معي9 ل لبصري،)غجهزة)

معد ت مو د  ستهالكي9)  وحاسوب،)

ل ملفرلشات) للتنظيف،) الثاث 

 ل9بي9 ل السرة لمكاتب  مل تشفى،)

ملختلف) ل ملو د  الستهالكي9   للو زم 

 ملو د.

 وخدمات ح ت  لصل9):

ترتبط خدمات  لشرك9 بالعمل.

لتكوين  ملو د) لمعايرة  تركيب 

 ملختلف9.

مختلف  ملو د) لصيان9  رعاي9 

 لفني9 ل لتعليم9 ل الثاث.

بمختلف  ملو د  لفني9)  لتكليف 

ل لتعليمي9 ل الثاث.

:)هذه  لدر سات  ملختلف9) در س9)

 لتي غجريت لتحديد مكونات):

تركيب  ملو د،) جدلى  ملشاريع،)

 ملنظمات.

جميع  لعمليات  ملرتب99)

باالهد ف  الجتماعي9 غعاله ل لتي من)

لبصف9 عام9) شانها تنمي9  لشرك9،)

جميع  لعمليات  لصناعي9 غل  ملالي9)

غل  لتجاري9 لجميع عمليات  ملنقوالت)

كما) باالهد ف  الجتماعي9   ملتعلق9 

جاءت غعاله.

مقر  لشرك9):) قام9  الزدهار عمارة)

6)شق9 رقم)91)تمارة.

 ملدة):)99)سن9.

 100.000 (:  لر سمال  الجتماعي)

1000)حص9 من) درهم مق م9 على)

قيم9)100)درهم للحص9  لو حدة.

 340 يوسف) قاصيدي   ل يد 

حص9 من قيم9)100)درهم للحص9.

 330 رشيد) قاصيدي   ل يد 

حص9 من قيم9)100)درهم للحص9.

 ل يد  لعلوي  سماعيلي يوسف))

درهم) (100 قيم9) من  حص9  (330

للحص9.

فاتح) من  تبتدئ  (: سن9  لشرك9)

يناير لتنتهي في نهاي9 دي مبر من كل)

سن9.

ت ير  لشرك9) (: ( ت يير  لشرك9)

يوسف) قاصيدي  طرف  ل يد  من 

بجميع) ليتمتع  محدلدة  أير  ملدة 

 لصالحيات لتمثيل  لشرك9.

تم  اليد ع  لقانوني))للشرك9 لدى)

 15 يوم) بتمارة   ملحكم9  البتد ئي9 

يوليو تحت رقم)3577.
بالس ل  لتجاري)) رقم  لتقييد 

.130165
بمثاب9 مقت9ف لبيان

54 P
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STE KANTASS
INTERNATINAL CONSULTING

 STE SAHARA METAL
SARL

تفويت حصص
ل ستقال9  مل يرين

بتاريخ) بموجب عقد عرفي موقع 
بشرك9) خاص  (،2018 يوليو) (2
(، (STE SAHARA METAL SARL
درهم،) لكائن) (700.000 ر سمالها)
زنق9) (199 ب) مقرها  الجتماعي 
محمد  سميح9  قام9 جوهرة محمد)
 سميح9  ل9ابق  ل ادس  لشق9)

رقم)35) لد ر لبيضاء.
حيث تنازل  ل يد  وح ين غهوش)
عن جميع غسهمه في  لشرك9  لبالغ)
لفائدة  ل يد) سهم  (2333 عددها)
تنازل  ل يد) كما  غهوش،) هللا  عبد 
في) غسهمه  جميع  عن  غهوش  جامع 
سهم) (2334 عددها)  لشرك9  لبالغ 

لفائدة  ل يد عبد هللا غهوش.
كما  ستقال  ل يدح ن  وح ين)
ت يير) من  غهوش  لجامع  غهوش 
 لشرك9،)للم تعد ترب9هما غي9 عالق9)
عبد) غصبح  ل يد  حيث  بالشرك9،)
لمالكا) لحيد   م ير   غهوش  هللا 
لحيد  و ميع غسهم  لشرك9،)لغصبح)
 لشكل  لقانوني للشرك9 على  لشكل)

.SARL AU(لتالي 
شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 بشريك)

لحيد.
باملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني 
 2 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجاري9 

يوليو)2018،)تحت رقم)674403.
55 P

STE OGF-MA
SARL

 شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
مقرها  الجتماعي : 15 شارع  الب9ال 

شق9 رقم 9 غكد ل  لرباط
تاسي1 شرك9

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
تاسي1) تم  (2020 يناير) (8 بتاريخ)
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 لشريك  لوحيد خصائصها كالتالي):

  STE OGF-MA (: ت مي9  لشرك9)
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة لح ت)

 لشريك  لوحيد.
 لهدف  الجتماعي):)أرض  لشرك9)
 لو جبات  ل ريع9 بجميع غشكالها،)

كافيتيريا،)أرف9 شاي.
 ملقر  الجتماعي):)15)شارع  الب9ال)

شق9 رقم)9)غكد ل  لرباط
 ملدة):)99)سن9.

ر سمال  لشرك9):)رغسمال  لشرك9)
 1000 مق م9  لى) درهم  (100.000
للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 
طرف) من  كلها  محررة   لو حدة 

 لشريك  لوحيد علي منصور.
 لت يير):) لشرك9 م يرة من طرف)
ظاهر) لعلي  منصور  علي   ل يد 

ملدة)3)سنو ت.
تلتزم  لشرك9 في جميع) (:  المضاء)
غحد  مل يرين) بتوقيع  معامالتها 
علي) غل  ل يد  منصور  علي   ل يد 

ظاهر.
من  الرباح  وخالص) (% (5 تقت9ع)
لتكويت  الحتياط  لقانوني ماد م هذ )
 الخير غقل من)1/10) لر سمال يق م)
 لباقي على  وحصص بعد  ز ل9  لقيم)
 ملنقول9 من جديد غل  ملخصص9 الي)

 حتياطي على ح ب قر ر  لشركاء.
تم تس يل  لشرك9 لدى  ملحكم9)
فبر ير) (3 بتاريخ) في  لرباط   لتجاري9 
رقم  لس ل  لتجاري) تحت  (،2020

.142607
بمثاب9 مقت9ف لبيان

56 P

 STE ATLAS TRAVAUX
 PUBLICS

SARL
CAPITAL : 10.000.000 DHS

 SIEGE : CASABLANCA
 ROUTE OULED 2/32 MAZELLA

ZIANE(ET 31 RUE(LIBOURNE
 9EME ETAGE
RC(N°: 388793

رفع من ر سمال  لشرك9
بمقت�سى قر ر  و مع  لعام  لغير)
 2020 يوليو) (2  لعادي  ملنعقد يوم)

قرر) بالد ر لبيضاء) بمقر  لشرك9 
 ATLAS TRAVAUX شرك9) شركاء)

PUBLICS SARL)ما يلي):
ر سمال  لشرك9) من   لرفع 
من) غي  (8.000.000 قدره) بمبلغ 
10.000.000)درهم  لى)18.000.000 
حص9) (80.000 بح ب) درهم 
عن  لد ئني9  ملقدرة)  جتماعي9 
ل مل تحق9  لتي يحتفظ بها  لشركاء)

على  لنحو  لتالي):
بح ب) حمزة  ملياني   ل يد 

90.000)حص9  جتماعي9.
بح ب) كريم9  هو ر   ل يدة 

90.000)حص9  جتماعي9.
من  لقانون) ل7) (6 تغيير  ملادتين)

 السا�سي.
تحديث  لقانوني  السا�سي.

للشرك9) تم  اليد ع  لقانوني 
بالد ر لبيضاء) باملحكم9  لتجاري9 
رقم) تحت  (،2020 يوليو) (27 بتاريخ)

.741231
57 P

 STE SEPCOIII ELECTRIC
POWER CONSTRUCTION
 CORPORATION NOOR

BRANCH
 SARL AU

CAPITAL : 500.000 DHS
 SIEGE : APPT(N°21 5EME(ETAGE

 IMM(ESPACE(WALILI 187
 BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA
RC(N° : 325045 CASABLANCA

تغيير رقم جو ز  ل فر  وخاص 
 ZHOU بامل ير  لثاني  ل يد

HEJUN
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
لشرك9) (،2020 يوليو) (3 بتاريخ)
 STE SEPCOIII ELECTRIC
 POWER CONSTRUCTION
 CORPORATION NOOR
شرك9) (، (BRANCH SARL AU
ح ت  لشريك) محدلدة  مل ؤللي9 
درهم،) (500.000 ر سمالها)  لوحيد،)

بالد ر لبيضاء،) مقرها  الجتماعي 

تقرر ما يلي):

نظر  لتجديد جو ز  ل فر  وخاص)

 ZHOU HEJUN(بامل ير  لثاني  ل يد

فقد تم  ستبد ل رقم  و و ز  ل فر)

بالرقم) (PE0619232 لهو)  لقديم 

.PE1930027(و ديد  لذي هو 

بمصلح9) تم  اليد ع  لقانوني 

كتاب9  لضبط لدى  ملحكم9  لتجاري9)

يوليو) (27 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

2020،)تحت رقم)741234.

58 P

 STE BABY FIVE
SARL AU

ر سمال  لشرك9 : 100.000 درهم
مقرها : غمال 9 توسعي  ل9ابق  اللل 

شارع  مل يرة ح ي م  لرباط

على  ثر  و مع  لعام بتاريخ فاتح)

قرر  لشريك  لوحيد) (2020 يوليو)

للشرك9 بيبي فايف ما يلي):

من) للشرك9  تغيير  ملقر  لرئي�سي 

توسعي  ل9ابق  اللل شارع) (9  مال)

 مل يرة ح ي م  لرباط  لى  ملقر  و ديد)
ب كتور)1)رقم)589)تجزئ9 رياض لالد)

م9اع تمارة.

توسيع نشاط  لشرك9.

باملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بالرباط تحت رقم)105845 

بتاريخ)28)يوليو)2020.

59 P

STE DAILY APPS
ر سمال : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 347 غمال 9 

توسعي  ل9ابق  اللل شارع  مل يرة 

ح ي م  لرباط

 8 بتاريخ) على  ثر  و مع  لعام 

قرر  لشريك  لوحيد) (2020 يوليو)

للشرك9 د يلي غب1))ما يلي):

تجارة) (: نشاط  لشرك9) توسيع 

تركيب) () مختلف9) غشغال  عام9،)

لهو تف) كمبيوتر  ل سالك  شبكات 

لتركيبات كهربائي9).
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لتصميم) لت9وير   ستشار ت 
 وحلول في مجال  لتقنيات  وحديث9.

باملحكم9) تم  اليد ع  لقانوني 
 لتجاري9 بالرباط تحت رقم)105715 

بتاريخ)22)يوليو)2020.
60 P

STE REGBUS
تعديالت قانوني9

.STE REGBUS(:(9لت مي 
ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

م ؤللي9 محدلدة.
زنق9  لشاطئ) (:  ملقر  لرئي�سي)
عمارة ماء) لعينين) (30  البيض رقم)

 لعيون.
ملد لالت  و مع) طبقا  (:  ملوضوع)
 2020 يوليو) (28 بتاريخ) عادي   لغير 

قرر  ملشاركون ما يلي):
من) رغسمال  لشرك9  خفض 
 5.490.000 درهم  لى) (18.910.000

درهم.
بكتاب9) تم  (:  اليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)
رقم) تحت  (،2020 يوليو) (28 بتاريخ)

.2020/1654
61 P

STE SUD PRO IMMO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تاسي1 شرك9
 23 بتاريخ) للعقد  لعرفي  تبعا 
يوليو)2020)تم لضع قو نين  لشرك9)

ح ت  ملميز ت  لتالي9):
.SUD PRO IMMO(:(9لت مي 

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)
 مل ؤللي9  ملحدلدة.

جميع  لعمليات) (:  ملوضوع)
 ملتعلق9 ببيع لشر ء) لعقار ت.

 ملقر  لرئي�سي):)عمارة)195)د تجزئ9)
 لوكال9)1)بلوك د  لشق9)5) لعيون.

 لر سمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حص9 من) (1000 درهم مق م9  لى)
مق م9) للو حدة  درهم  (100 فئ9)

كاالتي):

 ل يد وح ن  لباز)...)500)حص9.

(..  ل يد غحمد سالك بريد  لليل)

500)حص9.

:)ت ير من طرف  ل يد ن)  الد رة)

وح ن  لباز ل حمد سالك بريد  لليل.

بكتاب9) تم  (:  اليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (27 بتاريخ)

لتم تس يلها بالس ل) (2020/1637

رقم) تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

.32439

62 P

STE TARGEO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

بم اهم ل حد

تاسي1 شرك9
 16 بتاريخ) للعقد  لعرفي  تبعا 

يوليو)2020)تم لضع قو نين  لشرك9)

ح ت  ملميز ت  لتالي9):

.STE TARGEO(:(9لت مي 

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بم اهم ل حد.

جميع  لعمليات) (:  ملوضوع)

 ملتعلق9 بالبناء،) لهندس9  ملدني9.

حي موالي رشيد) (:  ملقر  لرئي�سي)

 12 رقم) (10 بلوك)  لش9ر  اللل 

 لعيون.

 لر سمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حص9 من) (1000 درهم مق م9  لى)

يملكها) للو حدة  درهم  (100 فئ9)

 ل يد طارق  لنح).

طرف  ل يد) من  ت ير  (:  الد رة)

طارق  لنح.

بكتاب9) تم  (:  اليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (27 بتاريخ)

لتم تس يلها بالس ل) (2020/1636

رقم) تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

.32437

63 P

 STE LA SAHARIENNE DES
 SYSTEMES DE POMPAGE
AGRICOLE ET INDUSTRIEL

SARL AU
تاسي1 شرك9

 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شرك9 ح ت) تم  نشاء) (،2020 يوليو)
لحيد) بشريك   مل ؤللي9  ملحدلدة 

باوخصائص  لتالي9):
 LA SAHARIENNE (:  لت مي9)
 DES SYSTEMES DE POMPAGE

.AGRICOLE ET INDUSTRIEL
هدف  لشرك9) يتعلق  (:  لنشاط)

باملغرب لباوخارج ب):
لغنظم9  لضخ) معد ت  ت ويق 

 لزر عي9 ل لصناعي9..
908)عمارة) رقم) (:  ملقر  الجتماعي)
 2 رقم) شارع  لوالء،) لشق9  سمي9 

 لد خل9.
من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتاسي1.
ر سمال):)حدد في)100.000)درهم)
مق م  لى)1000)حص9 من فئ9)100 

درهم للو حدة.
توزيع ر سمال):) ل يد عمر جناح)

.... 1000)حص9.
عمر) تعيين  ل يد  تم  (:  لت يير)

جناح كم ير للشرك9.
من) تبتدئ  (:  ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير لتنتهي في)31)دي مبر.
تم  اليد ع) (:  اليد ع  لقانوني)
بو د) باملحكم9  البتد ئي9   لقانوني 
 لذهب بتاريخ)28)يوليو)2020،)تحت)
لبالس ل  لتجاري) (2020/561 رقم)

تحت رقم)15945.
64 P

 STE ESSEKRI NEGOCE
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة
تاسي1 شرك9

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ح ت)) شرك9  تم  نشاء) (2020 يوليو)
باوخصائص)  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 لتالي9):

 STE ESSEKRI (:  لت مي9)

.NEGOCE

هدف  لشرك9) يتعلق  (:  لنشاط)

باملغرب لباوخارج ب):

 لتغذي9  لعام9.

 ملقر  الجتماعي):) لرقم)1505)حي)

 لنهض9)99) لد خل9.

 لر سمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مق م  لى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم للو حدة.

توزيع ر سمال):)

 500 (... رشيد  ل كري)  ل يد 

حص9.

 500 (...  ل يد  بر هيم  ل كري)

حص9.

رشيد) تعيين  ل يد  :تم   لت يير)
ل ل يد  بر هيم  ل كري)  ل كري 

كم يرين للشرك9.

من) تبتدئ  (:  ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير لتنتهي في)31)دي مبر.

تم  اليد ع) (:  اليد ع  لقانوني)

بو د  لذهب) باملحكم9  البتد ئي9 

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (28 بتاريخ)

بالس ل) تس يلها  لتم  (2020/560

 لتجاري تحت رقم)15943.

65 P

 STE EDUCATION FOR LIFE

 PRIVE

SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تاسي1 شرك9
 2 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ح ت)) شرك9  تم  نشاء) (2020 يوليو)

باوخصائص)  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 لتالي9):

 STE EDUCATION  لت مي9)

.FOR LIFE PRIVE SARL

هدف  لشرك9) يتعلق  (:  لنشاط)

باملغرب لباوخارج ب):

تعليم  الق ام  لتحضيري9،)
 لتعليم  البتد ئي ل العد دي ل لثانوي)

ل لعالي،)معتمد غل أير معتمد..
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 ملقر  الجتماعي):) لرقم)3007)حي)))

 لوحدة)3) لد خل9.

 لر سمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مق م  لى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم للو حدة.

توزيع ر سمال):)

 250 (... توري9  لشلفي)  ل يدة 

حص9.

 250 (... حمدي) ملياء)  ل يدة 

حص9.

 250 (...  ل يد  ملص9فى موزلن)

حص9.

(...  ل يد صالح  لدين حمومين9)

250)حص9.

:تم تعيين  ل يدة توري9)  لت يير)
موزلن) ل ل يد  ملص9فى   لشلفي 

كم يرين للشرك9.

من) تبتدئ  (:  ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير لتنتهي في)31)دي مبر.

تم  اليد ع) (:  اليد ع  لقانوني)

بو د  لذهب) باملحكم9  البتد ئي9 

رقم) تحت  (،2020 يوليو) (28 بتاريخ)

بالس ل) تس يلها  لتم  (2020/562

 لتجاري تحت رقم)15947.

66 P

ديو ن  الستاحة غمال  لعر قي

موثق9 بالد ر لبيضاء

مقرها):)36)زنق9 طاطا)(بو ن كاري سابقا)

E(ممر  لتازي  ل9ابق  اللل سلم

شركة طيك مود
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر لبيضاء 98 
زنق9 لوأريني

 لس ل  لتجاري رقم : 38.425

 لتعريف  لضريبي : 01066941

لل مع  لعام) محضر  بمقت�سى 

تلقته) ل لذي  للشركاء،) أير  لعادي 

موثق9) غمال  لعر قي،)  الستاحة 

يوليو) (22 بتاريخ) بالد ر لبيضاء،)

بالد ر لبيضاء) ل ملس ل  (،2019

1360-0038825- رقم) س.إ  - نفا،)

(،2019/31414 رقم) غ.إس  (، (2019

ت.)غ رقم)2019/169421115.

قرر  لشركاء)ما يلي):
مقر  لشرك9  ملشار  ليها) تحويل 
زنق9) غعاله،) لى  لد ر لبيضاء،)

 و ندي  يميل برلني.
منح تفويض خاص لل يد بر دة)

عبد  الله.
بمصلح9) تم  اليد ع  لقانوني 
باملحكم9  لتجاري9)  لس ل  لتجاري 
(،2020 يوليو) (9 في) بالد ر لبيضاء)

تحت رقم)738864.
للمقت9ف ل لبيان

موثق9

67 P

ديو ن  ألستاحة غمال  لعر قي موثق9)
بالد ر لبيضاء

36)زنق9 طاطا)(بو ن كاري سابقا))ممر  لتازي)
 ل9ابق  أللل سلم)5

شركة ال ميزون دو ماريون
رغسمالها : 90.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي :  لد ر لبيضاء 
تجزئ9 منازل  مليمون شارع عبد 

 ملومن، إقام9  لرشيدي،  ل9ابق 
 لثاني، شق9 رقم 11

 لس ل  لتجاري : 467577
 لتعريف  لضريبي : 45887238

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى  (-I
مؤرخ) غمال  لعر قي   ألستاحة 
(،2020 يوليو) (19 في) بالد ر لبيضاء)
يوليو) (15 في) بالد ر لبيضاء) مس ل 
س ل) (: تمت  ملر جع  لتالي9) (2020
غقيم) غ  س مجاني،)  إليد ع)25000،)
محدلدة) لشرك9  تأسي�سي  نظام 
ح ت) لحيد  بشريك   مل ؤللي9 

 ملميز ت  لتالي9):
 LA :)الميزلن دل ماريون)  لت مي9)
 MAISON DE MARION L.M.M

ش.ح.م.م.ش.ل.
 لشريك9  لوحيدة):) ل يدة ماه9)
إدري�سي عو د بنت عز لدين لفوزي9)
كاليفورنيا،) بالد ر لبيضاء،)  لقاطن9 
من) (،11 رقم) بالد  لعز،) تجزئ9 
باملعاريف) مزد دة  مغربي9،) جن ي9 
 لد ر لبيضاء)غنفا،)بتاريخ)3)غأ 19)
للب9اق9  لوطني9) ل وحامل9  (،1989

.BE766.315(للتعريف رقم

موضوع  لشرك9):)
شر ء،) بيع،) تصدير،)  ستير د،)
جميع) لتقديم  تحويل،) توزيع،)
 ملنتوجات شبه  لصيدالني9 لكذلك)

م تحضر ت  لتجميل.
بيع،) شر ء،) تصدير،)  ستير د،)
تقديم  ملنتوجات) لإعادة  توزيع،)
شبه  لصيدالني9 غي  ملو د  لصحي9)
بدلن) بيعها  يمكن  ل لتجميلي9  لتي 

لصف9 طبي9.
عالق9) لها  جميع  لعمليات  لتي 
بالتجارة) مباشرة  أير  غل  مباشرة 
لكل) صيدالني9  في  ملو د  لشبه 
ل ملو د) باملنزل،)  ملو د  مل تحضر 
حلك  لع9ور) في  بما   لتجميلي9،)
 ألساسي9،) لزيوت  ل9بيعي9،)
منتجات  لنظاف9) ل لنباتات  ل9بي9،)

 و  دي9.
جميع  لعمليات) عام  لبشكل 
غعاله،) باملوضوع  ملذكور   ملتعلق9 
من) ل لرفع  بإمكانها  لرقي  ل لتي 

م توى  لشرك9.
:) لد ر لبيضاء)  ملقر  إلجتماعي)
عبد) شارع  منازل  مليمون  تجزئ9 
إقام9  لرشيدي،) ل9ابق)  ملومن،)

 لثاني،)شق9 رقم)11.
 ملدة):)حددت مدة  لشرك9 في)99 
سن9  بتد ء)من يوم تقييدها بالس ل)

 لتجاري.
حدد) (:  لرغسمال  إلجتماعي)
 لرغسمال  إلجتماعي في مبلغ)90.000 
درهم موزع إلى)900)حص9 إجتماعي9)
100)درهم للحص9  لو حدة) من فئ9)
محررة بأكملها وح اب  ل يدة ماه9)

إدري�سي عو د.
ت ير  لشرك9 بو س99) (:  لت يير)
إدري�سي عو د  مل يرة) ماه9   ل يدة 

 لوحيدة للشرك9.
من) تبتدئ  (:  ل ن9  إلجتماعي9)
دي مبر من) (31 فاتح يناير لتنتهي في)

كل سن9.
 ألرباح):) ملنتوج  لصافي للممارس9)
وح اب  لشريك9  لوحيدة) يكون 
بعد  إلقت9اعات) لحلك  للشرك9 

 لشرعي9 ل لنظامي9.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

للمحكم9) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

مارس) (12 في)  لتجاري9 بالد ر لبيضاء)

2015،)تحت عدد)00570645،)لتم)

في) بالس ل  لتجاري  تقييد  لشرك9 

نف1  لتاريخ تحت عدد)322043.

مقت9ف من غجل  إلشهار

للمقت9ف ل لبيان

 ألستاحة غمال  لعر قي
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B-BIM

SARL AU

رغسمال  لشرك9 : 100.000.00 

درهم

 ملقر  إلجتماعي : رقم 80 شارع ل د 

زيز غكد ل  لرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط قد تم) (2020 فاتح سبتمبر)

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  مقر  تغيير 

 ملحدلدة بشريك لحيد ل لتي تحمل)

 وخصائص  لتالي9):

.B-BIM(:(9لت مي 

ح ت) :شرك9   لصف9  لقانوني9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك ل حد.

 100.000.00 (: رغسمال  لشرك9)

درهم.

تغيير  ملقر  إلجتماعي  لشرك9):

من  لعنو ن رقم)80)شارع ل د زيز)

 99 رقم) إلى  لعنو ن  غكد ل  لرباط 

تجزئ9  لب اتين)2،) لعيايدة،)سال.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 2020 يوليو) (15  لتجاري9  لرباط في)

تحت عدد)105494.
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VOZANA شركة
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

بشريك لحيد
رغسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي : 17 بلوك س 

 ملغرب  لعربي  لقني9رة

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 يوليو) (15 بتاريخ) بالقني9رة 

لضع  لقانون  ألسا�سي لشرك9 ح ت)

لحيد) بشريك  محدلدة  م ؤللي9 

لتكون خاصيتها كالتالي):

 لت مي9):)فوز نا ش.م.م.

 لهدف):)

 لتجارة عبر  ألنترنيت.

س) بلوك  (17 (:  ملقر  إلجتماعي)

 ملغرب  لعربي  لقني9رة.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتس يل  لنهائي بالس ل  لتجاري.

 لشركاء):)

 ل يد نضال  لشادلي.

 ل ن9  إلجتماعي9):)من فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر)2020.

عين  ل يد  لشادلي) (:  لت يير)

نضال كم ير للشرك9.

قد تم تس يل  لشرك9 لدى كتاب9)

ضبط  ملحكم9  إلبتد ئي9 بالقني9رة)

تحت رقم)55367.
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ALLO TRAJET
S.A.R.L AU

تأسي1 شرك9
لشرك9) غقيم  لقانون  ألسا�سي 

بمقت�سى) محدلدة  م ؤللي9  ح ت 

 2020 ماي) (22 بتاريخ) عرفي  عقد 

كالتالي:

ALLO TRAJET(9إلسم شرك (-I

.SARL AU

II-) لشكل):)شرك9 ح ت م ؤللي9)

محدلدة))ح ت  لشريك  لوحيد.
سبو) زنق9  (: III-) ملقر  إلجتماعي)

 5 طابق) (2 مكتب) الشوب  عمارة 

 لقني9رة.

من) سن9  بتد ء) (99 (: IV-) ملدة)

تاريخ تس يلها بالس ل  لتجاري.

IV-)موضوع  لشرك9):

-)مقالل في نقل  ألشخاص.

بأي9 عملي9) لبصف9 عام9  لقيام 

خدماتي9 ترتبط بشكل مباشر غل أير)

مباشر بإحدى  ألنش99 غعاله غل  لتي)

من شأنها تنمي9 موضوع  لشرك9.
حدد) (: مال  لشرك9) رغس  (-VI

إلى) مق م9  درهم  (100.000.00 في)

منها) قيم9  لو حدة  حص9،) (1000

100)درهم.

VII-) لت يير):)عهد ت يير  لشرك9)

بتاريخ) محمد  جبيلو  ملزد د  لل يد 

للب9اق9) ل وحامل  (1989 يوليو) (20

 .GY19927(لوطني9 رقم 

بمصلح9) تقييد  لشرك9  تم 

 لس ل  لتجاري باملحكم9  إلبتد ئي9)

بالقني9رة تحت عدد)54761.
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TECHART AU
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت 

شريك لحيد

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملحرر في)

تم) (،2020 يوليو) (9  لقني9رة بتاريخ)

 إلتفاق على  لقانون  ألسا�سي لشرك9)

ح ت  وخصائص  لتالي9):

.TECHART AU(:(9لت مي 

ح ت  شرك9   :  لشكل  لقانوني)

شريك  ح ت   مل ؤللي9  ملحدلدة 

لحيد.

 لغرض : 
توجيه  غل  للديكور  رسام-مقالل 

 لشقق.

بين  ألرض   :  ملركز  إلجتماعي 

مكتب رقم 1 ز لي9 شارع  بن ب9وط9 

لشارع سعد زألول إقام9  يغي1 79 

 لقني9رة.

درهم   100.000  :  لرغسمال 

مق م9 إلى 1000 حص9 إجتماعي9 

للحص9  درهم   100.00 بقيم9 

 لو حدة.

 ل ن9  إلجتماعي9 : من فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر من كل سن9.

من  إلحتياط   %  5  :  ألرباح 

 لقانوني ل لباقي بعد  ملد لل9.

لت يير  قانونيا  عين   :  لت يير 

محدلدة  ل يد  أير  لملدة   لشرك9 

 وحجي يوسف.

في  ملحكم9  تس يل  لشرك9  تم 

 إلبتد ئي9 بالقني9رة بتاريخ 23 يوليو 

2020 تحت رقم 55341.
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CONSEIL NEGOCE SECURE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : مكتب رقم 3، شارع 

 ملنصور  لذهبي رقم 19، عمارة 

فكيك  لقني9رة

تأسي1 شرك9
بالقني9رة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مس ل بالقني9رة،)تم لضع  لقانون)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة ح ت  ملو صفات  لتالي9):

 CONSEIL NEGOCE (:  لت مي9)

.SECURE

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

(،3 رقم) مكتب  (:  ملقر  إلجتماعي)

شارع  ملنصور  لذهبي رقم)19،)عمارة)

فكيك  لقني9رة.

موضوع  لشرك9):

-) ملقالل9 في  ألشغال  ملختلف9 غل)

 لبناء.

-) لتجارة بصف9 عام9.

إطفاء) وحريق) معد ت  بيع  (-

بالتق يط.

رغسمال) حدد  (: رغسمال  لشرك9)

درهم) (100.000.00  لشرك9 في مبلغ)

حص9  جتماعي9) (1000 إلى) مق م 

محررة) در هم للو حدة،) (100 بقيم9)

على) لموزع9  مكتتب9،) بكاملها،)

 لشركاء)كالتالي):

 330 لكحل) عبد  مل9لب   ل يد 

حص9.

 ل يدة بوشرة باجي)340)حص9.

 ل يدة مريم باجي)330)حص9.

 ملدة):)99سن9.

غسند إلى  ل يدة مريم) (:  لت يير)

مغربي9،) وحامل9) باجي،) و ن ي9 

.I693353(للب9اق9  لوطني9 رقم

 ل ن9  ملالي9 من فاتح يناير إلى)31 

دي مبر.

بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكم9  إلبتد ئي9 بالقني9رة تحت)

رقم)55291،)بتاريخ)21)يوليو)2020.
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 TOUT SERVICES رشكة

DISTRIBUTION

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

رغسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي :رقم 912  ل9ابق 

 لثاني حي  ملنزه ح.ي.م  لرباط

تأسي1) تم  عرفي  عقد  بموجب 

 TOUT SERVICES محدلدة) شرك9 

محدلدة) ( شرك9) (DISTRIBUTION

 2020 يونيو) (23 بتاريخ)  مل ؤللي9،)

ح ت  ملميز ت  لتالي9:

-)مقالل في نقل  لبضائع.

-)توزيع  لبضائع.

-)تصدير ل ستير د.

من) مكون  رغسمال  لشرك9 

100.000.00)درهم مق م إلى)1000 

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

مق م9 على  لشكل  لتالي):

 600 بلقاسمي) سعيد   ل يد 

حص9.

 250 بلقاسمي) محمد   ل يد 

حص9.

 ل يدة سهام  لويزي)150)حص9.

 لشرك9 م يرة من طرف  ل يد)

سعيد بلقاسمي.



1833 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

99سن9) في) محددة  مدة  لشرك9 

 بتد ء)من تاريخ تس يلها في  لس ل)

 لتجاري.

باملحكم9) تس يل  لشرك9  تم 

يوليو)) (22 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)لتحت  لرقم)144713.
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HOPKINS SOLUTION
SARL AU

تأسي1
 لس ل  لتجاري رقم 144913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) قد  بالرباط  (2020 يوليو) (20

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1 

 ملحدلدة بشريك لحيد ل لتي تحمل)

 وخصائص  لتالي9):

 HOPKINS (:  لت مي9)

.SOLUTION SARL AU

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.

 لهدف  إلجتماعي):

-)تاجر.

لتوفير) ل لتصدير  -) الستير د 

 وخدمات.

رغس  ملال):)10.000)درهم مق م)

درهم) (100 حص9 من فئ9) (100 إلى)

للحص9  لو حدة كما يلي):

ستيفن1) ميكايل  كاسار    ل يد 

دنيال)100)حص9  جتماعي9.

 مل موع):)100)حص9 إجتماعي9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

زنق9 ل د زيز،) (9 (:  ملقر  إلجتماعي)

 ل9ابق  لثالث،) لشق9 رقم)7،)غكد ل)

 لرباط.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

كاسار  ميكايل ستيفن1 دنيال ملدة)

أير محدلدة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بمحكم9  لس ل  لتجاري)  لقانوني 

بالرباط تحت رقم)105934.

 لس ل  لتجاري رقم)144913.
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OUICHOU TECHNOLOGY
SARL AU

تأسي1
 لس ل  لتجاري رقم 199911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) قد  بالرباط  (2020 يوليو) (10

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1 

 ملحدلدة بشريك لحيد ل لتي تحمل)

 وخصائص  لتالي9):

 OUICHOU (:  لت مي9)

.TECHNOLOGY SARL AU

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.

 لهدف  إلجتماعي):

ل لتصدير) تاجرفي  إلستير د  (-

لتوفير  وخدمات.

لمصمم)  الستشارة  إلد ري9،)

لت9وير) تكنولوجيا  ملعلوميات 

تكنولوجيا) حلول  لت ويق  لتكامل 

 ملعلومات.

رغس  ملال):)10.000)درهم مق م)

درهم) (100 حص9 من فئ9) (100 إلى)

للحص9  لو حدة كما يلي):

حص9) (100 ياسين ليشو)  ل يد 

 جتماعي9.

 مل موع):)100)حص9  جتماعي9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

زنق9 ل د زيز،) (9 (:  ملقر  إلجتماعي)

 ل9ابق  لثالث،) لشق9 رقم)7،)غكد ل)

 لرباط.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

ياسين ليشو ملدة أير محدلدة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

بمحكم9  لس ل  لتجاري)  لقانوني 

بالرباط تحت رقم)105933.

 لس ل  لتجاري رقم)199911.
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STE. SPHINX VISION II
SARL

تكوين شرك9 محدلدة  مل ؤللي9
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

لضع) تم  قد  (2020 يناير) (2 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسي9 لشرك9 محدلدة)

 مل ؤللي9 ح ت  ملميز ت  لتالي9):

 لهدف):

)بيع  ملعد ت  لبصري9.

 ملقر):)عمارة رقم)30،)شق9 رقم)8 

شارع موالي غحمد  لوكيلي،)ح ان.

بما) رغس  ملال  حدد  (: رغس  ملال)

قدره)100.000.00)درهم.

أير) ملدة  تد ر  لشرك9  (:  لت يير)

محدلدة من طرف):

-) ل يد بدر بوزلبع.

-) ل يدة إيمان  ل اللي.

بكتاب9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

رقم  لس ل) (2020 فبر ير) (5 بتاريخ)

 لتجاري)142679.

.D:87897 
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PEPINIERE QUEBEC
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (،2020 مارس) (12 بتاريخ) سال،)

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 

 ملحدلدة.

.PEPINIERE QUEBEC(:(9لت مي 

 لهدف  إلجتماعي):)

غل) لزر ع9  وحد ئق  مقالل 

صيانتها.

 100.000.00 (: رغسمال  لشرك9)

حص9 من) (1000 إلى) درهم مق م9 

فئ9)100)درهم للحص9  لو حدة.

عبد  لرحيم بنجامع)1000)حص9.

من) سن9  بتد ء) (99 (: ) ملدة)

 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

 ملقر):)رقم)16)تجزئ9 سعيد حجي)

طريق  لقني9رة سال.

 مل ير):)عبد  لرحيم بنجامع.

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.34726
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EXPORT PRINT

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (،2020 مارس) (6 بتاريخ) سال،)

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 

 ملحدلدة.

.EXPORT PRINT(:(9لت مي 

 لهدف  إلجتماعي):)

 ل9باع9.

 100.000.00 (: رغسمال  لشرك9)

حص9 من) (1000 إلى) درهم مق م9 

فئ9)100)درهم للحص9  لو حدة.

-) سماعيل  لزل كي)500)حص9.

-) وح ن  لزل كي)500)حص9.

من) ) بتد ء) سن9) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

تجزئ9 سيدي) (2066 رقم) (:  ملقر)

3) لعيايدة) هللا  ملركز  لش9ر) عبد 

سال.

 مل ير):) وح ن  لزل كي.

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.34735
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 SOCIETE DE NEPHROLOGIE

DIALYSE EL HARRAQUI
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو) (22 بتاريخ) سوق  ألربعاء،)

ح ت) تأسي1 شرك9  تم  قد  (،2020

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.

 SOCIETE DE (:  لت مي9)

NEPHROLOGIE DIALYSE 

.EL HARRAQUI 

 لهدف  إلجتماعي):)

غمر ض  لكلي لزرع  لكلى.

 100.000.00 (: رغسمال  لشرك9)

حص9 من) (1000 إلى) درهم مق م9 

فئ9)100)درهم للحص9  لو حدة.

-)ريم  وحر قي)1000)حص9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

 ملقر):)شق9)1)حي بدر)30)د سوق)

 ربعاء) لغرب.

) مل يرة):)ريم  وحر قي.

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.20/296
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 شركة روئ تور
ش.د.م.م

23 شارع غنو ل عمارة فلوري 11 

مكتب رقم 9 ميموز   لقني9رة

تأسي1 شرك9 شرك9 رلئ تور
ش.د.م.م

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 غأ 19) (3 يوم) بالقني9رة 

لشرك9) لضع  لقانون  ألسا�سي  تم 

ح ت م ؤللي9 محدلدة باوخصائص)

 لتالي9):

تور) رلئ  شرك9  (: I-) لت مي9)

ش.د.م.م.

شارع) (23 (: II-) ملقر  إلجتماعي)

غنو ل عمارة فلوري)11)مكتب رقم)9 

ميموز   لقني9رة.

III-) ملدة):)99)سن9.

IV-)موضوع  لشرك9):

-)مقالل في نقل  مل تخدمين.

-)مقالل في نقل  ل لع.

-)مقالل في  لنقل  ملدر�سي.

(: مال  لشرك9) رغس  (-V

100.000.00)درهم.

:)عهد ت يير  لشرك9) VI-) لت يير)

لل يد  ملعيزي محمد.

بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكم9  إلبتد ئي9 بالقني9رة بتاريخ)

3)غأ 19)2020)تحت عدد)78005 

س ل تجاري رقم)55427.

81 P

مز ر غلديت ل ستشار ت

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها):)6441500)درهم

مقرها  إلجتماعي):)101،)شارع عبد  ملومن)

 لد ر لبيضاء

 TRANSPORT AVILOG

LORALAIT MAROC

»TRANSPORT ALM«
SARL

(إعالن عن عدم  وحل  مل بق 
للشرك9)

بمقت�سى محضر  و مع  لعام) (-I

 إلستثنائي بتاريخ)26)سبتمبر)2019،)

 TRANSPORT شرك9) شركاء) قرر 

(،AVILOG LORALAIT MAROC

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة،) شرك9 

مقرها) درهم،) (10.000.00 رغسمالها)

 الجتماعي بالد ر لبيضاء)5)ز لي9 زنق9)

 لكارة لشارع موالي سليمان،) ل9ابق)

 لثاني،)عين  ل بع،ما يلي):

ثالث9) من  غكثر  ضياع  معاين9  (1-

غرباع  لرغسمال  إلجتماعي للشرك9.

-2)عدم  وحل  مل بق للشرك9.

غجل) من  إع9اء) لصالحيات  (3-

 لقيام باإلجر ء ت  لقانوني9.

II-)تم  إليد ع  لقانوني لدى كتاب9)

ملدين9) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 2020 يوليو) (3 بتاريخ)  لد ر لبيضاء)

تحت رقم)738145.
بمقت�سى مقت9ف لبيان

مز ر غلديت ل ستشار ت

82 P

مز ر غلديت ل ستشار ت

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها):)6441500)درهم

مقرها  إلجتماعي):)101،)شارع عبد  ملومن)

 لد ر لبيضاء

 PNEUMATIQUES

MAINTENANCE SERVICES
SARL

(إعالن عن تفويت حصص 
إجتماعي9 للشرك9)

بمقت�سى محضر  و مع  لعام) (-I

 إلستثنائي بتاريخ)19)دي مبر)2019،)

 PNEUMATIQUES شرك9) شركاء) قرر 

شرك9) (،MAINTENANCE SERVICES

رغسمالها) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة،)

مقرها  إلجتماعي) درهم،) (150.000
زنق9  لكارة) ز لي9  (5 بالد ر لبيضاء)

عين  ل بع) سليمان،) موالي  لشارع 

ما يلي):

إجتماعي9) حص9  (290 -1تفويت)

 JAMES طرف  ل يد) من 

 RAYMOND ROBERT RIPAUD

 FREDERIC  ARTHUR(لصاوح  ل يد

.AUGISTELEBLANC

-2) لتعديل  ملتالزم للفصلين)6)ل7 

من  لنظام  ألسا�سي للشرك9.

معدل) غسا�سي  نظام  إقر ر  (3-

للشرك9.

غجل) من  إع9اء) لصالحيات  (9-

 لقيام باإلجر ء ت  لقانوني9.

II-)تم  إليد ع  لقانوني لدى كتاب9)

ملدين9) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

غأ 19) (9 بتاريخ)  لد ر لبيضاء)

2020)تحت رقم)741762.
بمقت�سى مقت9ف لبيان

مز ر غلديت ل ستشار ت
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مز ر غلديت ل ستشار ت
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة
رغسمالها):)6.441.500)درهم

مقرها  الجتماعي):)101)شارع عبد  ملومن)
 لد ر لبيضاء

 STE VOCALCOM
 MAGHREB

SARL AU
تغيير ممثل  لشريك  لوحيد للشرك9

بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك)
مارس) (16 بتاريخ)  لوحيد  ملختل99 
قرر  لشريك  لوحيد لشرك9) (،2020
شرك9) (،VOCALCOM MAGHREB
بشريك) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 
درهم،) (1.000.000 رغسمالها) لحيد،)
(: بالد ر لبيضاء) مقرها  الجتماعي 
20،) ل9ابق  لر بع،) سهام) عمارة 
تجزئ9) (،9 رقم) تجزئ9  (،9 كولين)

الكولين،)سيدي معرلف ما يلي):
ح ابات  ل ن9) على   ملصادق9 
 ملالي9  ملنتهي9 في)31)دي مبر)2019)؛

تغيير ممثل جديد للشريك  لوحيد)
للشرك9)؛

 قر ر نظام غسا�سي جديد)؛
من  جل)  ع9اء) لصالحيات 

 لقيام باالجر ء ت  لقانوني9.
كتاب9) لدى  تم  اليد ع  لقانوني 
ملدين9) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 
 لد ر لبيضاء)بتاريخ)16)يوليو)2020،)

تحت رقم)739849.
مقت9ف لبيان
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مز ر غلديت ل ستشار ت
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة
رغسمالها):)6.441.500)درهم

مقرها  الجتماعي):)101)شارع عبد  ملومن)
 لد ر لبيضاء

 STE VALUE PASS
SARL AU

مالءم9  لنظام  السا�سي  للشرك9
بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك)
 15 بتاريخ)  لوحيد  الستثنائي9 
قرر  لشريك  لوحيد) (،2020 غبريل)
ح ت) شرك9  (،VALUE PASS لشرك9)
لحيد،) بشريك   مل ؤللي9  ملحدلدة 
مقرها) درهم،) (2.500.000 رغسمالها)
بوسكورة) (:  الجتماعي بالد ر لبيضاء)
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برن1 بارك،) ل9ابق  لثاني،)مكتب ب)

1،)للد بنمير،)كم)6،)ما يلي):

تحيين  لتوقيع  الجتماعي)؛

 مالءم9  لنظام  السا�سي

))للشرك9)؛

من  جل)  ع9اء) لصالحيات 

 لقيام باالجر ء ت  لقانوني9.

كتاب9) لدى  تم  اليد ع  لقانوني 

ملدين9) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 لد ر لبيضاء)بتاريخ)16)يوليو)2020،)

تحت رقم)739847.
مقت9ف لبيان

85 P

مزار أيت أوديت كونساي

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها):)6.441.500)درهم

مقرها  الجتماعي):)ملتقى شارع عبد  ملومن)

لزنق9 كالفون،) لد ر  لبيضاء

 SML MAROC

 INCORPORATED AS SML

 LABELS & PACKAGING

MOROCCO
SARL AU

إعالن عن عدم  وحل  مل بق 
للشرك9

I)-)بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك)

31)دي مبر) بتاريخ)  الستثنائي9 

 SML شرك9) قرر  لشركاء) (،2019

 MAROC INCORPORATED AS

 SML( LABELS( &( PACKAGING

MOROCCO)شرك9 ح ت  مل ؤللي9)

لحيد،) شريك  ح ت   ملحدلدة 

مقرها) درهم،) (1.964.900 رغسمالها)

تجزئ9) بالد ر  لبيضاء،)  الجتماعي 

97،) مل مع  لصناعي موالي رشيد،)

ما يلي):

معاين9 ضياع غكثر من ثالث9) (- (1

غرباع  لرغسمال  الجتماعي للشرك9.

2)-)عدم  وحل  مل بق للشرك9.

إع9اء) لصالحيات من غجل) (- (3

 لقيام باإلجر ء ت  لقانوني9.

II)-)تم  إليد ع  لقانوني لدى كتاب9)

ملدين9) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

غأ 19) (8 بتاريخ)  لد ر  لبيضاء)

2020)تحت رقم)741761.
بمقت�سى مقت9ف لبيان

مز ر غلديت ل ستشار ت

86 P

مكتب  الستشارة)FIDUTEMA)ش.م.م

رقم)136)شارع  لقاهرة كوم9ر ف)1،)تمارة

 لهاتف):)0537644248

 لفاك1):)0537644764

SAROL OPTIQUE
SARL AU

ش.م.م ح ت  لشريك  لوحيد 

 لكائن مقرها : حي  لعلويين تجزئ9 

عابد  ملنتزه رقم 2 تمارة 

تأسي1
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

9)مارس)2020)قد تم تأسي1 شرك9)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة ل لتي تحمل)

 وخصائص  لتالي9):

 SAROL OPTIQUE (:  لت مي9)

.SARL AU

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

 100.000 (: رغسمال  لشرك9)

درهم.

 لهدف  الجتماعي):)مصذح  لنظر)

نظار تي.

 1000 باملعزة) سارة  (:  لشركاء)

حص9.

م يرة)) باملعزة  سارة  (:  لت يير)

للشرك9.

من فاتح يناير إلى)) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

تم  لتقييد) (:  إليد ع  لقانوني)

بالس ل  لتجاري باملحكم9  لتجاري9)

بتمارة بتاريخ)9)غأ 19)2020)تحت)

رقم)130307.

87 P

 STE  UNIVERS

CONTRACTOR

SARL AU

 شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك لحيد

مس ل) عقد  ملقر ر ت  تبعا 

تم لضع) (2020 يوليو) (8 في) بالرباط 

ح ت) لشرك9   لقانون  السا�سي 

لحيد) بشريك  محدلدة  م ؤللي9 

باملميز ت  لتالي9):

 STE UNIVERS (:  لت مي9)

.CONTRACTOR

زيز) ل د  زنق9  (:  ملقر  الجتماعي)

7) كد ل) رقم) شق9   ل9ابق  لثالث 

 لرباط.

:) النعاش  لعقاري،)  ملوضوع)

لنقل) ل الشغال  ملختلف9   لبناء)

 لبضائع.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتاسي1  لفعلي للشرك9.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

أير) ملدة  زكرياء) لع9اري   ل يد 

محدلدة.

100.000)درهم سعر) (:  لر سمال)

100)درهم للحص9 مق م9 كما يلي):

زكرياء) لع9اري)...)1000)حص9.

 مل موع)........)1000)حص9.

من) تبتدئ  (:  ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير لتنتهي في)31)دي مبر.

تم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

بالرباط  لس ل  لتجاري)  لتجاري9 

رقم)144883)بتاريخ)29)يوليو)2020.

88 P

 STE HAMOUCHIGUER

VEAU

SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : DOUAR(OLD

 CHETEOUANE SIDI BOUBKER

 ELHAJ SOUKER EL ARBAA DU

GHARB

ب وق) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2020 غربعاء) لغرب بتاريخ)5)مارس)

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تاسي1  تم 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9):

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

م ؤللي9 محدلدة.

شرك9 همو شيكر فو) (:  لت مي9)

ش.ح.م.م.

 ملوضوع  لرئي�سي):)ت مين  البقار.

 ملقر  الجتماعي):)دل ر غلالد شتو ن)

سوق  ربعاء) بولبكر  وحاج  سيدي 

 لغرب.

 ملدة):)99)سن9.

ر سمال) حدد  (: ر سمال  لشرك9)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشرك9 

حص9  جتماعي9) (1000 مق م9  لى)

من فئ9)100)درهم للو حدة.

100)حص9  جتماعي9) بالن ب9 ل)

توزع على  لشكل  لتالي):

دل ر) (..  ل يد  بر هيم  لشيكر)

بولبكر  وحاج) سيدي  شتو ن  غلالد 

سوق  ربعاء) لغرب)...)500)حص9.

دل ر) (... خالد) حمومي9   ل يدة 

بولبكر  وحاج) سيدي  شتو ن  غلالد 

سوق  ربعاء) لغرب)...)500)حص9.

 مل موع).......)1000)حص9)

لقد تم  اليد ع  لقانوني لقو نين)

ب وق) باملحكم9  البتد ئي9   لشرك9 

غربعاء) لغرب بتاريخ)17)مارس)2020 

رقم) بالس ل  لتجاري  لس لت 

.26547

89 P
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 STE COSTA BANANA
GLACE

SARL AU
 شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك لحيد
تاسي1 شرك9

موقع) غسا�سي  قانون  بمقت�سى  (
لمس ل) (2020 يوليو) (8 بتاريخ)
قرر  لشريك) (2020 يوليو) (9 بتاريخ)
 STE للشرك9  مل ماة)  لوحيد 
 COSTA BANAN GLACE SARL
AU)،)تاسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9)
ح ب) لحيد  بشريك   ملحدلدة 

 ملعلومات  لتالي9):
 COSTA BANANA(:(9سم  لشرك 

.GLACE
ح ت) شرك9  (: نوع  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.
 25 متجر رقم) (: مقرها  الجتماعي)
عمارة)’ فور ر’)رقم)8)حي  لصباح حي)

يعقوب  ملنصور  لرباط.
رغسمالها):)100.000)درهم.

هدفها  الجتماعي):)بيع مثل ات.
موزع9)  وحصص  الجتماعي9 

كالتالي):)
 ل يد غن1 بنكرلم يملك)..)1000 

حص9.
 لت يير):) ل يد غن1 بنكرلم.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدغ من فاتح)
يناير  لىغاي9)31)دي مبر من كل سن9)
ماعد   ل ن9  الللى تبتدئ من تاريخ)

 لتس يل بالس ل  لتجاري.
(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

199927)بتاريخ)9)غأ 19)2020.
90 P

STE SEFYOU CAR
SARL AU

 شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
بشريك لحيد
تاسي1 شرك9

موقع) غسا�سي  قانون  بمقت�سى  (
بتاريخ)20)يوليو)2020)لمس ل بتاريخ)
21)يوليو)2020)قرر  لشريك  لوحيد)
 STE SEFYOU CAR(للشرك9  مل ماة

ح ت) شرك9  تاسي1  (، (SARL AU

لحيد) بشريك   مل ؤللي9  ملحدلدة 

ح ب  ملعلومات  لتالي9):

 STE SEFYOU (:  سم  لشرك9)

. CAR

ح ت) شرك9  (: نوع  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.

حي  بن سينا) ( (: مقرها  الجتماعي)

تمارة) (8 رقم  ملحل) غنو ل  قي اري9 

 ملركز.
رغسمالها):)100.000)درهم.

هدفها  الجتماعي):)كر ء) ل يار ت)

بدلن سائق.

موزع9)  وحصص  الجتماعي9 

كالتالي):)

 ل يد يوسف بن  لر ي1.

 ل يدة سكين9 بنهدهود.

 لت يير):) ل يد غن1 بنكرلم.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدغ من فاتح)

يناير  لى أاي9)31)دي مبر من كل سن9)

ماعد   ل ن9  الللى تبتدئ من تاريخ)

 لتس يل بالس ل  لتجاري.
(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

130021)بتاريخ)5)غأ 19)2020.
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 STE  LONG TEST TRANS 
SARL AU

 شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك لحيد
ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شارع فل 9ين 

حي  وحري9 قصاري9 غحربار  ل9ابق 2 

 ملحمدي9

 12 بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناء  

لضع  لنظام) تم  (،2020 مارس)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   السا�سي 

لها) لحيد،) بشريك   ملحدلدة 

 وخاصيات  لتالي9):

 STE LONG TEST (:  لت مي9)

.TRANS  SARL AU

 لهدف  الجتماعي):)تهدف  لشرك9)

 لى):

ل لدللي9) نقل  لبضائع  لوطني9 

نياب9 عن  الخرين.

)شارع فل 9ين) (:  ملقر  الجتماعي)

 2 حي  وحري9 قصاري9 غحربار  ل9ابق)

 ملحمدي9.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تقييد  لشرك9 في  لس ل  لتجاري.

 لر سمال):)حدد ر سمال  لشرك9)

درهم مق م  لى) (100.000 ( في مبلغ)

درهم في) (100 حص9 من فئ9) (1000

حوزة.

 ل يد طارق علالت)..)1000)سهم.

 ل ن9  الجتماعي9):)من فاتح يناير)

لتنتهي في)31)دي مبر.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد طارق علالت.

تم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9))

 22 بتاريخ) باملحمدي9،)  البتد ئي9 

يونيو)2020،)تحت رقم)578.
للنسخ ل لبيان

92 P

 STE PRIOR
SARL AU

ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 53 شارع عالل بن 

عبد هللا  لد ر لبيضاء

محضر  و مع  لعام) على  ثر 

مارس) (9 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

شرك9) بريور  شريكي  قرر  (،2020

ر سمالها) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة،)

 الجتماعي):)100.000)درهم ما يلي):

سناء) حصص  ل يدة  تفويت 

سعيد  لصويلحي) تالدي  لى  ل يد 

500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9.

شرك9) من  شكل  لشرك9  تغيير 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة  لى شرك9)

بشريك) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

لحيد.

تالدي) سناء)  ستقال9  ل يدة 

سعيد  لصويلحي) لتعيين  ل يد 

كم ير للشرك9.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 
(،2020 يوليو) (16 يوم) بالد ر لبيضاء)

تحت رقم)14034.
للنسخ ل لبيان
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STE CHELAM TRAVAUX
SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
بشريك لحيد

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : رقم 96 حي بام 
جماع9 د ر بلعامري سيدي سليمان

طبقا ملحضر  الجتماع  الستثنائي)
لعقد  مل اهم9 في  وح اب  و اري)
بتاريخ)26)يونيو)2020،)قرر  لشريك)
غشغال) شالم  لشرك9   لوحيد 
CHELAM TRAVAUX)ش.م.م.ش.ل.)

ما يلي):
من) ر سمال  لشرك9  زيادة 
100.000)درهم  لى)500.000)درهم.

نقد  لمن  وح اب  و اري لزيادة)
لهو) غشغال  رغسمال  لشرك9 شالم 

100.000)ليصبح)500.000)درهم.
درهم) (200.000 حلك) في  بما 
في  لبنك) محظور  نقدي  ح اب 
 لشعبي ب يدي سليمان ل200.000 
غي) من  وح اب  و اري  درهم 
من  وحصيل9) درهم  (370.273,80
ر سمال) ثم  لمن  (2019  ل نوي9)
 500.000 لها) غشغال  شالم  شرك9 
حص9 لكل) (5000 درهم مق م9  لى)
منها مدفوع بالكامل كما غعلن حلك)

 لشريك  لوحيد  لشلحالي لغماري.
 حن  ل يد  لشلحالي ملغاري له)
لهي) من  لشرك9  جميع  وحصص 

5000)حص9  جتماعي9.
باملحكم9) تم   اليد ع  لقانوني 
يوم) سليمان  ب يدي   البتد ئي9 
رقم) تحت  (،2020 غأ 19) (3
2020/103)رقم  لس ل  لتجاري هو)

.1993
من غجل  لنسخ ل لبيان

94 P



1837 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

 الستاح عيماد غلدلد

موثق بأكادير

شارع عبد  لرحيم بوعبيد عمارة)3) ملكتب)8 

 ل9ابق  لثاني

 لهاتف):)05.28.22.33.13

 لفاك1):)05.28.22.33.23

الشركة الفالحية الحديثة 

لتارودانت

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تلقاه  الستاح) عقد  بمقت�سى 

عيماد  لدلد،)موثق باكادير مؤرخ في)

16)يناير)2020،)تقرر ما يلي):

كمال) لفائدة  ل يد  تفويت 

حص9،) ملمثل9 مل موع) (854 توهامي)

) ل يدة) يمتلكها)  وحصص  لتي 

ل ل يد ت) ل ل ادة  زلماق   لكبيرة 

توهامي،) توهامي،) بر يهم  غحمد 

توهامي،) ف9يمو  توهامي،)  ملعيد 

توهامي) مين9  توهامي،) ل9يف9 

لهشام توهامي،)في  لشرك9  ملحدلدة)

 مل ؤللي9  مل ماة)» لشرك9  لفالحي9)

ش.م.م.،) لتارلد نت«)  وحديث9 

لمقرها) درهم،) (100.000 ر سمالها)

دل ر  ل9الع،) بتارلد نت،)  الجتماعي 

جماع9  حمر كاللش9،)قيادة  حمر،)

عمال9 تارلد نت.

قبول  ستقال9  ل يد  بر هيم)

للشرك9) كم ير  مهامه  من  توهامي 

كامال،) ل بر ئه  بر ء   غعاله   ملذكورة 

نهائيا لبدلن تحفظ.

تعيين  ل يد كمال توهامي كم ير)

للشرك9 لملدة أير محدلدة.

ل لتغيير  ملتر بط  لقانوني)

 السا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم   اليد ع  لقانوني 

باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

لتارلد نت،)في)5)مارس)2020،)تحت)

رقم)143.
للبيان ل لنشر

 الستاح عيماد  لدلد)

موثق

95 P

STE AJAAD VISION
SARL

تاسي1 شرك9
 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

تم تاسي1 شرك9 ح ت) (2020 يوليو)

ح ت  ملميز ت) محدلدة  م ؤللي9 

 لتالي9):

 STE AJAAD VISION (:  لت مي9)

. SARL

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

م ؤللي9 محدلدة.

تجزئ9  لوحدة) (:  ملقر  الجتماعي)

بلوك)C)رقم)134) لعيون  ملغرب.

:) النتاج)  لنشاطات  الجتماعي9)

 ل معي  لبصري...

ق م) درهم  (100.000 (: رغسمال)

لكل) درهم  (100 حص9،) (1000  لى)

ل حدة.

يعهد  لى  ل يدة جهاد) (:  لت يير)

بن  المين.

باملحكم9) تم   اليد ع  لقانوني 

يوليو) (29 بتاريخ) بالعيون   البتد ئي9 

2020،)تحت رقم)1703/2020.
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 STE GENEROUS

CONSULTING
SARL AU

س ل تجاري رقم : 21929

تغيير شرك9
تم  لتغيير) عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميز ت  لتالي9):

من) حصص  لشرك9  جميع  بيع 

حص9) (1000  ل يد سعيد زعو طي)

 لى  ل يد بشير بابيت.

طرف  ل يد) من  ت يير  لشرك9 

بشير بابيت.

باملحكم9) تم   اليد ع  لقانوني 

يوليو) (27 بتاريخ) بالعيون   البتد ئي9 

2020،)تحت رقم)2020/1645.
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 STE GENERALE DE

 COMMERCE ET

LOGISTIQUE
تعديالت قانوني9

 STE GENERALE DE ( (:  لت مي9)

.COMMERCE ET LOGISTIQUE

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

لح ت  لشريك) م ؤللي9  ملحدلدة 

 لوحيد.

محمد) شارع  (:  ملقر  لرئي�سي)

عمارة) طريق  ل مارة   ل ادس 

 20 رقم) وخريف  ل9ابق  وخام1 

 لعيون.

ملد لالت  و مع) طبقا  (:  ملوضوع)
أير  لعادي بتاريخ)9)يوليو)2020)قرر)

 لشريك  لوحيد ما يلي):

 وحل  لنهائي للشرك9.

بكتاب9) تم  (:  اليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

بتاريخ)9)غأ 19)2020،)تحت رقم)

.2020/1770
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 STE AL SHMOKH1

TRANSPORT
تعديالت قانوني9

 STE SHMOKH1 ( (:  لت مي9)

.TRANSPORT

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

لح ت  لشريك) م ؤللي9  ملحدلدة 

 لوحيد.

شارع) (9 :) لشق9)  ملقر  لرئي�سي)

نونبر حي) (16  لع ليين شارع ساح9)

 المل)3)) لعيون.

ملد لالت  و مع) طبقا  (:  ملوضوع)
أير  لعادي بتاريخ)9)يوليو)2020)قرر)

 لشريك  لوحيد ما يلي):

 وحل  لنهائي للشرك9.

بكتاب9) تم  (:  اليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

بتاريخ)9)غأ 19)2020،)تحت رقم)

.2020/1769
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STE CASAMAR DE CONSEIL

تعديالت قانوني9

 STE CASAMAR DE ( (:  لت مي9)

.CONSEIL

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

لح ت  لشريك) م ؤللي9  ملحدلدة 

 لوحيد.

شارع) (3 :) لشق9)  ملقر  لرئي�سي)

نونبر حي) (16  لع ليين شارع ساح9)

 المل)3)) لعيون.

ملد لالت  و مع) طبقا  (:  ملوضوع)

أير  لعادي بتاريخ)9)يوليو)2020)قرر)

 لشريك  لوحيد ما يلي):

 وحل  لنهائي للشرك9.

بكتاب9) تم  (:  اليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

بتاريخ)9)غأ 19)2020،)تحت رقم)

.2020/1771
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STE TAMIME LABILADE

تعديالت قانوني9

 STE TAMIME ( (:  لت مي9)

.LABILADE

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

لح ت  لشريك) م ؤللي9  ملحدلدة 

 لوحيد.

 ملقر  لرئي�سي):)زنق9 زمور رقم)80 

حي  لوحدة)1)) لعيون.

ملد لالت  و مع) طبقا  (:  ملوضوع)

أير  لعادي بتاريخ)7)يوليو)2020)قرر)

 لشريك  لوحيد ما يلي):

 وحل  لنهائي للشرك9.

بكتاب9) تم  (:  اليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

بتاريخ)9)غأ 19)2020،)تحت رقم)

.2020/1756

101 P
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 STE MOYEN ATLAS

LAAYOUNE

 تعديالت قانوني9
 STE MOYEN ATLAS((:(9لت مي 

.LAAYOUNE

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

لح ت  لشريك) م ؤللي9  ملحدلدة 

 لوحيد.

 ملقر  لرئي�سي حي  ل عادة شارع)

مك9 رقم)50)) لعيون.

ملد لالت  و مع) طبقا  (:  ملوضوع)

 لغير عادي بتاريخ)7)يوليو)2020)قرر)

 لشريك  لوحيد ما يلي):

 وحل  لنهائي للشرك9.

بكتاب9) تم  (:  اليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

بتاريخ)9)غأ 19)2020،)تحت رقم)

.2020/1757
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NAYT.T

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

ل لشريك  لوحيد

رغسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : زنق9  ملختار 

 ل و�سي  ملركز  لتجاري  ل الم 

دكان رقم 35 شارع  وح ن  لثاني

 قرر  و مع  لعام  لغير  لعادي

)ما يلي):

1000)حص9 من  ل يد) -)تفويت)

غسام9 جبرلن لفائدة  ل يد قاسمي)

سوفيان.

غسام9) -قبول  ستقال9  ل يد 

قاسمي) لتعيين  ل يد  جبرلن 

أير) ملدة  للشرك9  م ير  سوفيان 

محدلدة.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 2020 يوليو)  لتجاري9 بالرباط في)13)

تحت رقم)105422.
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ART COTEM

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

ل لشريك  لوحيد

رغسمالها  : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : 216 دكان حي 

 لنصر تجزئ9 8 عين عودة تمارة

 قرر  و مع  لعام  لغير  لعادي

)ما يلي):

 216 من) نقل  ملقر  إلجتماعي  (-

عين عودة) (8 دكان حي  لنصر تجزئ9)

 2 تمارة إلى حي  ملغرب  لعربي م يرة)

إقام9  وخير عمارة)11) لشق9)5)تمارة.

1000)حص9 من  ل يد) -)تفويت)

جبار) لفائدة  ل يد  محمد  حد دي 

رشيد.

حد دي) قبول  ستقال9  ل يد  (-

رشيد) جبار  لتعيين  ل يد  محمد 

م ير للشرك9 ملدة أير محدلدة.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 2020 يوليو) (27  لتجاري9 بالرباط في)

تحت رقم)105825.
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 AL ISTICHARYA CONSULTING

BOUZNIKA

SARL

 ASSURANCE SALE NOUR

.S.A.R.L

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسي1 شرك9) (،2018 3)سبتمبر)

باملو صفات) محدلدة  مل ؤللي9 

 لتالي9:

 ASSURANCE SALE  لت مي9:)

.NOUR S.A.R.L

شارع  لصنوبر) (: ) ملقر  لتجاري)

حي  لوالء) لقري9) (1 ج) (9  لبناي9 رقم)

للد مو�سى سال.

 لهدف  لتجاري):)

-لكيل تأمينات.

 لرغسمال):)محدد في)100000.00 

حص9) (1000 إلى) مق م9   درهم 

كما يلي):

 510 -) ل يدة  مل عودي  حالم)

حص9.

- ل يد  حديدل خالد)250)حص9.

 290 زرلق) حفيظ9  -) ل يدة 

حص9.

 ملدة):)99)سن9 من تاريخ تأسي ها.

 لت يير):) مل عودي غحالم.

باملحكم9)  إليد ع  لقانوني 

رقم) تجاري  س ل  ل ال،)  إلبتد ئي9 

.28783
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WT. INTERNATIONAL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : رقم 50 شارع سبو 

شق9 رقم 5  كد ل  لرباط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2020 يوليو) (17 بالرباط بتاريخ)

محضر  و معي9  إلستثنائي9) تحرير 

 WT. INTERNATIONAL لشرك9)

SARL)شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة)

 لدي تقرر فيه ما يلي):

-)تمديد أرض  لشرك9):

هدف) تمديد  يقرر  لشركاء) (-

 لشرك9 على  لنحو  لتالي):

معاو 9  ملياه في مجال  لصناع9،)

مياه  لشرب،) لصناع9  لفندقي9،)

حمامات)  لزر ع9  لغذ ئي9،)

 ل باح9،) لزر ع9 ل لتربي9.

منتجات) لتركيب  لتوزيع  بيع 

لآالت ملياه  لشرب لترشيح لمعاو 9)

غنو ع  ملياه.

في) جميع  لعمليات  لتجاري9 

ل لزر ع9) معاو 9  ملياه  مجاالت 

ل ل ياح9) لصناع9  ملو �سي 

ل لعقار ت.

 إلعتر ف بنقل  السهم):

يملكها  ل يد) سهما  (50 تحويل)

جان بابتي ت بوسيون،)في  لشرك9،)

لصاوح  ل يد يون1 غسد.

يملكها  ل يد) سهما  (50 تحويل)

لصاوح) في  لشرك9،) عال،) مص9فى 

 ل يد يون1 غسد.

يملكها  ل يد) سهما  (50 تحويل)

د نييل  ياكبوني،)في  لشرك9،)لصاوح)

 ل يد يون1 غسد.

يملكها  ل يد) سهما  (50 تحويل)

لصاوح) في  لشرك9،) بونو،)  ندريا 

 ل يد يون1 غسد.

تعديل للمو د)3)ل6)ل7)من  لنظام)

 ألسا�سي.

تحديث  لنظام  ألسا�سي.

م ائل غخرى.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 يوليو) (29 بتاريخ)

105912
للتلخيص ل لنشر

 مل ير
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 SOCIETE D’EXPLOITATION

 DES ETABLISSEMENTS J.

 GRENSON&R PERFETTINI

SA

شرك9  مل اهم9

رغسمالها : 50.000.000.00 دره

 ملقر  إلجتماعي : تجزئ9 دكال9، 

مص9فى7، عين عتيق، تمارة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2020 فبر ير) (19 بالرباط بتاريخ)

تحرير محضر  مل ل1  إلد ري لشرك9)

 SOCIETE D’EXPLOITATION

 DES ETABLISSEMENTS J.

 GRENSON&R( PERFETTINI( SA

فيه تقرر   شرك9  مل اهم9  لذي 

)ما يلي):
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-1)إقر ر محضر  و ل 9  ألخير.

باستقال9) -2) إلعتر ف 

هنرييت) توماسين  جان   ل يدة 

 MADAME  JEANNE بيرفيتيني)

 THOMASINE HENRIETTE

كمديرة) مهامها  من  (PERFETTINI

للشرك9.

سهم) (77965 بيع) إقر ر  (3-

فايدة) بن  عاشر  بن  لصاوح  ل يد 

لعلى) (،M. BENACHR BENFAIDA

 لنحو  لتالي):

12738)سهما يملكها  ل يد جين)

M.JEAN- ميشيل جوليان بيرفيتيني)

.MICHEL JULIEN PERFETTINI

تملكها  ل يدة) سهما  (12738

 MADAME(دلمينيك مارتين بيرفيتيني

.DOMONIQUE PERFETTINI

تملكها) غسهم  (13506

هنرييت) توماسين  جين   ل يدة 

 MADAME  JEANNE بيرفيتين)

 THOMASINE HENRIETTE

. PERFETTINI

تملكها  ل يدة) سهما  (13495

 MADAME كلود جينيف أرين ون)

 CLAUDE GENEVIEVE GRENSON

.Vve(MOSSOLIN

تملكها  ل يدة) سهما  (8496
جرين ون) ماري  ماري  جينيف 

 MADAME GENEVIEVEMARIE

 .GRESON(ép(SALADIN

تملكها  ل يدة) سهما  (8496
أرين ون) هيوجيت  جاكلين 

 MADAME JACQUELINE

.HUGUETTE GRENSON

تملكها  ل يدة) سهما  (8496

 MADAME سوالنج إليان أرين ون)

. SOLANGE ELIANE GRENSON

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 يوليو) (29 بتاريخ)

.D105912
للتلخيص ل لنشر

 مل ير
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 ألستاحة سعاد علوبان

موثقة

اإلبداع التربوي الخاصة 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

 لزيادة في رغسمال  لشرك9 
لتحيين نظامها  ألسا�سي

من) بمقت�سى  لعقود  ملحررة 

طرف  ألستاحة سعاد علوبان،)موثق9)

بعين عتيق،)لهي  آلتي):

تم عقد) (2020 يونيو) (15 بتاريخ)

لشرك9  إلبد ع) عام  ستثنائي  جمع 

 AL IBADAE  لتربوي  وخاص9)

 ATTAARBAOUI PRIVEE SARL

محدلدة  م ؤللي9  ح ت  شرك9 

رغسمالها 250.000.00 درهم مقرها 

بالرباط، حي  لفتح، غمل   إلجتماعي 

6، رقم 11، لتم  لتوقيع على محضر 

متضمن ملا يلي :

من  رغسمال  لشرك9  -رفع 

 250.000.00 إلى   100.000.00

درهم.

من  حصص  جتماعي9  زيادة   -

1000 حص9 إلى 2500 حص9.

من  لقانون   6 تغيير  لبند  تم   -

عدد  بزيادة  للشرك9   ألسا�سي 

 لشركاء.

من  لقانون   7 تغيير  لبند  تم   -

مال  رغس  بزيادة  للشرك9   ألسا�سي 

 لشرك9.

إستقال9  قبول  تم  حلك  إثر   -

مهامها  من  بوكلين  زهرة   ل يدة 

محمد  لتعيين  ل يد  كم يرة 

بوطيب كم ير لحيد للشرك9.

تم   2020 يونيو   15 لبتاريخ   -

للشرك9  تحيين  لنظام  ألسا�سي 

 ملذكورة.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

غأ 19) (3  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

2020)تحت مرجع)2826.
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ETOILE PRO SERVICE

SARL

EN LIQUIDATION

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

 ETOILE إثر قر ر  مل ير ل لشركاء)

ح ت) شرك9  ( (PRO SERVICE

رغسمالها)  مل ؤللي9  ملحدلدة،)

100.000.00)درهم مقرها  إلجتماعي)

شق9) (100 إقام9) هللا  فضل  تجزئ9 

رقم)1)طريق  لقني9رة سال.

تمت) تقرير  ملصفي  قر ءة  لبعد 

ح ابات  لتصفي9) على   ملصادق9 

حم9  ملصفي ل لن9ق بإقفال) لإخالء)

عمليات  لتصفي9.

بكتاب9) تم   إليد ع  لقانوني 

ب ال) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 يوليو) (27 بتاريخ)

.34751
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 HOUDA

SARL

EN LIQUIDATION

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

  HOUDA(إثر قر ر  مل ير ل لشركاء

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة،) شرك9 

درهم مقرها) (100.000.00 رغسمالها)

زنق9) هللا،) كريم  إقام9   إلجتماعي 

 للؤلؤ،)رقم)99،)سال.

تمت) تقرير  ملصفي  قر ءة  لبعد 

ح ابات  لتصفي9) على   ملصادق9 

حم9  ملصفي ل لن9ق بإقفال) لإخالء)

عمليات  لتصفي9.

بكتاب9) تم   إليد ع  لقانوني 

ب ال) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 يوليو) (27 بتاريخ)

.34752
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GUZEL PROMO
SARL

تأسي1 شرك9
 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  بالرباط،) (2020 مارس)

 لقانون  لتأسي�سي لشرك9 محدلدة)

مل ؤللي9.

 GUZEL PROMO (:  لت مي9)

.SARL

 لهدف  إلجتماعي):

)منعش عقاري.

 ملقر  إلجتماعي):)15)شارع  ألب9ال)
رقم)9)غكد ل  لرباط.

مدة  لشرك9):)99)سن9.

(:  لرغسمال  إلجتماعي)

إلى) مق م9  درهم  (100.000.00

درهم) (100 فئ9) من  حص9  (1000

لحررت) ) كتتبت  للحص9  لو حدة)

كلها من طرف):

 ل يد محمد  لكند)334)حص9.

 ل يد ربيع  لكند)333)حص9.

 333 وح ن  لعمر ني)  ل يد 

حص9.

 لت يير):) ل يد ربيع  لكند.

 ل ن9  إلجتماعي9):)من فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر من كل سن9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

تحت رقم) (2020 غأ 19) (9 بتاريخ)

.144935
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 CONSTRUIRE

 ENTREPRENDRE LE

BATIMENT AU MAROC
SARL AU

 لعنو ن : 46 شارع عقب9 رقم 2 

غكد ل  لرباط

تس يله) تم  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)6)يوليو)2020)تم إقر ر ما يلي):

من  ل يد) حصص  تفويت  (-

محمد) إلى  ل يد  يوسف  لبرهمي 

عيشالي)500)حص9.
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-) ستقال9  ل يد يوسف  لبرهمي)

من ت يير  لشرك9.

-) لت يير):) ل يد محمد عيشالي.

-)بنود غخرى.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

2020)تحت عدد) 9)غأ 19) بتاريخ)

.105957
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  CONSTRUCTION ETUDE

BATIMENT MAROC
SARL AU

 لعنو ن : 6 زنق9  لزيتون مبرلك9 2 

 لشق9 رقم 2 حي  لرياض  لرباط

تس يله) تم  محضر  بمقت�سى 

إقر ر تم  (2020 يوليو) (29  بتاريخ)

)ما يلي):

تفويت حصص من  ل يد يوسف)

لبرين  ملص9فى) إلى  ل يد   لبرهمي 

30000)حص9.

-) ستقال9  ل يد يوسف  لبرهمي)

من  لشرك9.

-) لت يير):) ل يد لبرين  ملص9فى.

-)بنود غخرى.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

2020)تحت عدد) 9)غأ 19) بتاريخ)

.105958
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 ENTRPRISE DE

 PROMOTION ET DE

TRAVAUX DIVERS EPTD
SARL AU

 لعنو ن : 32 ساح9  بو بكر  لصديق 

شق9 7 غكد ل  لرباط

تس يله) تم  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)6)يوليو)2020)تم إقر ر ما يلي):

تفويت حصص من  ل يد يوسف)
عيشالي) محمد  إلى  ل يد   لبرهمي 

500)حص9.

-) ستقال9  ل يد يوسف  لبرهمي)

من ت يير  لشرك9.

-) لت يير):) ل يد محمد عيشالي.

-)بنود غخرى.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

2020)تحت عدد) 9)غأ 19) بتاريخ)

.105956
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AGADIRSANTE
تأسي1 شرك9

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2020 يوليو) (23 بتاريخ) بالبيضاء)

تأسي1 شرك9 باملو صفات  لتالي9):

.AGADIRSANTE(:(9لت مي 
سبت9) زنق9  (7:  ملقر  إلجتماعي)

إقام9 ر مي  ل9ابق  لثاني مكتب رقم)

8) لد ر لبيضاء.

 لهدف  إلجتماعي):

للمؤس ات  لتجاري9) موجز 

ل لصناعي9 ل ملهني9.

ل ألدل ت) ل آلآلت  مؤجر  ملعد ت 

ل ملنشآت.

مجال) في  إنجاز  إلستثمار ت 

 لصح9،)بهدف  ستئجارها للشركات)

 ل9بي9.

شر ء) ألر �سي  ملبني9 لأير  ملبني9)

 ملخصص9 لإليجار للشركات  ل9بي9.

جميع  ملعد ت ل لتجهيز ت) شر ء)

لشركات) إباحتها  لغرض   لضرلري9 

طبي9،)بموجب عقد إيجار.

ل ملعد ت) لإد رة  ملباني   ستئجار 

ل لتجهيز ت ل ملر فق.

حالي9) شرك9  غي  في   ملشارك9 

عن) مماثل  أرض  لها  م تقبلي9  غل 

طريق  مل اهم9 غل  لدمج غل  إلشتر ك)

غل شر ء) ألسهم.

لعموما جميع  ملعامالت  لتجاري9،)

ل لغير  لعقاري9،)  ملالي9،) لعقاري9 

ل لتي قد تكون ح ت صل9 مباشرة غل)

أير مباشرة باألهد ف  ملذكورة غعاله)

لت اهم في ت9ويرها غل تمديدها.

ح ت) شرك9   لشكل  لقانوني:)
م ؤللي9 محدلدة بشريك لحيد.

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)
.AKDITAL HOLDING

 ل ن9  إلجتماعي9):)من فاتح يناير)
إلى)31)دي مبر.

 ملدة):)99)سن9.
درهم) (100.000.00 (:  وحصص)

.AKDITAL HOLDING
غقديم  حمد) :) ل يد   لت يير)
رقم) للب9اق9  لوطني9   وحامل 
ل ل اكن بالد ر لبيضاء)) (BE459314

تجزئ9 بكاتيل زنق9)2)رقم)29)بولو.
طالب  وحامل) رشيد   ل يد 
 B991802رقم للب9اق9  لوطني9 
زنق9) (8 بالد ر لبيضاء) ل ل اكن 

كريناديي  نفا.
:) ملحكم9)  إليد ع  لقانوني)

 لتجاري9 بالد ر لبيضاء.
 لس ل  لتجاري):)467385)بتاريخ)

27)يوليو)2020.
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ONCOAGADIR
تأسي1 شرك9

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2020 يوليو) (23 بتاريخ)  لبيضاء)

تأسي1 شرك9 باملو صفات  لتالي9):
.ONCOAGADIR(:(9لت مي 

سبت9) زنق9  (7 (:  ملقر  الجتماعي)
إقام9 ر مي  ل9ابق  لثاني مكتب رقم)

8) لد ر  لبيضاء.
مؤجر) (:  لهدف  الجتماعي)
ل لصناعي9) للمؤس ات  لتجاري9 

ل ملهني9.
ل ألدل ت) ل آلالت  مؤجر  ملعد ت 

ل ملنشآت.
مجال) في  إنجاز  الستثمار ت 
 لصح9،)بهدف  ستئجارها للشركات)

 ل9بي9.
شر ء) ألر �سي  ملبني9 لأير  ملبني9)
 ملخصص9 لإليجار للشركات  ل9بي9.

جميع  ملعد ت ل لتجهيز ت) شر ء)
لشركات) إتاحتها  لغرض   لضرلري9 

طبي9،)بموجب عقد إيجار.

ل ملعد ت) لإد رة  ملباني   ستئجار 
ل لتجهيز ت ل ملر فق.

حالي9) شرك9  غي  في   ملشارك9 
عن) مماثل  أرض  لها  م تقبلي9  غل 
طريق  مل اهم9 غل  لدمج غل  الشتر ك)

غل شر ء) ألسهم.
جميع  ملعامالت) لعموما،)
لأير)  لتجاري9،) ملالي9،) لعقاري9 
ل لتي قد تكون ح ت صل9)  لعقاري9،)
باألهد ف) مباشرة  أير  غل  مباشرة 
في ت9ويرها)  ملذكورة غعاله لت اهم 

غل تمديدها.
ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

م ؤللي9 محدلدة بشريك لحيد.
 لرغسمال):)100.000)درهم.

 ل ن9  الجتماعي9):)من فاتح يناير)
إلى)31)دي مبر.

 ملدة):)99)سن9.
درهم) (100.000 (:  وحصص)

.AKDITAL HOLDING
:) ل يد  قديم  حمد)  لت يير)
رقم) للب9اق9  لوطني9   وحامل 
BE459314)ل ل اكن بالد ر  لبيضاء)

تجزئ9 بكاتيل زنق9)2)رقم)29)بولو.
طالب  وحامل) رشدي   ل يد 
 B991802 رقم) للب9اق9  لوطني9 
زنق9) (8 بالد ر  لبيضاء) ل ل اكن 

كريناديي  نفا.
:) ملحكم9)  إليد ع  لقانوني)

 لتجاري9 بالد ر  لبيضاء.
 لس ل  لتجاري):)467383)بتاريخ)

27)يوليو)2020.
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MEHDFOOD
SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
رغسمالها : 1.000.000 درهم

 MICHEL 9مقرها  الجتماعي : 6 زنق
ANGE 20100 -  لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري : 419317
IF : 31868153 - TP : 35600978
زيادة رغسمال  لشرك9 ل ستمر ري9 

 لشرك9
قر ر ت  و مع  لعام) بموجب 
يونيو) (30 أير  لعادي  ملنعقد بتاريخ)
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2020)قرر شركاء) لشرك9 ما يلي):

قر ر  ستمر ري9  لنشاط  لذي)

لضع) صافي  بخصوص  تم  تخاحه 

 لشرك9  لذي غصبح غقل من ربع رغس)

 ملال.
بمبلغ) رغسمال  لشرك9  زيادة 

دمج) خالل  من  درهم  (990.000

 وح اب  و اري للشريك  لد ئن.

قبل  مل اهمين) من   لتنازل 

حقوق  الشتر ك) عن   آلخرين 

 لتفضيلي9  وخاص9 بهم.

 الكتتاب لتحرير  لزيادة في رغس)

 ملال بمبلغ)990.000)درهم.

7)من  لنظام) ل) (6 تعديل  ملادتين)

 ألسا�سي.

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشرك9.

إع9اء) لصالحيات.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

رقم) تحت  (2020 9)غأ 19)

.791781
ملخص قصد  لنشر

 مل ير
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شركة طوطال بويلدينغ
شرك9 ح ت م ؤللي9 محددة

خاص) عقد  شرلط  بموجب 

في  لد ر) (2020 يوليو) (23 بتاريخ)

تم تأسي1 شرك9 طوطال)  لبيضاء،)

م ؤللي9) ح ت  شرك9  بويلدينغ 

محددة باوخصائص  لتالي9):

بويلدينغ) شرك9 طوطال  (:  إلسم)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محددة.

مرس) شارع  (26 (:  ملقر  لرئي�سي)

3) لد ر)  ل ل9ان  ل9ابق  أللل رقم)

 لبيضاء.

من) :) لغرض   لهدف  الجتماعي)

 لشرك9 بشكل مباشر غل أير مباشر،)

سو ء) في  ملغرب لفي جميع  لبلد ن،)

آخر،) طرف  وح اب  غل  لنف ها 

 لعمليات  لتالي9  لتي تكون صريح9)

لأير مقيدة):

 لترليج  لعقاري.

تأجير) بيع،) شر ء،) هدم،) إنشاء،)

جميع  لعقار ت  ملخصص9 لإلسكان،)

 لتجارة،) ل ياح9 غل غي  ستخد مات)

مهني9 غخرى.

 ملشارك9 بأي لسيل9 في غي شرك9)

قد) ل لتي  إنشاؤها  غل  ( إنشاؤها) تم 

بالغرض  ملؤس�سي،) مرتب99  تكون 

مشاركات) إنشاء) خالل  من  السيما 

لم اهمات ل شتر كات جديدة.

غل) لبيع  ألر �سي  لعاري9  شر ء)

 ملبني9.

مو د) جميع  لتأجير  لبيع  شر ء)

 لبناء.

شر ء)لبيع  ملو د.

غعمال  لبناء)و ميع  وحرف.

جميع  ألنش99) عام،) لبشكل 

ل لصناعي9) ل لعمليات  لتجاري9 

ل ملالي9 ل ملنقول9 ل لعقاري9،) ملرتب99)

بشكل مباشر غل أير مباشر باألشياء)

 ملذكورة غعاله،)غل  لتي من  ملرجح غن)

تعزز  إلنجاز ل لتنمي9.

 100.000 رغس  ملال):)ثابت بمبلغ)

بقيم9) سهم  (100 إلى) مق م  درهم 

درهم لكل سهم موزع9 كما) (1.000

يلي):

 ل يد محمد  لشوي9ي من  ملبلغ)

 لنقدي)50.000)درهم.

 ل يدة حياة  لع و�سي من  ملبلغ)

 لنقدي)50.000)درهم.

 مل موع):)100.000)درهم

يتم تعيين  ل يد محمد) (:  إلد رة)

ل ل يدة حياة  لع و�سي)  لشوي9ي 

مديرين مشاركين للشرك9 لفترة أير)

محدلدة.

صحيح) بشكل  تلتزم  لشرك9 

محمد) لل يد  بالتوقيع  ملشترك 

 لشوي9ي ل ل يدة حياة  لع و�سي.

99)سن9 من يوم تشكيلها) (:  ملدة)

 لنهائي.

في  ملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 
رقم  إليد ع  لقانوني) (2020 يوليو)
رقم) 791919،) لس ل  لتجاري 

.467591
الستخر ج لحكر

 إلد رة
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GHARB METALLURGIE
SARL AU

أرب م9ليورجي ش.م.م
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقني9رة،) (2020 15)مارس) في)
ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تكوين  تم 

 ملحدلدة خاصياتها كالتالي):
 GHARB« (: إسم  لشرك9)

.»METALLURGIE
مص9فى) ز لي9  (: مقر  لشرك9)
 19 ر فعي لشارع طنج9 رسو بالزلير)

مكتب رقم)7) لقني9رة.
غعمال  لقو ئم) (: موضوع  لشرك9)

 ملعدني9.
بكل) عام9  لقيام  لبصف9 
 لعمليات  لتجاري9،) لصناعي9،)
غل  لعقاري9  لتي)  ملالي9،) ملنقول9 
مباشر) أير  غل  مباشر  بشكل  ترتبط 
شأنها) من  غل  لتي  غعاله  بالنشاط 

تنمي9 موضوع  لشرك9.
رغسمال) حدد  (: رغسمال  لشرك9)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشرك9 
في  لشرك9) حص9  (1000 إلى) مق م 
 100 منها) قيم9  وحص9  لو حدة 

درهم):
يوسف) سميح  طرف  ل يد  من 

1000)حص9 بقيم9)100)درهم.
 مل موع):)1000)حص9.

ت ير  لشرك9) (: ت يير  لشرك9)
لهي) لحيد  م ير  طرف  من  لتد ر 
مغربي) يوسف،) سميح   ل يد 
 و ن ي9،) وحامل لب9اق9  لتعريف)
 لوطني9 رقم)G397953) ملعين9 ملدة)

أير محدلدة.

لقد قيدت بالس ل  لتجاري لدى)

 ملحكم9  البتد ئي9 بمدين9  لقني9رة)

يونيو) (29 بتاريخ) (79978 تحت رقم)

.2020

119 P

R.M.M.H TRANS
SARL AU

ر.م.م.ه طرلن1 ش.م.م

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

تكوين) تم  بالقني9رة،) (2020 يوليو)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

خاصياتها كالتالي):

ر.م.م.ه طرلن1) (: إسم  لشرك9)

 R.M.M.H TRANS SARL« ش.م.م)

.»AU
مص9فى) ز لي9  (: مقر  لشرك9)
 19 ر فعي لشارع طنج9 رسو بالزلير)

مكتب رقم)7) لقني9رة.

مقالل في نقل) (: موضوع  لشرك9)

 مل تخدمين.

بكل) عام9  لقيام  لبصف9 

 لعمليات  لتجاري9،) لصناعي9،)

غل  لعقاري9  لتي)  ملالي9،) ملنقول9 

مباشر) أير  غل  مباشر  بشكل  ترتبط 

شأنها) من  غل  لتي  غعاله  بالنشاط 

تنمي9 موضوع  لشرك9.
رغسمال) حدد  (: رغسمال  لشرك9)

درهم) (100.000 مبلغ) في   لشرك9 

في  لشرك9) حص9  (1000 إلى) مق م 

 100 منها) قيم9  وحص9  لو حدة 

درهم):

من طرف  ل يد مح ين  لر س)

1000)حص9 بقيم9)100)درهم.

 مل موع):)1000)حص9.

ت ير  لشرك9) (: ت يير  لشرك9)

لهي) لحيد  م ير  طرف  من  لتد ر 

مغربي) مح ين  لر س،)  ل يد 

 و ن ي9،) وحامل لب9اق9  لتعريف)

 لوطني9 رقم)G612480) ملعين9 ملدة)

أير محدلدة.
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لقد قيدت بالس ل  لتجاري لدى)

 ملحكم9  البتد ئي9 بمدين9  لقني9رة)

يوليو) (27 بتاريخ) (55379 تحت رقم)

.2020

120 P

IMAL ARCHITECTURE

تعديالت
محاضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 »IMAL ARCHITECTURE« لشرك9)

علي  لشريف) موالي  بشارع   لكائن9 

شق9) (2 عمارة) غك و ل  جبل  زنق9 

في) ل ملؤرخ9  تمارة  7) ل9ابق  لر بع 

28)فبر ير)2020)قرر  لشركاء)ما يلي):

شارع) من  (: تغيير  ملقر  لرئي�سي)

جبل) زنق9  علي  لشريف  موالي 

7) ل9ابق) شق9) (2 عمارة) غك و ل 

ل د) زنق9  (13 إلى عمارة) تمارة   لر بع 

بهت شق9)8)غكد ل  لرباط.

 تعديل  لقانون  ألسا�سي

تعديالت) بإدخال  لحلك  (: للشرك9) (

يقتضيه) ملا  للفقا   ل الف9  لذكر 

 لقانون.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بتمارة) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (16 بتاريخ)

.3601

121 P

TREND GARD SERVICE

ش.م.م

تأسي1
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

23)يونيو)2020)ل ملس ل بالرباط في)

تم إنشاء) لقانون) (،2020 يونيو) (28

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة،)لها  ملميز ت  لتالي9):

:) ل يد  بر هيم بنصاوح)  لشركاء)

ل ل يد محمد بنصاوح ل ل يد حمزة)

بنصاوح.

 TREND GARD« (:  لت مي9)
SERVICE« ش.م.م.

أرض  لشرك9):)للشرك9 نشاطات)
متعددة تتمثل في):

 وحر س9.
كل  ألشغال) عام9  بصف9 
 لعمومي9،) لتجاري9،) لصناعي9،)
ل لعقاري9،) ملرتب99 بشكل مباشر غل)
أير مباشر بنشاط  لشرك9 ل لتي من)

شأنها  مل اهم9 في تنميتها.
ساني9  لشرقالي) (:  ملقر  لرئي�سي)
51) ل9ابق  أللل) رقم) زنق9  حفير 

سيدي مو�سى سال.
يوم) من  سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها.
في) حدد  (: رغسمال  لشرك9)
 1.000 إلى) مق م  درهم  (100.000
للحص9) درهم  (100 بقيم9) حص9 

مق م9 على  لشركاء)كما يلي):
 500 (: بنصاوح)  ل يد  بر هيم 

حص9.
 250 (: بنصاوح) محمد   ل يد 

حص9.
 250 (: بنصاوح) حمزة   ل يدة 

حص9.
إد ريا) م يرة  :) لشرك9   لت يير)
طرف  ل يد) من  محددة  أير  لملدة 

 بر هيم  ش9ي9ي.
 ل ن9  الجتماعي9):)من فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر من كل سن9.
تس يل) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لشرك9 بالس ل  لتجاري باملحكم9)
 2020 21)يوليو)  البتد ئي9 ب ال يوم)

تحت رقم)31505.
122 P

SUNDEV ENERGY
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
عند تيلي إكيبمون، عمارة 30 

شق9 8 زنق9 موالي غحمد  لوكيلي، 
ح ان،  لرباط

 لرغسمال  الجتماعي 100.000 درهم
 لس ل  لتجاري 199777

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
ل ملس ل) (2020 يونيو) (23 بتاريخ)
تم) (RE12168 رقم) تحت  بالرباط 

لضع  لقانون  ألسا�سي لشرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت  ملو صفات)

 لتالي9):

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

.SUNDEV ENERGY(:(9لت مي 

 لهدف):)يتلخص هدف  لشرك9 في)

ل ل9اق9  ملتجددة) تقديم  وخدمات 

لكفاءة  ل9اق9 لعموما كل ما شابه)

حلك.

تيلي) عند  (:  ملقر  الجتماعي)

زنق9) (،8 شق9) (،30 عمارة) إكيبمون،)

(- ح ان) موالي  حمد  لوكيلي،)

 لرباط.

من تاريخ)) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إنشائها  لنهائي ما عد  تمديد غل فسخ)

م بق.

رغسمالها):)100.000)درهم مق م)

إلى)1.000)حص9 من قيم9)100)درهم)

مدفوع بالكامل لموزع كاآلتي):

 50.000 (: عنون) كمال   ل يد 

درهم.

 50.000 (:  ل يد مختار  لغزل ني)

درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

دي مبر ما عد   ل ن9) (31 إلى) ( يناير)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

ت ير  لشرك9 من طرف) (:  إلد رة)

لمختار) عنون  كمال   ل يدين 

 لغزل ني لحلك ملدة أير محدلدة.

لالحتياطات) (% (5 (:  ألرباح)

 لقانوني9 ل لباقي يوزع غل يوضع تحت)

يقرره  و مع) ما  ح ب   الحتياط 

 لعام.

-)تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9) (II

يوليو) (23 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

رقم) 2020،) لس ل  لتجاري 

.199777
بمثاب9 مقت9ف لبيان

123 P

CAPITAL AUTO RENTAL
لعنو ن مقرها  الجتماعي : 72 شارع 

عقب9 شق9 رقم 1 غكد ل -  لرباط

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

89405

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

بالرباط) (2019 نوفمبر) (8 في)  ملؤرخ 

قرر  لشريك  لوحيد ما يلي):

من) رغسمال  لشرك9  رفع 

 10.000.000 إلى) درهم  (900.000

درهم) (6.000.000 درهم بمبلغ قدره)

ليصبح رغسمال  لشرك9 كالتالي):

 ل يد عادل  لعالمي بمبلغ قدره)

إلى) مق م9  درهم  (10.000.000

100.000)حص9 من فئ9)100)درهم.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

نوفمبر) (28 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2019،)تحت رقم)103187.

124 P

JUMEAU GLOBAL
SARL AU

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

ح ت  لشريك  لوحيد

عنو ن لمقرها  الجتماعي : 20، زنق9 

 يكلمان سيدي علي، شق9 رقم 2 

غكد ل -  لرباط

س ل تجاري 142439

تأسي1
 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

إعد د  لقانون) تم  (،2019 دي مبر)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد   ملحدلدة 

باملميز ت  لتالي9):

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك   مل ؤللي9  ملحدلدة 

 لوحيد.

 JUMEAU  : ت مي9  لشرك9 

.GLOBAL SARL AU

:) الستير د) أرض  لشرك9)

ل لتصدير.
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 ،20  : لمقرها  الجتماعي  عنو ن 

زنق9  يكلمان سيدي علي، شق9 رقم 

2 غكد ل -  لرباط.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9.

درهم) (35.000 (: مبلغ رغس  ملال)

 100 حص9 بقيم9) (350 مق م على)

موزع9) للحص9  لو حدة  درهم 

بكاملها مل يرها كوناتي سيدي يايا.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

دي مبر) (23  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

.2019

125 P

AIR INNOVATION

SARL

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

تفويت  وحصص) لعقد   الستثنائي 

بتاريخ) ل لنظام  ألسا�سي  ملحين 

9)غكتوبر)2017)تم ما يلي):

حص9  جتماعي9  لتي) (100 نقل)

في حوزة  ل يد  حمد نبيل  لعمر ني)

ل ل يد غمين جوزي إلى  ل يد هشام)

إمام)100)حص9.

نقل  ملقر  الجتماعي من):)70)مكرر)

غكد ل) (19 رقم) سبو  لشق9  شارع 

 لرباط إلى رقم)113)تجزئ9 عين  لرز)

 لصخير ت تمارة.

 AIR (: تغيير  سم  لشرك9)

تحت  سم   INNOVATION SARL

 HIGH INNOVATION CO SARL

.AU

تعيين هشام إمام كم ير جديد.

للشرك9  تحيين  لنظام  ألسا�سي 

لتعديل  لفصول  لتي شملها  لتغيير.

لتم  إليد ع  لقانوني لدى كتاب9 

 لضبط باملحكم9  لتجاري9 في  لرباط 

رقم  تحت   2017 نوفمبر   6 بتاريخ 

.94054

126 P

EXTRA BAB ZAEIR
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

نوفمبر)2020)تم تأسي1 شرك9 ح ت)

لحيد) بشريك   مل ؤللي9  ملحدلدة 

ل لتي تحمل  وخصائص  لتالي9):

.EXTRA BAB ZAEIR(:(9لت مي 

.SARL AU(:(9لصف9  لقانوني 

نقل) (- (1 (:  لهدف  الجتماعي)

 لبضائع.

2)-)مقالل غعمال متنوع9.

3)-)تاجر  ألعالف.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

درهم للحص9  لو حدة موزع9) (100

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):

 ل يد عزيز شكير):)1000)حص9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ماعد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

إقام9  لنحيل9) (:  ملقر  الجتماعي)

 لعمارة)A) لشق9 رقم)9)شارع  وح ن)

 أللل تمارة.

 مل ير):) ل يد شكير عزيز.

بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.130013

127 P

ELBL TRAV
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تبعا ملقرر ت عقد مس ل بالرباط)

في فاتح يوليو)2020)تم لضع  لقانون)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

محدلدة باملميز ت  لتالي9):

.ELBL TRAV SARL(:(9لت مي 

شارع عقب9) (46 (:  ملقر  الجتماعي)

شق9 رقم)2)غكد ل  لرباط.

:) إلنعاش  لعقاري،)  ملوضوع)

لنقل) ل ألشغال  ملختلف9   لبناء)

 لبضائع.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لفعلي للشرك9.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد  مين  لهاشمي ل ل يد بلعيد)

 لغوتي ملدة أير محددة.

100.000)درهم سعر) (:  لرغسمال)

100)درهم للحص9 مق م9 كما يلي):

 مين  لهاشمي):)500)حص9.

بلعيد  لغوتي):)500)حص9.

 مل موع):)1000)حص9.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ في فاتح)

يناير لتنتهي في)31)دي مبر.

لدى  ملحكم9)  إليد ع  لقانوني 
بالرباط  لس ل  لتجاري)  لتجاري9 
رقم)199881)بتاريخ)29)يوليو)2020.

128 P

STE KOONOUZ PREMIUM
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تاسي1 شرك9
فبر ير) (13 طبقا للعقد  ملؤرخ في)

محدلدة) شرك9  تاسي1  تم  (2019

 مل ؤللي9 باوخصائص  لتالي9):

 STE KONOUZ (:  السم)

.PREMIUM SARL

 لهدف):)لكال9 عقاري9.
 100.000 (: ر سمال  مل موع9)

درهم.

 مل ير):)بوتباع عبد  ملولى ل لهد ج)

عبد هللا.

 7 رقم) مقر  (:  ملقر  الجتماعي)

شارع) كوميم  ( عمارة)  ل9ابق  اللل 

 وح ن  لثاني غكادير.

 ملدة):)99)سن9.

للمجموع9) تم  اليد ع  لقانوني 

بالس ل  لتجاري باملحكم9  لتجاري9)

 23 بتاريخ) (90445 باكادير تحت رقم)
يونيو)2020،)رقم)43157.

129 P

 STE DECO SOUSS ADAM

DE CONSTRUCTION
SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

بشريك لحيد

تاسي1 شرك9
 STE (:  السم  لتجاري)

 DECO SOUSS ADAM  DE

.CONSTRUCTION SARL AU

6) ل9ابق) رقم) :) لشق9   لعنو ن)

 لثالث عمارة بدر بلوك)9)زنق9)1008 

 لحي  ملحمدي  كادير.

 ملهام):)غشغال مختلف9 غل  لبناء.

 100.000 (: ر سمال  لشرك9)

درهم.

 لت يير ل المضاء):) ل يد سد دي)

ح ن.

تم  اليد ع  لقانوني  السا�سي لدى)

باملحكم9  لتجاري9) كتاب9  لضبط 

بأكادير بتاريخ)28)يوليو)2020،)تحت)

رقم)93176)ل لس ل  لتجاري تحت)

رقم)43689.

130 P

CABINET SABCONSULTING

AVIS DE CONSTITUTION

 GROUPE AGADIR

SUPREME
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تاسي1 شرك9
طبقا للعقد  لعرفي  ملؤرخ بتاريخ)

تقرر تاسي1 شرك9) (2020 يوليو) (7

باملو صفات  التي9):

 GROUPE AGADIR (:  السم)

. SUPREME

محدلدة) شرك9  (:  لشكل)

 مل ؤللي9.

رقم) أرف9  (:  ملقر  الجتماعي)

(،3 تيغوال) رقم6،) قام9  شق9  (،2

تمر أت،)غلرير غكادير.

ر سمال):)100.000)درهم.
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 مل ير):)محمد نيز ر  بوكاض.

 ل ن9  ملالي9):)من فاح يناير  لى)31 

دي مبر.

كاتب  لضبط) لدى  تم  اليد ع 

 28 للمحكم9  لتجاري9 بأكادير بتاريخ)
يوليو)2020،)رقم  اليد ع)93108.

131 P

STE SUD FONCIA
SARL AU 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

بشريك لحيد

تاسي1 شرك9
 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع  لقانون) تم  (،2020 يونيو)

 السا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

بشريك لحيد ح ت  ملميز ت  لتالي9):

.STE SUD FONCIA(:(السم (

 ملقر  الجتماعي):)شارع  لنيجر رقم)

179)خط  لرمل9  لعيون.

 لهدف):)تدبير  ملمتلكات  لعقاري9.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس يلها بالس ل  لتجاري.
ر سمال)):)حدد رغسمال  لشرك9 في))

100.000)درهم.
:) ل يدة  لبتول)  مل ير  لقانوني)

 لنجار.
رقم  لس ل  لتجاري):)31987.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

 2020/1176 رقم) تحت  بالعيون،)

بتاريخ)2)يوليو)2020.

132 P

 STE DAMAN PARTNERS

SAFA
 SARL 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تاسي1 شرك9
  6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

صياأ9) تمت  بأكادير،) (2020 يوليو)

ح ت) للشرك9   لقانون  السا�سي 

 مل ؤللي9  لتالي9):

 STE DAMAN (: ) لت مي9)
ح ت) شرك9  (.PARTNERS SAFA

م ؤللي9 محدلدة.
 لغرض  الجتماعي):)عملي9 تحويل)

 المو ل د خل  ملغرب لخارجه.
ل لكهرباء) فو تير  ملاء)  ستخالص 

ل الشتر ك في  ينوي.
 ستخالص  لضر ئب.

 ستخالص تذ كر  ل فر.
 ستخالص  ملشتريات  ملقتني9 من)

 ملو قع  لتجاري9.
 لتعبئ9  لهاتفي9.

 1 رقم) :) ملحل   ملقر  الجتماعي)
2) قام9)  ل9ابق  الر�سي  لعمارة رقم)

 لفتح بن ركال غكادير.
99)سن9  بتد ء) :)محددة في)  ملدة)
من تاريخ تس يلها بالس ل  لتجاري.

ر سمال)):)محدد في مبلغ)10.000 
حص9) (100 مق م  لى) درهم 
100)درهم للحص9)  جتماعي9 بقيم9)
كلها) لمحررة  مكتتب9   لو حدة 

لمق م9 كالتالي):
 ل يدة بر ق فاطم9)50)حص9.
 ل يدة بر ق سميرة)50)حص9.

 لت ير):)) لشرك9 م يرة من طرف)
 ل يدة بر ق فاطم9 ملدة أير محددة.
من) تبتدئ  (:  ل ن9  الجتماعي9)
دي مبر من) (31 فاتح يناير لتنتهي في)

كل سن9.
تم  اليد ع  لقانوني لدى)) ملحكم9)
يوليو) (29 بتاريخ) باكادير،)  لتجاري9 

2020،)تحت رقم)92521.
في  لس ل) س لت   لشرك9 
(،2020 يوليو) (29  لتجاري باكادير في)

تحت رقم)43611.
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 STE TRANSPORT DE LA
FERME

ش.م.م. ش. ل
 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسي1 شرك9 ح ت) (2020 يوليو)
م ؤللي9 محدلدة ح ت شريك لحيد)

خصائصها كالتالي):)

 TRANSPORT DE LA(((:9لت مي 

FERME

نقل  لبضائع) (:  لهدف  الجتماعي)

للغير

كرمان) عمارة   ملقر  الجتماعي:)

فبر ير) (29 شارع)  ل9ابق  لثاني 

تالبورجت  كادير

 ملدة):)99)سن9.

 لرغسمال):)100.000)درهم)

 لت يير:)يعهد بت يير  لشرك9 ملدة)

أير محددة لل يد  نو ر كرمان).

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

باكاديرفي)92696)تحت رقم)27)يوليو)

.2020
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STE TRANSPORT ECO-

  LAMINA
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــ9
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شرك9) تأسي1  تم  (2020 يوليو) (8

ح ت  ملميز ت) محدلدة  مل ؤللي9 

 لتالي9:

 STE TRANSPORT (:  لت مي9)

ECO-LAMINA SARL A.U
 ملقر  الجتماعي):)رقم)325)زنق9)6 

بلوك)P)حي  و ديد طان9ان.

100.000,00درهم) (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100,00)در هم.

وح اب) نقل  لبضائع  (:  لهدف)

 لغير.

مغربي9،) ملين9،) هالب  (:  لشركاء)

مزد د بتاريخ)1981/04/15،)ب.ت.ل)

SH115812

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

دي مبر من كل) (31 يناير ل تنتهي في)

سن9

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

طرف:

هالب ملين9 ملدة أير محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

يوليو)  البتد ئي9 ب9ان9ان بتاريخ)23)

2020)تحت رقم)5467 .
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 STE TRANSPORT ET

 LOGISTIQUE OPALE
SARL A.U

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ يوم)16 

)ح ت) شرك9) إنشاء) تم  (2020 يوليو)

 وخصائص  لتالي9):

 STE TRANSPORT ET : 9لت مي 

LOGISTIQUE OPALE SARL A.U

لصاوح) نقل  لبضائع  (- (:  لهدف)

 لغير.

 56 رقم) (03 حي  لفر بي) (:  ملقر)

تكوين  كادير.)

درهم) (100.000.00  لرغسمال:)

مق م9 كاآلتي)

 1000 (:  ل يد  شغشالي خليل)

حص9)(100)درهم للحص9).

 لت يير:) ل يد  شغشالي خليل

 إليد ع  لقانوني لضع في  ملحكم9)

 لتجاري9 باكادير يوم)29)يوليو)2020 

تحت رقم)92638.

 لس ل  لتجاري:)43615.
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VISTA DELIVERY
تأسي1  لشرك9

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

لضع  لقو نين) تم  (2020 يونيو) (23

 ألساسي9 لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

 ملميز ت  لتالي)

 VISTA DELIVERY (: -) لت مي9)

SARL

-  لشكل  لقانوني : شرك9 محدلدة 

 مل ؤللي9.

-) لهدف مقالل):)توصيل  لبضائع)

ل وخدمات- لتجارة  إللكترلني9)

ل لت ويق  لرقمي.



1895 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

حي  مل يرة) شال9  زنق9  (9 رقم)
غكادير)C/O) ملقر  الجتماعي

في) حدد  - لرغسمال  الجتماعي 
00,)100000)درهم مق م إلى)1000 
هم  ملمثل9) در  فئ1009) من  حص9 

للحص9  لو حدة في ملكي9.)
تبوين  ل عيد) -) ل يد 

500حص9.
-) ل يد لعزيقي عمر)500حص9

من) كل  عين  ل يد  - لت يير:)
تبوين  ل عيد للعزيقي عمر م يرين)

للشرك9 ملدة أير محددة.
بشكل) سيتم  اللتز م   لتوقيع:)
بجميع  ألعمال  إلد ري9) صحيح 
خالل  لتوقيع) من  ل ملصرفي9 
ل) تبوين  ل عيد  لـل يد   ملشترك 

 ل يد لعزيقي عمر)
-) ملدة:)99)سن9.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 
باملحكم9  لتجاري9) كتاب9  لضبط 
2020.)تحت) بأكادير بتاريخ)15)يوليو)

رقم)91436.
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TAYRI N TAZURI
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة من شريك لحيد
قر ر ت) محضر  على  بناء)
بتاريخ)  لشريك  لوحيد  ملنعقد 
شرك9) تأس ت  (2020 مارس) (16 
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة من شريك)

لحيد باالعتبار ت  لتالي9):
 TAYRI N شرك9) (: -) السم)
TAZURI)ح ت م ؤللي9 محدلدة من)

شريك لحيد.)
5) ل9ابق  أللل) رقم) (: -) لعنو ن)
تازياللت  فر ك) شارع  (1 رقم) شق9 

تزنيت.
- لهدف):) إلنتاج  لفني  ل ينمائي)
ل تنظيم  ألحد ث ل ملهرجانات  لفني9.
كل  لعمليات) عام9  لبصف9 
 ل ياحي9،) لتجاري9،) ملالي9)
 ل القتصادي9  لتي من شأنها غن تنمي
نشاط  لشرك9  ملذكورة) ت9ور  ل  (

غعاله.

-) ملدة:)ت ع9 ل ت عون سن9)(99 
سن9).

رغس مال  لشرك9) (: رغس  ملــــال) (-
درهم)) (10.000) درهم) آالف  عشرة 
حص9 قيمتها) ((100) مق م إلى مئ9)

مئ9)(100))درهم لكل ل حدة منها.
محمد) عين  ل يد  -) لت يير:)

 لشيخ كم ير للشرك9.)
تم  إليد ع) -) إليد ع  لقانوني):)
 لقانوني باملحكم9  البتد ئي9 بتيزنيت)
بتاريخ)29)يوليو)2020)تحت رقم:)

.2020/273
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 STE TERA PUB
SARL AU

إعـــالن قانــوني
بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ)
تأسي1) تم  2020) نزكان  مارس) (9
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت)
تحمل  وخصائص)  لشريك  لوحيد 

 لتالي9):
 STE TERA PUB SARL(:9لت مي 

 AU
 ملقر  الجتماعي):)كر ج رقم)03)حي)

 لرمل  نزكان.)
رغس  ملال):)100.000.00)درهم.

 ملدة):)99)سن9.
سعيد  مد غ) :) ل يد   مل ير)

 JB79782(لطنيته رقم
 لنشاط):)-) ل9باع9 ل  إلعالن)

تم  إليد ع  لقانوني لدي  ملحكم9)
 البتد ئي9 بانزكان في)23)يوليو)2020 

تحت رقم)1015.
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FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL(:0673219430-(0640109989

 STE TOUGHTE TRANS
تأسي1 شرك9 د ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
تم) (2020 يوليو) (15 بتارلد نت)
د ت) لشرك9  لضع  لنظام  ألسا�سي 
د ت  لشريك)  مل ؤللي9  ملحدلدة 
 لوحيد ل لتي تكمن مميز تها فيما يلي)

 STE TOUGHTE (:  لت مي9)
.TRANS S.A.R.L-AU

أرض  لشرك9) يمكن   لغرض:)
وح اب) غل  وح ابها  وخاص  سو ء)
غي دلل9 غخرى) لفي  في  ملغرب   لغير 

فيما يلي):
-) لنقل  لوطني ل لدللي للبضائع)

وح اب  لغير)
مقر  لشرك9):حي  لشرف9  لكرد ن)

 لالد تايم9 تارلد نت.
 99  ملدة:حددت مدة  لشرك9 في)
سن9  بتد ء  من تاريخ تكوينها  لنهائي.

رغسمال) يبلغ  (: رغسمال  لشرك9)
 لشرك9 مائ9 غلف درهم)100000.00 
مق م إلى غلف حص9 د ت مائ9)100 
درهم كقيم9 وحص9  لو حدة،مكتتب9)
لمخصص9) كليا  لمدفوع9  لقيم9 

للشريك  آلتي
 1000  ل يد محمد  يت  لباش)

حص9)
 ل ن9  ملالي9:تبتدئ في فاتح يناير)

لتنتهي في)31)دي مبر).
ي ير  لشرك9  ل يد)  لت يير:)

محمد  يت  لباش ملدة أير محدلدة)
كتاب9) لدي  تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكم9  إلبتد ئي9)  لضبط 
 2020 يوليو) (22 بتاريخ) بتارلد نت 

تحت عدد)524/2020
ل ملس ل9 بالس ل  لتجاري تحت)

رقم)6833
للخالص9 ل لبيان

 مل ير

140 P

 AZUL
Constitution(de(Société

Comptabilité
Paie
Audit

Fiscalité
Organisation(Comptable

TRAITEUR MOUHA
 Sarl

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
 ملحدلدة

رغسمالها : 000 100 درهم
موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 يوليو) (9 ( بتاريخ) بتارلد نت 

م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأس ت 

محدلدة تحمل  ملو صفات  لتالي9):)

 TRAITEUR MOUHA  لت مي9).)

 Sarl

 ملوضوع:)موضوع  لشرك9 هو:

ممون  وحفالت؛

م9عم لتنظيم مناسبات  ألعياد)

ل الحتفاالت.

رغسمال  الجتماعي:)محدد في)000 

نصيب) (1000 إلى) درهم موزع  (100

للو حد) درهم  (100 بفئ9)  جتماعي 

مكتتب9 لم ددة كلها.)

دل ر  وحومر)  ملقر  الجتماعي:)

جماع9  حمر لكاللش9 تارلد نت.)

 99  ملدة:)مدة  لشرك9 محددة في)

في) تاريخ تقييدها  سن9 تحت ب من 

 لس ل  لتجاري.

ستكون  لشرك9 م يرة)  لت يير:)

طرف: ل يد) من  محددة  أير  لملدة 

عباس موحا.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

 2020 يوليو) (29 بتاريخ) بتارلد نت 
تحت رقم)590)(رقم  لس ل  لتجاري)

6851)تارلد نت))
مختصر لغاي9  لنشر
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534378

STE TRANS AGHRIDOU
S.A.R.L

تأسي1 شرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

بموجب عقد عرفي مؤرخ بإنزكان)

لضع  لنظام) تم  (2020 يوليو) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

فيما) مميز تها  تكمن  ل لتي   ملحدلدة 

يلي):

ICE(002574537000029

 STE TRANS(« (:  لت مي9)

.AGHRIDOU«(S.A.R.L



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   1896

أرض  لشرك9) يمكن   لغرض:)

وح اب) غل  وح ابها  وخاص  سو ء)
غي دلل9 غخرى) لفي  في  ملغرب   لغير 

فيما يلي):

*) لنقل  لوطني ل  لدللي للبضائع)

وح اب  لغير.

مقر  لشرك9):)يوجد مقر  لشرك9)

 N 29 RUE 1907 QUARTIER

 IMCH DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE

 99  ملدة:حددت مدة  لشرك9 في)

سن9  بتد ء  من تاريخ تكوينها  لنهائي.
رغسمال) يبلغ  (: رغسمال  لشرك9)

 لشرك9 مائ9 غلف درهم)100000.00 

مق م إلى غلف حص9 ح ت مائ9)100 

درهم كقيم9 وحص9  لو حدة،)

 500 إدري1) غأرضو   ل يد:)

حص9.

 500 إلهام) :)غأريضو   ل يدة)

حص9)

 ل ن9  ملالي9:تبتدئ في فاتح يناير)

لتنتهي في)31)دي مبر)

غأريضو) ي ير  لشرك9   لت يير:)

إدري1 ملدة أير محدلدة)

كتاب9) لدي  تم  إليد ع  لقانوني 

إنزكان) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

عدد)) تحت  (2020 يوليو) (29 بتاريخ)

.2020 /1032
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 Société « STE SUMMA

« AUTO
SARL

تأسي1 شركــ9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة

 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ح ت) شرك9  تأس ت  (2020 يوليو)

باملو صفات) محدلدة  م ؤللي9 

 لتالي9):

 STE SUMMA AUTO:(9لت مي 

 ملوضوع):)بيع ق9ع أيار  ل يار ت

 ملقر  الجتماعي):دل ر  أر ي1  يت)

عميرة شتوك9  يت بها.

حدد  ملبلغ) (: رغسمال  لشرك9)

إلى) مجزغ  درهم  (100000.00 ف)

درهم) (100 فئ9) 1000حص9من 

للو حدة.

إلى) غسند  لت يير  (:  لت يير)

 ل يدرضو ن طر رملدة أير محدلدة.)

تلتزم) للتوقيع  لبنكي،) بالن ب9  غما 

لل يد) بالتوقيع  لوحيد   لشرك9 

رضو ن طر ر.

تأسي1) من  سن9  (99  ملدة:)

 لشرك9

لقد تم  إليد ع  لقانوني بمكتب)

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بانزكان)

تحت (2020 يوليو) (29 (  بتاريخ)

تس يل  لشرك9) لتم  (.1131 رقم)

بالس ل  لتجاري تحت رقم20799.

إنشـــاء شركـــــ9
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STE TARKIT FISH

SARL A.U

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

شرك9) تأسي1  تم  (2020 يوليو)

محدلدة  مل ؤللي9 من شريك لحيد)

ح ت  ملميز ت  لتالي9):

 STE TARKIT FISH (:  لت مي9)

»»SARL A.U

حي  المل،) (:  ملقر  الجتماعي)

 لوطي9،)طان9ان.

درهم) (100.000,00 (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100,00)درهم.

تجارة  السماك،) لنقل) (:  لهدف)

 لوطني ل لدللي.

كريم،) تكريت  (:  لشريك  لوحيد)

 1982/07/26 بتاريخ) مزد د  مغربي،)

.JB287632(باسفي،)ب.ت.ل رقم

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

دي مبر من كل) (31 يناير ل تنتهي في)

سن9

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

طرف:

أير) ملدة  كريم  تكريت   ل يد 

محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

يوليو) (17  البتد ئي9 ب9ان9ان بتاريخ)

2020)تحت رقم.5439 
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 ئتمانيات غيت ملول فــــــــيكــــام-كون يلتينك«

9)عمارة  لصديق  ل9ابق  لثاني شارع  وح ن)

 لثاني غيــت مــلـــول لاليـ9 غكــــــادير

10عمارة جمال  ل9ابق  لثاني شارع  لقصر)

 لبلدي غكـاد يــر

STE SB ATELIER
 S.A.R.L-AU

كر ج  لكائن بالق9اع ت رقم 13 حي 

فونتي  كادير

بمقت�سى  لقانون  السا�سي)

 2020 يونيو) (17 بتاريخ)  لتأسي�سي 

لشرك9 ص ب غتوليي)*)ش.ح.م.م ش.ل)

تمت  ملصادق9 على ما يلي):

ت مي9  لشرك9 ب*) (- (:  لت مي9))

ص ب غتوليي*)ش.ح.م.م.)ش.ل

جعل  ملقر) (- مقر  لشرك9):)

بالعنو ن  لتالي) للشرك9   الجتماعي 

كر ج  لكائن بالق9اع ت رقم)13)حي)

فونتي  كادير.

تحديد) تم  (: رغسمال  لشرك9)

 100.000,00 في) رغسمال  لشرك9 

(( حص9) ((1000) إلى) مق م9  درهم 

100)درهم للحص9()لموزع9 كاآلتي):

 MLLE/MME -) ل يد ة)

SORAYA BOUZIANE 1000)حص9)

DHS(100.000,00)درهم.

غهد ف  لشرك9):)مهندس9

 MLLE/MME تعتبر  ل يدة)

SORAYA BOUZIANE) مل يرة)

(* *)*)ص ب غتوليي)  لوحيدة لشرك9)

ش.ح.م.م.).)ش.ل)»ملدة أير محدلدة.

 15 من) سن9  بتد ء) (99 (-  ملدة:)

يوليو)2020.

 اليد ع  لقانوني):)لقد ثم  إليد ع)

باكادير) لدى  ملحكم9  لتجاري9 

رقم) تحت  (2020 يوليو) بتاريخ23)

92403.)ل لس ل  لتجاري تحت رقم)

.43583
 لـتـوقـيع)

145 P

 SEBORA « شـــــــركــــة

»SOLUTIONS PRIVE
ش م م ش ل 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

ح ت  ملميز ت) لحيد  شريك  ح ت 

 لتالي9):

ما يلــي):

 SEBORA SOLUTIONS  السم:)

PRIVE

ح ت) :) لشرك9   لشكل  لقانوني)

شريك) ح ت   مل ؤللي9  ملحدلدة 

لحيد)

شارع  ملقالم9)  ملقر  الجتماعي):)
عمارة  مزيل ل  لزرك9ي  ل9ابق  اللل)

شق9 رقم)٢) كادير

 لهدف  الجتماعي:)

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس يلها بالس ل  لتجاري.

 لرغسمال):)حدد رغسمال  لشرك9)

إلى) مق م9  درهم  (00100.000, في)

: ل يد) حص9 موزع9 كالتالي) (1000

نقري ياسين1000)حص9.

عين) ياسين  نقري   مل ير  ل يد 

أير) لفترة  د لك  ل  للشرك9  كم ير 

محدلدة.

 ل ن9  الجتماعي9):)من فاتح يناير)

إلى)31)دي مبر.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باكادير) باملحكم9  لتجاري9   لقانوني 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (29 يوم)

.93365
 إلمضاء):

145 P
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 STE SOUHAILA

 IMMOBILIER
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إنشاء) تم  (2020 يوليو) فاتح  يوم 

شرك9))ح ت  وخصائص  لتالي9):

 STE SOUHAILA (:  لت مي9)

.IMMOBILIER SARL

 لهدف):)-)منعش عقاري.

ق اري9) شارع  لعيون  (:  ملقر)

بوطالبي رقم)17) يت ملول  نزكان.

درهم) (500.000.00 (:  لرغسمال)

مق م9 كاآلتي.

عبد  لناصر:) حمادي   ل يد 

2550)حص9)(100)درهم للحص9).

 ل يد بع9الي عبد  وحق):)2450 

حص9)(100)درهم للحص9).

عبد) حمادي  :) ل يد   لت يير)

 لناصر.

 إليد ع  لقانوني لضع في  ملحكم9)

يوليو) (22 يوم) بانزكان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)995.

 لس ل  لتجاري:)20713.
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SOUSS ATLAS VERT الشركة
تأسي1

ب) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تاريخ09/07/2020)تم لضع  لقو نين)

 ألساسي9 لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

ح ت  ملميز ت) لحيد  شريك  ح ت 

 لتالي9:

 SOUSS ATLAS (: -) لت مي9)

 VERT

-) لشكل  لقانوني):)شرك9 محدلدة)

 مل ؤللي9 ح ت شريك لحيد.)

-) لهدف:)تهيئ9 لإنشاء) مل احات)

غعمال متنوع9 غل غعمال)  وخضر ء/)

بناء

شارع  وح ن) (: - ملقر  الجتماعي)

 لتاني  لكرد ن تارلد نت.

في) حدد  (: - لرغسمال  الجتماعي)

00,)100000)درهم مق م إلى)1000 

هم  ملمثل9) در  (100 فئ9) من  حص9 

للحص9  لو حدة في ملكي9.

-) ل يد  يت عدي محمد.

عين  يت عدي محمد) - لت يير:)

م ير للشرك9 ملدة أير محددة.

-) ملدة:)99)سن9.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

باملحكم9  البتد ئي9) كتاب9  لضبط 

 2020 يوليو) (27 بتاريخ) بتارلد نت 

تحت رقم)629.
 مل ير)
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مكتب  لت يير)،) العالميات ل ملحاسب9«)

كاجي كو«

رقم)05)عمارة بيشا تجزئ9 غمني9 تيزنيت

SPORT TIZ
ش.م.م

بتأسي1 شرك9
لبموجب) (2020 يوليو) (8 بتاريخ)

تأس ت) (RE(:3704 عقد عرفي عدد)

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة تحت)

ش.م.م هدفها) (»SPORT TIZ«  سم)

كالتالي):

بيع  ملالب1 ل ملعد ت  لرياضي9.

 03 رقم)  لعنو ن  لتجاري):)

عبد) سيدي  شارع  مرجان  قي اري9 

 لرحمان تيزنيت.

درهم) (100.000,00 (: مالــها) رغس 

موزع9  لى1000  درهم)) غلف  (مائ9 

سهم قيم9 كل سهم.

) 100.00)درهم)))مائ9 درهم.

ت يير  لشرك9):)تم تعيين  ل يدة)

لحيدة) كم يرة  عبدهللا  صوفيا  بو 

للشرك9 ملدة أير محدلدة مع إع9ائها)

ح ب  لقانون) كامل  لصالحيات 

 ألسا�سي للشرك9.)

 99 عمر  لشرك9) مدة  (:  ملــــدة)

تاريخ) من  سن9)) لت عون  (ت ع9 

تأسي ها  لنهائي.

إيد ع) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بمكتب  لضبط)  مللف  لقانوني 

بتيزنيت) لدى  ملحكم9  البتد ئي9 

3)غأ 19) بتاريخ) (999/2020 عدد)

.2020

149 P

 STE PETRO AMINE
إعـــالن قانــوني

بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ))

تأسي1) تم  بانزكان  (2020 يوليو) (9

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

تحمل  وخصائص  لتالي9):

 STE PETRO AMINE (:  لت مي9)

 SARL

مح99  لوقود)  ملقر  الجتماعي):)

بشارع  مل يرة  وخضر ء)  لكائن9 

تمز رت  يت ملول.
رغس  ملال):)500.000.00)درهم

 ملدة):)99)سن9)

:) ل يد  بر هيم  مين)  مل ير)

-MC26779) ل يد) رقم) لطنيته 

 MC82982 رقم) لطنيته  عمر  مين 

رقم) لطنيته  ح ن  مين.) -) ل يد 

.HA111685

 لنشاط)):)-)مح99  لوقود(بنزين))

تم  إليد ع  لقانوني لدي  ملحكم9)

 البتد ئي9 بانزكان في)28)يوليو)2020 

تحت رقم1112.

150 P

 « SOCIETE « PRO PROMO
 S.A.R.L

تــــأسي1 شركـــــ9
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسي1 شرك9) تم  (2020 يوليو) (17

ح ت  ملميز ت  لتالي9:

 SOCIETE “ PRO (:  لت مي9)

. PROMO ” S.A.R.L

ح ت) شرك9   لشكل  لقانوني:)

م ؤللي9 محدلدة).)
 613 رقم) (707 تجزئ9) (:  ملقر)

 لعيون)- ملغرب)

غشغال)  لنشاطات  الجتماعي9:)

 لبناء...

درهم) (100.000.00 رغسمال:)

درهم) (100 حص9،) (1000 إلى) ق م 

لكل ل حدة.

إلى  ل يدين) يعهد   لت يير:)

 وح ن  شتوكي ل بن  شو  ملص9فى.

باملحكم9) تم   إليد ع  لقانوني 

يوليو) (29 بتاريخ) بالعيون   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)2020/1594
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 QADOUSSA AL شــركة

MONDS
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة، 

رغسمالها 100.000,00 درهم

 ،B46 مقرها  إلجتماعي : رقم

 ملن9ق9  لصناعي9 تاسيال،  لدشيرة 

 و هادي9، إنزكان غيت ملول

تـأسـيـ1 شــرك9
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع  لقانون) 2020تم  يوليو) (29

 لتأسي�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

تحمل  وخصائص  لتالي9):)

شرك9) (: -) لـتـ ـميـــــــــــــــ9)

»QADOUSSA AL MONDS SARL

:)شرك9 ح ت  مل ؤللي9) -) لشكل)

 ملحدلدة.

مقالل في مجال) (- (: -) لـمـوضـــــوع)

ت يير  لضيعات  لفالحي9.

ل بصف9 عام9 جميع  لعمليات) (-

أير) غل  مباشرة  بصف9  ترتبط   لتي 

مباشرة بهدف  لشرك9.

(،B46 رقم) (: -) لـمـقر  الجـتـماعــي)

 ملن9ق9  لصناعي9 تاسيال،) لدشيرة)

 و هادي9،)إنزكان غيت ملول.

99)سن9  بتد ء) (: مــــــدة  لشركــــــ9) (-

من يوم تأسي ها.

-)رغسمـــال  لشركـــ9):)100.000,00 

حص9 من) (1.000 درهم مق م على)

فئ9)100)درهم.
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-) ل يد) (: ل م اهمتهم) -) لشركاء)

درهم) (50.000,00 رشيد)  لب ي99 

مقابل)500)حص9.

قيوح) عبد  لصمد  -) ل يد 

50.000,00)درهم مقابل)500)حص9.

-) ألربـــــــــاح):)يتم  قت9اع ن ب9)%)5 

من  ألرباح لإلحتياط  لقانوني ل لباقي)

ح ب تقرير  لشركاء)

سو ء)يوزع  ل ينقل.

ت ير  لشرك9 من) (: -) لـت ـيـيــــــــــــــــــر)

طرف  ل يد رشيد  لب ي99 ل  ل يد)

عبد  لصمد قيوح).

حق) غع9ي  (: حق  إلمضاء) (-

من  ل يد) لكل   إلمضاء) ملشترك 

رشيد  لب ي99 ل  ل يد عبد  لصمد)

قيوح.

فاتح) من  (: -) ل نـــ9  الجتمـاعيـ9)

يناير إلى)31)دي مبر.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

 ملحكم9  إلبتد ئي9 بإنزكان بتاريخ)27 

يوليو)2020)تحت رقم):)1079.
للخالص9  لبيان

 مل يرلن
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RAYNEJA TRANS
ش.م.م

تأسي1 شرك9  
في عرفي  ملؤرخ  عقد   بمقت�سى 

19)يوليو)2020)تم تأسي1 شرك9):)

RAYNEJA TRANS (: شرك9)

ش.م.م.)ش.)ل.

نقل  لبضائع  لوطني) (: هدفها)

ل لدللي وح اب  لغير).)

حي) (921 -) لعنو ن  لتجاري رقم)

 لعرب  لقليع9  يت ملول).

100.000درهم)  00,. رغسمالها):) (-

كل) قيم9  حص9  (1000 إلى) موزع9 

حص9)100)درهم كلها حصص نقدي9)

 كتتبت لحررت جميعها علي  لشكل)

 1000 دخوش) رشيد  : ل يد   التي)

حص9.)

دخوش) رشيد  تعيين  ل يد  تم 

محدلدة) أير  ملدة  للشرك9  كم ير 

مع  عتماد توقيعه في جميع  لعقود)

ل لوثائق  إلد ري9.)

-) ملدة):مدة عمر  لشرك9)99)سن9)

من تاريخ تأسي ها  لنهائي.

- لس ل  لتجاري  إليضاحي رقم)

.20801

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (-

يوليو) (22 بتاريخ) بانزكان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)1132. 
للخالص9  لبيان

 لـمـ ـيـــــرلن)
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 STE MAROCAINE DES

PROJETS AGRICOLES

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لشريك  لو حد

ICE : 002400215000089

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

تأسي1) ثم  ببلفاع  (2019 دي مبر)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

ح ت  وخصائص) لشريك  لو حد 

 لتالي9):

 STE MAROCAINE (:  لت مي9)

DES PROJETS AGRICOLES

 ملقر):)دل ر إسحنان بلفاع)80250 

شتوك9  يت باها

شر ء) غعمال  لنحل),)  ملوضوع:)

, ألعالف) لبيع منتجات تربي9  لنحل)

 ملاشي9

في) حدد  لرغسمال   لرغسمال:)

على) موزع9  درهم  (100.000,00

درهم) (100 قيم9) من  حص9  (1000

باسم  ل يد) مس ل9  ل حدة  لكل 

توفيق ل رحو ):

 ل يد توفيق ل رحو )1000)حص9))

100.000)درهم

من) ت ير  لشرك9  (:  لت يير)

طرف توفيق ل رحو  محمد ملدة أير)

محدلدة.)

تم  إليد ع)  إليد ع  لقانوني):)

كتاب9  لضبط) لدى   لقانوني 

باملحكم9  إلبتد ئي9 بإنزكان بتاريخ))7 

يوليو)2020)تحت عدد)817/2020.
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STE MEDEX
 الشهار     لقانوني

بتاريخ) على  لعقد  ملحرر  بناء)

بانزكان)) ل ملس ل  (،2020 يوليو) (22

تم تأسي1) (،2020 يوليو) (22 بتاريخ)

شرك9 باملو صفات  لتالي9):

.MEDEX(:(9لت مي 

رقم) توطين  (:  لعنو ن  الجتماعي)
تجزيئ9  لبخاري) غريحا  عمارة  (06

 لدشيرة  نزكان.

ح ت) شرك9   لشكل  لقانوني:)

م ؤللي9 محدلدة بشريك لحيد).
رغسمال) حدد  رغسمال  لشرك9:)

مق م) درهم،) في100.000)  لشرك9 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1000 إلى)

للحص9  لقانوني9 موزع على  لشكل)

 لتالي:

وح ن)))))))))))))))))))))))))))))))) كر ع   ل يد 

1000))حص9).

إصالح  ملعد ت) ل  بيع   ألهد ف:)

 لتقني9 ل ملعد ت  لتقني9  ل9بي9.

 لت يير:يعتبر  ل يد كر ع وح ن)

أير) ملدة  للشرك9   مل ير  لوحيد 

محدلدة.

 لتوقيع:) لشرك9 ملزم9 بالتوقيع)

 لوحيد لل يد كر ع وح ن.

 ملدة:)99)سن9.

بكتاب9)) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

تحت) (،2020 يوليو) (29 بانزكان يوم)
بالس ل) ل ملس ل  (1099 ( رقم)

رقم) نف1  ليوم تحت  ( في)  لتجاري 

.20761
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ح ابات  لوفاء)لت يير  ملقالالت

V)بوديه شارع محمد))عمارةرقم)1 

تيزنيت)

STE MEUISERIE BENMOUH

تأسي1 شرك9
على عقد عرفي حرر بتزنيت) بناء)

لضع) تم  (،2020 يوليوز) (13 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسي9 لشرك9 محدلدة)

ح ت  لشريك  لوحيد))  مل ؤللي9 

لح ت  وخصائص  لتالي9):

 لت مي9:))ش.م.م)) لشريك  لوحيد)

  .» MENUISERIE BENMOUH((«

 لهدف):)نجارة  ألملنيوم غل  وخشب)

 ل  ملعادن.

 02 تايرت) حي  (:  ملقر  الجتماعي)

مير لفت سيدي  فني.

 90.000  لرغسمال  الجتماع9)

درهم،)مق م إلى)900)حص9،)موزع9)

على  لشكل  لتالي:َ

  900 (... )بنموح ح ن) ( (: ) ل يد) ( (

حص9.

بنموح ح ن) تم تعيين:)  لت يير:)

أير) لملدة  للشرك9  كم يرلحيد 

محدلدة.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20 يوم) بتزنيت   البتد ئي9 

2020)تحت عدد)260. 

 لشرك9 مس ل9 بالس ل  لتجاري)

بتزنيت تحت عدد)4363 .  
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CABINET SABCONSULTING

 STE MINA FILS

TRANSPORT

 6 للعقد  لعرفي  ملؤرخ ب) طبقا 

شرك9) تأسي1  تقرر  (،2020 يوليو)

باملو صفات  آلتي9):

 MINA FILS  لت مي9):)

.TRANSPORT

محدلدة) شرك9  (:  لشكل)

 مل ؤللي9.
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:) ل9ابق  لثاني،)  ملقر  الجتماعي)

تجزئ2759/س،حي  لد خل9  كادير.
رغس  ملال):)100.000)درهم.

 مل ير:) يوب قيوح.

 31 يناير  لى) (1 من)  ل ن9  ملالي9:)

دجنبر.

كاتب  لضبط) لدى  ثم  إليد ع 

 28 للمحكم9  لتجاري9 باكادير بتاريخ)
يوليو)2020،)رقم  إليد ع)93109.
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STE MUYOMO
تاسي1 شرك9

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم لضع  لقو نين) ( (،2020 يوليو) (19

 ألساسي9 لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

ح ت  ملميز ت  لتالي9:

.MUYOMO((:(9لت مي (

شرك9 محدلدة)  لشكل  لقانوني:)

 مل ؤللي9.)

/ ألعمال  ملتنوع9  ل) (:  لهدف)

 لبناء)/) لتجارة  لعام9.

دل ر  مرسال)  ملقر  الجتماعي:)

قيادة) سدي  ل9اهر  ز لي9  جماع9 

 حمر تارلد نت.

في)) :حدد   لرغسمال  الجتماعي)

 1000 إلى) مق م  درهم  (100.000

هم  ملمثل9) در  ( فئ1009) من  حص9 

للحص9  لو حدة في ملكي9.)

) ل يد  يت  مو�سى يوسف)250 

حص9.

 ل يد  يت  مو�سى مص9فى)250 

حص9.

 250 محمد)  ل يد  يت  مو�سى 

حص9.

 ل يد بوكريم  ن1)250)حص9.)

 لت يير:)عين  يت  مو�سى يوسف)

م ير للشرك9 ملدة أير محددة.

 ملدة:)99)سن9.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

باملحكم9  البتد ئي9) كتاب9  لضبط 

بتارلد نت بتاريخ)3)غأ 19)2020،))

تحت رقم)862.
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 STE    OUGZOULI TRANS

SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تأسي1 شرك9  
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي1) تم  (،2020 يوليو) (15 في)

تحمل) ( محدلدة  مل ؤللي9) شرك9 

 وخصائص  لتالي9):

 Société9شرك  لت مي9:) سم 

  . OUGZOULI(TRANS((sarl

تحدد رغسمال) (: )رغسمال  لشرك9))

 لشرك9 في)100.000)درهم مق م  لى)

درهم لكل) (100 1000)حص9 بقيم9)

حص9 مملوك9 كما يلي):

جمال لكزللي)1000حص9.))

تحدد  ملقر) (:  ملقر  الجتماعي))

 الجتماعي للشرك9 في)) لعنو ن:

 SALIMA CARGO مقر  لشرك9)

تودلش طريق  لقليع9 شتوك9) دل ر 

 يت باها.

تعمل  لشرك9)  لهدف  الجتماعي:)

في مجال  لنقل))).

ت يير  لشرك9) تحدد  (:  لت يير)

)رقم) من طرف  ل يد جمال لكزللي)

.X194423(.ب.لت

تم  يد ع  مللف  لقانوني للشرك9)

لدى  ملحكم9  البتد ئي9 النزكان تحت)

رقم1108)))بتاريخ)28)يوليو)2020. 
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STE OULD AHL LYAZID

SNC

تاسي1 شرك9
 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

نونبر)2019،)تم تأسي1 شرك9 شرك9)

تضامن ح ت  ملميز ت  لتالي9:

 STE OULD .AHL (:  لت مي9)

. LYAZID SNC

حي  ملوحدين) (:  ملقر  الجتماعي)

02)زنق9)29)رقم)27)مكرر كلميم.

 لرغسمال):)10.000)درهم مق م9)

على)100)حص9 من فئ9)100)در هم.

ل لترصيص) كهربائي  (:  لهدف)

 لصحي.

 لشركاء):)

سليمان،مغربي)  ل يد  بيد ر 

 و ن ي9،)ل وحامل لب9اق9  لتعريف)

 50(  JA( 127016 رقم)  لوطني9 

حص9).

مغربي) عالي،)  ل يد  بيد ر 

 و ن ي9،)ل وحامل لب9اق9  لتعريف)

 لوطني9 رقم) JA(84625 )50)حص9).

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

يناير لتنتهي في)31)دجنبر من كل سن9.

ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير:)

طرف  ل يد:) بيد ر سليمان ملدة أير)

محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

دي مبر) (3 بتاريخ) بكلميم   البتد ئي9 

2019،)تحت رقم)2693 .
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 STE LATIF TRAV

SARL AU

تاسي1 شرك9

 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك9) تأسي1  تم  (،2020 يونيو)

ح تامل ؤللي9  ملحدلدة  لشريك)

 لو حد باملميز ت  لتالي9:

  STE LATIF TRAV (: (  لت مي9)

. SARL AU

زنق9  لعيون) (:  ملقر  الجتماعي)

 لز ك،) سا.

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100)درهم.

:) لبناء)ل  عمال مختلف9).  لهدف)

بمختلف  لنشاطات) مقالل 

 ألخرى.

ل9يف،) :) ل يد  لغالي   لشركاء)

لب9اق9) ل  وحامل  مغربي  و ن ي9،)

  JZ9290 رقم)  لتعريف  لوطني9 

1000)حص9.

من) تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

فاتح يناير لتنتهي في)31)دجنبر من كل)

سن9.

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

طرف  ل يد:) لغالي ل9يف ملدة أير)

محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

يونيو) (21 بتاريخ) بكلميم   البتد ئي9 

2020،)تحت رقم3011.
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STE LAHNOUDWAY TRANS

SARL AU

تاسي1 شرك9
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

شرك9) تأسي1  تم  (،2020 يوليو)

ح تامل ؤللي9  ملحدلدة  لشريك)

 لو حد باملميز ت  لتالي9:

 LAHNOUDWAY  لت مي9:)

.» TRANS» SARL AU

حي) زنق9  (:  ملقر  الجتماعي)

زنق9  لعربي  ملختار)  مل يرة  نفكان 

بويزكارن،)كلميم.

100.000درهم) (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100,00)درهم.

بو س99) نقل  لبضائع  (:  لهدف)

من معتمدة  ألقل  حمول9   لسائل 

 15)طن.

نقل  وحضري.

 رسال  ل لع ل ملنتوجات).

 لنقل  ل ياحي.)

:) ل يد  وح ن لهنود،)  لشركاء)

لب9اق9) ل وحامل  مغربي  و ن ي9،)

 JA125655 رقم)  لتعريف  لوطني9 

)1000)حص9.)
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فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

يناير لتنتهي في)31)دجنبر من كل سن9.

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

طرف  ل يد:) وح ن لهنودملدة أير)

محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

 البتد ئي9 بكلميم بتاريخ فاتح يوليو)

2020،)تحت رقم3005.
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 SETE MAISON D’OPTIQUE

   BY SAFIA

SARL AU

Capital(:((100.000(Dhs 

 SIEGE( SOCIALE( :( N°208

RESIDENCE SAHARA GUELMIM

ICE(:(002574664000092

تـــأسيــ1  شرك9

 6 بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

يوليو)2020،)تم تأسي1 شرك9 ح ت)

لحيد)) بشريك   مل ؤللي9  ملحدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ميــــزلن) شــــــــرك9  (:  لت مي9)

دلبــيتــــوك))بـــــأي صوفيا).

 ملقر  الجتماعي):)))رقم)208)إقــــامــــــ9)

 لصحـــــــــر ء)كلمـــيم.

درهم) (100.000  لرغسمـــــــــــــال:)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100)درهم.

تصحيح  لبصر) (:  لهـــــــــــــــــدف)

لنظار تي.

 لشــــــــــــــركاء):)صوفيا محمادي))))....)

1000))حص9).

 مل ير  لقانوني))):)صوفيا محمادي.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (21 بتاريخ) ( كلميم)  البتد ئي9 

2020،)تحت رقم172.
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 STE IMPOEXPO TRANS
 SARL

تاسي1 شرك9
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناء  

لضع  لقو نين) تم  (،2020 يوليو)

ح ت  مل ؤللي9) ( لشرك9)  ألساسي9 

 IMPOEXPO TRANS محدلدة)

SARL)ح ت  وخصائص  لتالي9):)

 لهد ف):)هدف  لشرك9 في  ملغرب)

كما في  وخارج هو):)

أير  ملصحوب9 على) ( نقل  المتع9)

ح اب  الخرين.

تكاديرت) دل ر  (:  ملقر  الجتماعي)

 لحموش  د ي كلميم.

 ملدة):))99)سن9.

 100.000 في) حدد  (:  لرغسمال)

حص9) (1000 على) مق م  درهم 

 جتماعي9 بقيم9)100)درهم للو حدة)

لهي في نصيب):)

حص9) (334 (… باها)  وح ين 

 جتماعي9.

حص9) (333 (.... عبد هللا  سكور)

 جتماعي9.

حص9) (333 (.......  حمد  لرير)

 جتماعي9.

:)ت ير  لشرك9 لملدة أير)  لت يير)

) وح ين) محدلدة من طرف  ل يد)

باها.)

تم  لتس يل في  لس ل  لتجاري)

باملحكم9  البتد ئي9))كلميم بتاريخ)22 

يوليو)2020،)تحت رقم)3023.  
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STE INDUS COMPAMO
 SARL

تاسي1 شرك9
 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو)2020،)تم تأسي1))شرك9 ح ت)

م ؤللي9 محدلدة مميز تها كما يلي):

 INDUS ش.ح.م.م) ( (:  لت مي9)

. COMPAMO

مو د) لتوزيع  إنتاج   ملوضوع:)
للو زم  لتنظيف)

مقرها غالجتماعيي):)دل ر  يت علي)
جماع9 إنشادن  شتوك9  يت باها)

من تاريخ) سن9 إبتد ء) (99 (:  ملدة)
تأسي ها  لنهائي.

مال  لشرك9) رغس  (:  لرغسمال)
 100.000, (00 محدد في قيم9 قدرها)

درهم).
في  لشرك9:) ل يد)  مل اهمون 
 وح ين لمو�سى ل ل يد محمد  يت)

بن  لشباني)
يدير  لشرك9  ل يد) (:  إلد رة)
 وح ين لمو�سى ل ل يد محمد  يت)

بن  لشباني
فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

يناير  لى)31)دي مبر من كل سن9).
كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
ب) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 
تحت) (27/07/2020 بتاريخ)  نزكان 

رقم)1065
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STE INGEDIM
 SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
 ح ت شريك لحيد

تاسي1 شرك9
 STE INGEDIM (:  السم  لتجاري)

.SARL AU
رقم) (1 شق9  ل9ابق) (:  لعنو ن)

3048) لحي  ملحمدي  كادير.
مكتب  لدر سات) (: ) ملهام)
 لهندسي9 ل خدمات متنوع9 ل لبناء.

 100.000 (: مال  لشرك9) رغس 
درهم.

عبد  لكريم) (  لت يير:) ل يد)
لم ير) لحيد  مشارك   جكون:)

للشرك9.
تم  إليد ع  لقانون  ألسا�سي لدى)
باملحكم9  لتجاري9) كتاب9  لضبط 
)تحت) (،2020 يوليو)  كاديربتاريخ)23)
رقم))92500)ل لس ل  لتجاري تحت)

رقم)43591.
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FID TILILA

 STE INTERVENTION

.LOGISTIQUE SARL A.U
بمقت�سى))عقد))عرفي))مؤرخ))يوم)

شرك9)) إنشاء) تم  (،2020 ( يوليو) (16

ح ت  وخصائص  لتالي9):

 STE INTERVENTION((:(9لت مي 

.LOGISTIQUE SARL A.U

لصاوح) نقل  لبضائع  (:  لهدف)

 لغير.
 56 رقم) (03 حي  لفر بي) ( (:  ملقر)

تكوين  كادير.)

درهم) (100.000 (  لرغسمال:)

مق م9 كاآلتي):)

 ل يد  لمنصور عبد هللا):)1000  

حص9)(100)درهم للحص9).

عبد)  لت يير:) ل يد  لمنصور 

هللا.

 إليد ع  لقانوني لضع في  ملحكم9)

 لتجاري9 باكادير يوم)29)يوليو)2020،)

تحت رقم)92640.) لس ل  لتجاري:))

.43617
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 STE ISRAA LOGISTIQUE
SARL AU

 إلشهار  لقانوني
طرف) من  بمقت�سى  لقر ر 

 ISRAA للشرك9)  لشريك  لوحيد 

(، (-LOGISTIQUE SARL AU
درهم  ملنعقد) (100.000 ر سمالها)

 8 ( بتاريخ) للشرك9  باملقر  الجتماعي 

يوليو)2020،)قرر مايلي:
)مقر  لشرك9):))ببلوك)05)رقم)33 

حي بحيرة ملين غيت ملول))).
  100.000 في) حدد  رغس  ملال  (

1000)حص9 من) درهم مق وم9 إلى)

لموزع9) 100درهم  لو حدة  ( ( فئ9)

كتالي:

) لرفعي فؤ د))))))1000)حص9.)

غهد ف  لشرك9:) من   ملوضوع:)

للنقل  لبضائع  لوطني9) مقالل 

ل لدللي9 وح اب  لغير.
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 لت يير:))تعين  ل يد  لرفعي فؤ د))

 ISRAA LOGISTIQUE(9م ير للشرك

SARL -A.U))ملدة أير محدلدة.

من) سن9  بتد ء) (99  ملدة:)

 لتس يل بالس ل  لتجاري.

) إليد ع  لقانوني) تم) (: ( ( ( (  إليد ع)

بمدين9) لدى  ملحكم9  البتد ئي9 

 نزكان بتاريخ)22)يوليو)2020،)تحت)

رقم) 978) لس ل  لتجاري  ( ( رقم)

.20697
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STE JABAL FISHING

 SARL    

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 تاسي1 شرك9
 10 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

تمت صياأ9  لقانون) ( (،2020 يونيو)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باوخصائص  لتالي9:)

لشرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

 STE JABAL FISHING (:  لت مي9)

 .SARL

 لغرض  الجتماعي:) لصيد)

 لبحري في جميع  شكاله).

) ملقر  الجتماعي تخصيص  المل)

(( رقم)56) ملر�سى  لعيون.

) ملدة:)محددة في)99سن9.

 لرغسمال):)13.326.000)درهم.

 لت يير:) لشرك9 م يرة من طرف)

 ل يد  حمد  ل9ويل.

من) تبتدئ   ل ن9  الجتماعي9:)

31دي مبر من) فاتح يناير لتنتهي في)

كل سن9.

 إليد ع  لقانوني:)تم لدى  ملحكم9)

يوليو) (21 بتاريخ) (  البتد ئي9 بالعيون)

رقم) (1514/20 رقم) تحت  (،2020

 لس ل  لتجاري)32339.
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STE JASSINE PROJET
SARL AU

تاسي1 شرك9
 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبر ير)2020،)تم تأسي1 شرك9 ح ت)

 مل ؤللي9  ملحدلدة  لشريك  لو حد)

باملميز ت  لتالي9:

 JASSINE PROJET »  لت مي9:)

.» SARL AU

شارع  وح ن) (:  ملقر  الجتماعي)

 أللل  لرقم)309،)كلميم.

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100)درهم.

:) شغال مختلف9  ل  عمال)  لهدف)

 لبناء).

 لشركاء):) ل يد  وح ين بوكز ج،)

لب9اق9) ل وحامل  مغربي  و ن ي9،)

 V294715 رقم)  لتعريف  لوطني9 

)1000)حص9).

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

يناير لتنتهي في)31)دجنبر من كل سن9.

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

ملدة) بوكز ج  طرف  ل يد:) وح ين 

أير محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

مارس) (10 بتاريخ) بكلميم   البتد ئي9 

2020،)تحت رقم2855.
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 KAYDOUSSA شــركة

 AMANDE
  SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة، 
رغسمالها : 100.000,00 درهم

 ،B46 مقرها  إلجتماعي : رقم

 ملن9ق9  لصناعي9 تاسيال،
 لدشيرة  و هادي9، إنزكان غيت ملول

تـأسـيـ1 شــرك9
 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

 لتأسي�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

تحمل  وخصائص  لتالي9):))

شرك9)))) ( ( (: ( ( ( ( ) لـتـ ـميـــــــــــــــ9) (-

.KAYDOUSSA AMANDE SARL

))-)) لشكل:)))شرك9 ح ت  مل ؤللي9)

 ملحدلدة.

-)) لـمـوضـــــوع:)

)-مقالل في مجال ت يير  لضيعات)

 لفالحي9.)))))))))

)ل بصف9 عام9 جميع  لعمليات) (-

أير) غل  مباشرة  بصف9  ترتبط   لتي 

مباشرة بهدف  لشرك9.

(،B46(لـمـقر  الجـتـماعــي))):))رقم ((-

 ملن9ق9  لصناعي9 تاسيال،) لدشيرة)

 و هادي9،)إنزكان غيت ملول.

سن9) (99 ( ( (: ( ( ( مــــــدة  لشركــــــ9) ( (-

 بتد ء)من يوم تأسي ها.)

-)رغسمـــال  لشركـــ9):)))100.000,00 

حص9 من) (1.000 درهم مق م على)

فئ9)100)درهم.

-)) لشركاء)لم اهمتهم):)

رشيد) - ل يد  لب ي99 

50.000,00)درهم مقابل)500)حص9.

قيوح) عبد  لصمد  -) ل يد 

50.000,00)درهم مقابل)500)حص9.

يتم  قت9اع ن ب9) ( ( ( (: ) ألربـــــــــاح) (-

من  ألرباح لإلحتياط  لقانوني) (5 (%

ل لباقي ح ب تقرير  لشركاء))))))سو ء)

يوزع  ل ينقل.

-)) لـت ـيـيــــــــــــــــــر)):)))ت ير  لشرك9 من)

طرف  ل يد رشيد  لب ي99))ل ل يد)

عبد  لصمد قيوح).

حق) غع9ي  ( ( حق  إلمضاء:) ( (-

من  ل يد) لكل   إلمضاء) ملشترك 

رشيد  لب ي99 ل ل يد عبد  لصمد)

قيوح.

-)) ل نـــ9  الجتمـاعيـ9))):)))من فاتح)

يناير إلى)31)دي مبر.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

 ملحكم9  إلبتد ئي9 بإنزكان بتاريخ)27 

يوليو2020)تحت رقم):)1075.
)للخالص9  لبيان

 لـمـ ـيـــــرلن))
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 LABEL FISH S.A.R.L شركة

  A.U
تأسي1

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

لضع  لقو نين) تم  (2020 يوليو) (3

ح ت) محدلدة  مل ؤللي9  لشرك9 

 ملميز ت  لتالي9):

.LABEL FISH((:(9لت مي -

- لشكل  لقانوني):شرك9 محدلدي9)

 مل ؤللي9))شريك ل حد.

 TRANSPORT: - لهدف)

 DE MARCHANDISE POUR

. COMPTE AUTRUI

 MARCHAND DE POISSON-

         - (FRAIS EN GROS (MAREYAGE

 ZNAIDI (: - ملقر  الجتماعي)

 RUE( 1003( N°06( DCHEIRA( EL

. JIHADIA

في) حدد  - لرغسمال  الجتماعي:)

 1000 100.000.00درهم مق م إلى)

حص9 من فئ9)100)درهم).

- لت يير:) ل يد  سماعيل)

ب با�سي م ير للشرك9.

- ملدة:)99)سن9.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد  (

باملحكم9  البتد ئي9) كتاب9  لضبط 
رقم) يوليو2020) (27 بتاريخ) بانزكان 

لتم) (،20643  لس ل  لتجاري)

 27 بتاريخ) (962 رقم) تحت   إليد ع 

يوليو2020.
 مل ير
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LAMED AGRI
تـــأسـيــ1

 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي1) تم  بتارلد نت  ماي2020)

صفاتها) محدلدة  مل ؤللي9  شرك9 

كمايلي):

 لت مي9):

.LAMED AGRI-

 لهــدف:))تهدف  لشرك9 غساساإلى:)))

- د رة  لضيعات  لفالحي9.
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مجالور  جماع9)  ملقر  الجتماعي:)

سيدي) برحيل  غلالد  لعزيز  سيدي 

لعزيز.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتس يل بالس ل  لتجاري.

حدد رغسمال  لشرك9) (:  لرسمال)

إلى) مق م9  درهم  (100.000.00 في)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1000

للو حدة.

- ل يد محمد لكريم)500)حص9.

 500 بوقارن) ح ن  -) ل يد 

حص9.

لكريم) محمد  :) ل يد   لت يير)

جميع  لوثائق) على  لكذلك  لتوقيع 

أير) ملدة  لحلك  ل إلد ري9   لبنكي9 

محدلدة.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (2  إلبتد ئي9 بترلد نت بتاريخ)

2020)تحت رقم)309)لرقم  لس ل)

 لتجاري)6789.
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HOUARA CARRIERES شركة
 ش.م.م

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

 لرغسمال  الجتماعي: 100.000,00 

درهم

 ملقر  الجتماعي: مركز جماع9 سيدي 

مو�سى  وحمري غلالد تايم9

 لتأسي1
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع  لقانون) ثم  يونيو2020) (23

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة ح ت  ملميز ت  لتالي9:

 HOURA شرك9)  لت مي9:)

CARRIERES)ش.م.م.

 لهدف:-) ستغالل  ملقالع لت ويق)

جميع  ملو د  مل تخرج9.

-)صنع ل بيع مو د  لبناء.

ل ألشغال) بالبناء) -غشغال 

 لعمومي9.

جماع9) مركز   ملقر  الجتماعي:)

سيدي مو�سى  وحمري غلالد تايم9.

 لرغسمال  الجتماعي:)حدد في مبلغ)

100.000,00)درهم مق م إلى)1000 

حص9 من فئ9)100,00)درهم للحص9)

على  لشكل  لتالي):

- ل يد ح ن مناني)250)حص9.

 900 هشام  لكنالي) - ل يد 

حص9.

 350 بوق يم) - ل يد  بر هيم 

حص9.

ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير:)

 ل ادة:)ح ن مناني لهشام  لكنالي)

ل بر هيم بوق يم ملدة أير محدلدة.

من) سن9  بتد ء) (99  ملدة:)

 لتأسي1  لنهائي.

بكتاب9) تم   إليد ع  لقانوني:)

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

تحت) يوليو2020) (22 في) تارلد نت 

رقم)529.
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 LA SOCIETE HOWARA

TECHNOLOGIE
SARL 

دل ر  للوز ,جماع9  ملهادي,  لكرد ن 

, قليم تارلد نت

إعالن  لتأسي1
 19 بتاريخ) عرفي،) بمقت�سى عقد 

يوليوز)2020)لمس ل بتار لد نت يوم)

,تم لضع  لقانون) (2020 يوليوز) (15

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة تتوفر على  ملميز ت  لتالي9):)

-1 لشركاء):)

لشوكري) عمر  :شوكري  - ل ادة)

لشوكري) خالد  لشوكري  جمال 

هشام).

-2 ملوضوع):

-تتخذ  لشرك9 كموضوع لها  آلتي:

 ألشغال  ملختلف9.

•الستير د ل لتصدير.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لصناعي9 ل ملالي9  ملنقول9)

ل لثابت9  ملرتب99 بشكل مباشر غل أير)

مباشر بموضوع  لشرك9.

-3 لت مي9):

 HOWARA -شرك9)

TECHNOLOGIE))))ش.)م.م)).

دل ر  للوز) (:  ملقر  الجتماعي)

, قليم) ,جماع9  ملهادي,) لكرد ن)

تارلد نت.)))

سن9) لت عون  ت ع9  -9 ملدة:)

من تاريخ تس يل  لشرك9 في)  بتد ء)

 لس ل  لتجاري.

-5رغسمال  لشرك9):)حدد رغسمال)

درهم) (100.000, (00 ب)  لشرك9 

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

100)درهم موزع9 كتالي:

 ل يد)))شوكري عمر))250حص9)

 جتماعي9.

 ل يد)))شوكري جمال)250)حص9)

 جتماعي9.

 ل يد))شوكري خالد)250)حص9)

 جتماعي9.

 ل يد))شوكري هشام)250)حص9)

 جتماعي9.

 مل موع):)1000حص9  جتماعي9.

)شوكري) ( عين  ل يد) -6 لت يير:)

للشرك9 لدلك)) ( م ير  لحيد ) ( عمر)

ملدة أير محددة.

-7 ل ن9  الجتماعي9):))تبتدئ من)

فاتح يناير ل تنتهي في)31)دي مبر من)

كل سن9.

  8)-) إليد ع  لقانوني):)تم  إليد ع)

لدى) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 ملحكم9  البتد ئي9 بتار لد نت))بتاريخ)

17يوليوز))2020)تحث رقم)443.

تس يل) :تم  -9 لس ل  لتجاري)

لدى) بالس ل  لتجاري   لشرك9 

يوم) بتارلد نت   ملحكم9  البتد ئي9 

23)يوليوز)2020)تحت رقم)6847.
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 STE HSSINA TRANS FISH
SARLA.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــ9
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك9) تأسي1  تم  ( 26يونيو2020)

ح ت) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 ملميز ت  لتالي9:

 STE HSSINA TRANS  لت مي9:)

.FISH SARLA.U
: لحي  إلد ري)  ملقر  الجتماعي)

 لوطي9 طان9ان.

درهم) (100.000,00:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100,00)درهم.

 لهدف):

-بيع  ل مك, لنقل  لوطني)

ل لدللي.

 لشريك  لوحيد:

هنون،) -عبد  لصادق 

نوفمبر) (30 بتاريخ) مزد د  مغربي،)

ب.ت.لرقم) 1993ب9ان9ان 

.JF97910

فاتح) من  :تبتدئ   ل ن9  ملالي9)

كل) من  دي مبر  (31 في) لتنتهي  يناير 

سن9.

ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير:)

أير) ملدة  هنون  طرف:عبد  لصادق 

محددة.

باملحكم9) :تم   لس ل  لتجاري)

 16 بتاريخ) ب9ان9ان   البتد ئي9 

يوليو2020)تحت رقم5435 .
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 G.N.T.F TRANS 
SARL -A.U

طرف) من  بمقت�سى  لقر ر  (-

 G.N.T.F للشرك9)  لشريك  لوحيد 

.TRANS- SARL -A.U
100.000) ملنعقد) رغسمالها)

بتاريخ للشرك9   باملقر  الجتماعي 

 2)يوليو2020)قرر مايلي:

بدل ر  وخماي1) ( (: مقر  لشرك9) (-

 لقليع9))غيت ملول))).
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-)رغس  ملال حدد في)100.000,00: 

1000)حص9 من) درهم مق وم9 إلى)

لموزع9) 100درهم  لو حدة  ( ( فئ9)

كتالي:

-)بو وح ن محمد))))))1000)حص9.)

غهد ف  لشرك9:) من  -) ملوضوع:)

للنقل  لبضائع  لوطني9) –مقالل  (1

ل لدللي9 وح اب  لغير.

-) لت يير:)))تعين  ل يد بو وح ن)

 G.N.T.F للشرك9) م ير  ( محمد)

أير) ملدة  ( ( ( (-TRANS- SARL -A.U

محدلدة.

من) سن9  بتد ء) (99 -) ملدة:)

 لتس يل بالس ل  لتجاري.

) إليد ع  لقانوني) تم) (: ( -) إليد ع)

بمدين9) لدى  ملحكم9  البتد ئي9 

تحت) ( يوليو2020) (22  نزكان بتاريخ)

رقم) 979) لس ل  لتجاري  ( ( رقم)

.20699
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G-ODA
ش.ح.م.م

 لتأسي1 :  
 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

)شرك9 ح ت) تم تأسي1) يوليو2020)

م ؤللي9 محدلدة مميز تها كما يلي):

 G-ODA شرك9) (:  لت مي9)

ش.ح.م.م.)

 ملوضوع:

) لتجارة، الستير د ل لتصدير.)

:)تجزئ9 تكاللت) مقرها  إلجتماعي)

شارع)5)رقم)2853)تد رت  نز   كادير.)

من تاريخ) سن9 إبتد ء) (99 (:  ملدة)

نأسي ها  لنهائي.

مال  لشرك9) رغس   لرغسمال:)

 100.000, (00 محدد في قيم9 قدرها)

درهم).

في  لشرك9:) ل يد)  مل اهمون 

د مور ن عمر.

يدير  لشرك9  ل يد) (:  إلد رة)

د مور ن عمر.

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)
يناير  لى)31)دي مبر من كل سن9).

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بأكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 
رقم) تحت  يوليو2020) (27 بتاريخ)

.93097
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 STE  GOLD TRAV BIG
SARL 

تـــــأســــيـ1 شــــــركــــــ9
 27 على عقد عرفي بتاريخ) بناء) (-I
لضع  لقو نين) تم  (, (2020 فبر ير)
محدلدة) لشرك9   ألساسي9 
GOLD TRAV BIG)ح ت) (  مل ؤللي9:)

 وخصائص  لتالي9):)
في) هدف  لشرك9  (: 1) لهدف)

 ملغرب كما في  وخارج هو:
)-تموين  وحفالت ل  مل9عم9).

- ألشغال  لعام9 ل  لبناء.
:)رقم)64)زنق9) -2) ملقر  الجتماعي)

باب  لع كر حي  لقصب9 كلميم.
-3) ملدة):))99)سن9.

-9) لرغسمال):)حدد في))100.000 
حص9) (1000 على) مق م  درهم 
 جتماعي9 بقيم9)100)درهم للو حدة)

لهي في نصيب  ل يد)):)
بيكرز من  وح ان))1000))حص9)

 جتماعي9.
ت ير  لشرك9 لملدة) (: -5) لت يير)
طرف  ل يد) من  محدلدة  أير 

بيكرز من  وح ان.
II-)تم)) إليد ع باملحكم9  البتد ئي9)
تحت) يونيو2020) (8 بتاريخ) ( بكلميم)
في) ل لتس يل  (106/2020 رقم)

 لس ل  لتجاري تحت رقم)2925.  
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STE GREENLFE
 SARL

شرك9 كرينالف ش.م.م
تأسي1 شرك9

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
9)يوليو2020)تم تأسي1 شرك9 ح ت)

 ملميز ت  لتالي9:

كرينالف) شرك9  ( ( (: ) لت مي9)

ش.م.م).

) لهدف  الجتماعي:) ستير د لبيع)

 ملو د  لفالحي9.)))

 لعنو ن:))))مكتب رقم)05) ل9ابق)

 لثاني رقم)406)شارع  كادير بلوك س)

 مل يرة  يت ملول).

 ملدة:))))99)سن9.

) لرغسمال:))))00. 100.000)درهم)

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

100)درهم.

من فاتح) ( ( ( (  ل ن9  الجتماعي9:)

يناير إلى)31)دي مبر من كل سن9.

ي ير  لشرك9  ل يد) ( ( (  لت يير:)

فتحي مص9فى ملدة أير محدلدة.)

 لس ل  لتجاري:تم  إليد ع)

باملحكم9) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 22 بتاريخ) بانزكان   البتد ئي9 

رقم) (.982 تحت عدد) ( ( يوليو2020)

 لس ل  لتجاري)20701  .
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 GROUPE DES

 TRAVAUX PUBLICS ET

 AMENAGEMENT

 GTPA 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بانزكان) 2020،) ملس ل  يوليوز) (3

تكونت) (2020 يوليوز) (07 بتاريخ)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

 GROUPE DES TRAVAUX م ماة:)

  PUBLICS ET AMENAGEMENT

. GTPA

درهم مقرها) ( (100.000 رغسمالها)

 الجتماعي:)عند عمارة  وحيان مكتب)

بلوك    يت) شارع  ل مارة  (7 رقم)

ملول.

 لهدف  الجتماعي:))

مقالل  عمال  لبناء.

منعش عقاري.)

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لصناعي9،) لتجاري9،) لعقاري9،)

غل) مباشرة  بصف9   ملالي9،) ملتعلق9 

أير مباشرة كلها غل جلها بالعمليات)

غن) شانها  من  ل لتي  غعاله   ملذكورة 

ت هل لتنمي نشاط  لشرك9.

) ملقر  الجتماعي:

 7 عند عمارة  وحيان مكتب رقم)

شارع  ل مارة بلوك    يت ملول.

تاريخ) من  سن9  بتد ء)  ملدة:99)

تس يلها بالس ل  لتجاري.
 100.000.00 رغسمال  لشرك9:) (

 100 حص9) (1000 إلى) درهم مق م 

درهم لكل حص9 مق م9 كما يلي):

 500 معاد) بخليق  - ل يد  يت 

حص9.

 500 رشيد) بخليق  - ل يد  يت 

حص9.

طرف  ل يد) من  ت ير  لشرك9:)

 يت بخليق معاد ل ل يد  يت بخليق)
رشيد،)بصفتهما  مل ير ن  ملتضامنين)

بإمضاء) محدلدة  أير  ملدة  لشرك9 

و ميع  ملعامالت  لبنكي9) مشترك 

ل إلد ري9 للشرك9.

من) تبتدئ   ل ن9  الجتماعي9:)

فاتح يناير لتنتهي في)31)دي مبر.

بمكتب9) :تم   إليد ع  لقانوني)

بتاريخ) بانزكان   لضبط  البتد ئي9 

15يوليوز)2020)تحت رقم)896.

بالس ل  لتجاري:تم) (  لتقيد)

بانزكان) بمكتب9  لضبط  البتد ئي9 

رقم) تحت  (2020 15يوليو) بتاريخ)

.20635
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 GULF HORIZON شركة

 SERVICES
 S.A.R.L

إعالن عن تأسي1
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

لضع  لقو نين) تم  13يوليو2020)

ح ت) محدلدة  مل ؤللي9  لشرك9 

 ملميز ت  لتالي9):
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 GULF HORIZON ( (: - لت مي9)
.SERVICES

شرك9) ( (: - لشكل  لقانوني)
محدلدي9  مل ؤللي9).

 SECURITE ET ( (: - لهدف)
. GARDIENNAGE

 MAGASIN (: - ملقر  الجتماعي)
 RUE( 814( N°117( TARRAST

.INEZGANE
في) حدد  - لرغسمال  الجتماعي:)
 1000 100.000.00درهم مق م إلى)

حص9 من فئ9)100)درهم).
خربوش) كنزة  - لت يير:) ل يدة 

م ير للشرك9.
- ملدة:)99)سن9.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 
باملحكم9  البتد ئي9) كتاب9  لضبط 
 .2020 يوليو) (28 بتاريخ) بانزكان 
لتم) (،20783 رقم  لس ل  لتجاري)
 28 بتاريخ) (1087  إليد ع تحت رقم)

يوليو2020.
 مل ير
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  FAWAL TRANS شركة
SARL.AU

تأسي1 شرك9 م م 
في) ( مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسي1 شرك9) تم  (2020 يوليو) (22
شريك) ح ت  محدلدة  مل ؤللي9 

لحيد تحمل  وخصائص  لتالي9):
تحمل  لشرك9  سم) -1) لت مي9:)

. STE FAWAL TRANS SARL.AU
تحدد) (: رغسمال  لشرك9) (2-
رغسمال  لشرك9 في مبلغ)100000.00  
1000)حص9 بقيم9) درهم مق م  لى)
100)درهم لكل حص9 مق م9 كالتالي:
حكيم،) - ل يد  وحمد لي 
 V292270 رقم  لب9اق9  لوطني9)

1000حص9.
غدلز) دل ر  -3) ملقر  الجتماعي:)

غلسعود  لصفاء) شتوك9 غيت بها.
نقل) (: -9 لهدف  الجتماعي)
نقل) وح اب  لغير،)  ألشخاص 

 لبضائع وح اب  لغير.))

تحدد ت يير  لشرك9) -5) لت يير:)
من طرف):

رقم) حكيم   ل يد  وحمد لي 
. V292270(9لب9اق9  لوطني 

تم  يد ع  مللف  لقانوني) (6-
لدى  ملحكم9  البتد ئي9) للشرك9 
 29 بتاريخ) (1045 إلنزكان تحت رقم)
رقم  لس ل  لتجاري) ( يوليو2020)

.20757
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 STE CONSTRUCTIONSشركة
   DOKALYINE

 SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
لضع  لقو نين) تم  يوليو2020) (2
 ألساسي9 لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

بشريك لحيد))ح ت  ملميز ت  لتالي9:
 CONSTRUCTIUONS:(9لت مي 
                                                                                               .   DOKALYINE
)-) لشكل  لقانوني:))شرك9 محدلدة)

 مل ؤللي9 ح ت شريك  لوحيد.)
- لهدف:)

غل) مختلف9  غعمال  من   ملقالل 
 لبناء.

)-) ملفالضات  لعام9.
)-))غعمال ت9وير  لفضاء) ألخضر.

زنق9)) (02 رقم) ( (: - ملقر  الجتماعي)
عماد حي تد رت  نز   كادير.

في) حدد  - لرغسمال  الجتماعي:)
00,)100000)درهم مق م إلى)1000 
) ملمثل9) )در هم) ( ( حص9 من فئ1009)
ملكي9  ل يد) في  للحص9  لو حدة 

سرير خالد.)))
- لت يير:)عين  ل يد سرير خالد)

م ير ))للشرك9 ملدة أير محددة).
سرير) عين  ل يد  (: -) المضاء)
و ميع  ألعمال)  ملوقع  لوحيد 

 إلد ري9 ل ملصرفي9.
-) ملدة:))99)سن9.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 
باملحكم9  لتجاري9) كتاب9  لضبط 
تحت) يوليو2020) (29 باكادير بتاريخ)

رقم)93180.
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ح ابات  طلنتي1

زنق9 موالي إدري1))بلوك)10)رقم)28)) ل9ابق)

 أللل

 لحي  لصناعي)) كادير

TEL/FAX(:05(28(82(29(72

Sté DINANIS

S.A.R.L

إعالن عن تأسي1 شرك9 محدلدة 
 مل ؤللي9 

 رغسمالها: 100.000.00 درهم                           

 08 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إحد ث) تم  ( باكادير) (2020 يوليو)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

لحيد) شريك  ح ت   مل ؤللي9 

باملو صفات  لتالي9):)

                     . Sté((DINANIS((Sarl  السم:)

عمارة) :1مكرر   ملقر  الجتماعي)

111)إقام9 فال  مليل)) لحي  ملحمدي

 كادير.))))))))))))))))

لتنظيم  وحفالت) إد رة   لهدف:)

ل ملهرجانات،) لتنشيط  لثقافي)

ل لفني.

)ممون حفالت.

كر ء) ل ل ينمائي   إلنتاج  لفني 

 آلالت،)تجارة عام9،))مقهى ل-م9عم،)

ت يير) للترفيه،) لغماكن  ملهى 

ل ستغالل  ملقالالت  لتجاري9)).

مقالل غعمال لخدمات مختلف9)،)

 ستير د لتصدير.

لعام9 جميع  لعمليات ل ملعامالت)

مباشرة) أير  غل  مباشرة   ملتعلق9 

بالهدف  الجتماعي ل  لتي ت اعد في)

تنمي9  لشرك9.

رغسمال  لشرك9))  لرغسمال:)

درهم)) ( (100.000,00 ( ( في) ( محدلد)

موزع9 على))1000)حص9 بمبلغ))100  

درهم))للحص9 في))حوزة  ل يد  مال)

حص9).)) (1000 ()  لعزلزي  اللر لي)

)تبتدئ من فاتح يناير)  ل ن9  ملالي9:)

سن9) ( دي مبر من كل) ( (31 ( إلى أاي9)

لفترة أير محدلدة.

 لت يير):) مل يرة  لوحيدة للشرك9)
هو  ل يدة  مال  لعزلزي  اللر لي.

عمر  لشرك9:)محدلد في))99))سن9.
تم)) ( لقد) ( (: ) لقانوني)  إليد ع)
 إليد ع)) لقانوني))لدى))كتاب9)) لضبط)))
 29 يوم) باكادير  باملحكم9  لتجاري9 
 93421 رقم) ( تحت) ( (2020 يوليو)

ل لس ل  لتجاري))رقم)43705 .
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ECO-JOULE SOLAR
RC : 20623 / INEZGANE

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة من شريك ل حد

بايت) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسي1) (2020 يوليو) (6 ملول بتاريخ)
من) محدلدة  م ؤللي9  ح ت  شرك9 

شريك ل حد مو صفتها كالتالي):
.ECO-JOULE SOLAR(:(9لت مي (
در س9،) (:  لهدف  الجتماعي)
ل أللو ح) للمعد ت  ل لتركيب   لبيع 

 لشم ي9  لكهرلضوئي9.
 الستير د ل لتصدير.)

 لتجارة  لعام9.
 6 رقم) كر ج  (:   ملقر  الجتماعي)
حي) هندي  زنق9  (10 رقم) (C بلوك)

 مل تشفى  يت ملول.
 ملدة):)99)سن9.

 لرغسمال  الجتماعي):)))100.000 
حص9) (1000 إلى) مق م9  درهم 
درهم لل هم) (100  جتماعي9 بقيم9)

مق م9 كالتالي):
 1000 (: عبد هللا  صفار)  ل يد 

حص9.))))))))))
تعيين  ل يد عبد هللا) (:  لت يير)

 صفار كم ير لشرك9.
من) تبتدئ  (:  ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير إلى)31)دي مبر.
مق م9 ح ب  لفصل) (:  ألرباح)

17)من قانون  لشرك9.)
إيد عه) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
بإنزكان تحت) ( ) البتد ئي9) باملحكم9)

889)يوم)15)يوليو)2020.
)))للخالص9 ل  لبيان)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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 EDDAWIA MACHINE شركة

ش.م.م

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

 لرغسمال  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : مركز جماع9 

سيدي مو�سى  وحمري غلالد تايم9

 لتأسي1
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع  لقانون) تم  (08/07/2020

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة ح ت  ملميز ت  لتالي9):

 EDDAWIA شرك9) (:  لت مي9)

MACHINE))ش.م.م.

لبيع  آلالت) شر ء) (:  لهدف)

ل ملعد ت  لفالحي9.

ل ملعد ت) بيع  آلالت  ل  شر ء)

 وخاص9 بتربي9  ملاشي9.

ت ويق  ألعالف ل  وحبوب.

 ستير د ل تصدير  ملو د  لفالحي9.

تأطير ل مو كب9 ل إرشاد  لفالحين.

سيدي) مركز   ملقر  الجتماعي:)

مو�سى  وحمري غلالد تايم9.

 لرغسمال  الجتماعي:)حدد في مبلغ)

 1000 إلى) مق م  درهم  (100.000

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

على  لشكل  لتالي):

 ل يدة نادي9  لعالم)500)حص9.

 500 مريم  لد لدي)  ل يدة 

حص9.

من) ت ير  لشرك9   لت يير:)

طرف  ل يدة نادي9  لعالم ملدة أير)

محدلدة.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

بكتاب9) تم   إليد ع  لقانوني:)

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

تحت) (28/07/2020 في) بتارلد نت 

رقم)702.
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EL RAD PROJETS
SARL AU 

إنشاء شرك9
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك9) تأسي1  تم  (01/07/2020

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة  لشريك)

 لو حد باملميز ت  لتالي9:

 EL( RAD( PROJETS« (:  لت مي9)

.»SARL AU

موالي) حي  (:  ملقر  الجتماعي)

 سماعيل  سا.)) سا  لز ك.

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100)درهم.

:) لبناء)ل  عمال مختلف9)  لهدف)

بمختلف  لنشاطات) مقالل 
 ألخرى

 لشركاء):) ل يد  لغد ل محمود،)

لب9اق9) ل وحامل  مغربي  و ن ي9،)

  JZ5849 رقم)  لتعريف  لوطني9 

1000))حص9).

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

يناير لتنتهي في)31)دجنبر من كل سن9.

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

طرف  ل يد  لغد ل محمود ملدة أير)

محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

يوليو) (13 بتاريخ) بكلميم   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)2999  .
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 ملركز  و هــوي للخدمـــات

تيزنيت). لهاتف:)05.28.60.24.10

FAA SERVICES
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
محضر  و مع) على  بناء)

بتاريخ)  لعام  لتأسي�سي  ملنعقد 

ح ت) تأس ت شرك9  (17/07/2020

باالعتبار ت)  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 لتالي9):)

  FAA SERVICES(«(9السم:)شرك ((-

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة.

شارع  ملقالم9) (19 (: ) لعنو ن) (-
كلميم.

 Marchand( de- ( ( (: -) لهدف)
.matériels(pour(le(diabète

كل  لعمليات) عام9  لبصف9 
 ل ياحي9،) لتجاري9،) ملالي9)
ل القتصادي9  لتي من شأنها غن تنمي)
لت9ور نشاط  لشرك9  ملذكورة غعاله.

-) ملدة):)ت ع9 ل ت عون سن9)(99 
سن9).

-)رغس  ملــال):)رغسمال  لشرك9 هو)
درهم)) (100.000) درهم) غلف  مائ9 
حص9) ((1000) غلف) إلى  مق م9 

بقيم9 مائ9)(100))درهم لكل حص9.
-) لت يير):)تعيين فؤ د  يت عيا ش)

م ير  للشرك9.
تم  إليد ع) (: -) إليد ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكم9  البتد ئي9 بكلميم)
(: رقم) تحت  (22/07/2020 (: بتاريخ)

 .175/2020
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 BOUDERBALA شركة
TRAVAUX

ش.م.م
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

للشريك  لوحيد
 لرغسمال  الجتماعي: 100.000 

درهم
 ملقر  الجتماعي : مركز جماع9 

سيدي مو�سى  وحمري غلالد تايم9
 لتأسي1

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع  لقانون) تم  (24/06/2020
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 
ح ت) للشريك  لوحيد   ملحدلدة 

 ملميز ت  لتالي9:
 BOUDERBALA(9لت مي9:)شرك 

TRAVAUX)ش.م.م.
 لهدف:-)غشغال حفر ل  ستخر ج))

ل نقل  ألترب9.
-)غشغال تهيئ9  مل احات.

ل  لت9هير) غشغال  لتنظيف  (-
 ملرتب99 بالبناء

-)غشغال  لبناء.

جماع9) مركز   ملقر  الجتماعي:)

سيدي مو�سى  وحمري غلالد تايم9.

 لرغسمال  الجتماعي:)حدد في مبلغ)

100.000,00)درهم مق م إلى)1000 

حص9 من فئ9)100,00)درهم للحص9)

على  لشكل  لتالي):

 1000  ل يد  و ياللي  وح اني)

حص9).

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

أير) ملدة   ل يد  و ياللي  وح اني 

محدلدة.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

بكتاب9) تم   إليد ع  لقانوني:)

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

تحت) (22/07/2020 في) بتارلد نت 
رقم)530.
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 STE BOULANGERIE

 AMOGAR
SARL A.U 

بتاريخ)) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

شرك9) تأسي1  تم  ( (07/07/2020

ح ت  ملميز ت) محدلدة  مل ؤللي9 

 لتالي9:

 STE BOULANGERIE«(:(9لت مي 

»AMOGAR  SARL A.U
 ملقر  الجتماعي):)رقم)98)زنق9)10 

عين  لرحم9 طان9ان.

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

حص9 من فئ9) ( (1000 مق م9 على)

100,00)در هم.

):)مخبزة ل حلويات.  لهدف)

تجارة عام9،

غشغال مختلف9،

تاجر مو د  لبناء)ل ملباني،

 ستغالل  ملحاجر،

معد ت  ملكاتب لغجهزة  لكمبيوتر)

لغثاث  ملكاتب.

حن9  بو  وح ن،) (:  لشركاء)

مغربي9،)مزد د بتاريخ)1983/10/12،)

JF32480(ب.ت.ل



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   1856

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

يناير ل تنتهي في)31)دجنبر من كل سن9

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

طرف:

حن9  بو  وح ن ملدة أير محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

بتاريخ) ب9ان9ان   البتد ئي9 

23/07/2020)))تحت رقم)5465 .
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STE C.H SECURITE
SARL AU

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 للشريك 

 لوحيد   

رغسمالها : 100.000 : درهم  

تاسي1 شرك9
طبقا ملقتضيات عقد عرفي  ملؤرخ)

بالحي  ملحمدي،)) (2020 يونيو) (22 في)

غكادير،) (،C1C عمارة) إقام9  لصفاء)

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 

 ملحدلدة ح ت  ملو صفات  لتالي9):)

 »C.H SECURITE« (:  لت مي9)

ش.م.م للشريك  لوحيد.

:) لحي  ملحمدي))  ملقر  الجتماعي)

إقام9  لصفاء)عمارة)C1C)غكادير.

مدة صالحي9  لشرك9):)99)سن9

في) حدد  (: رغس  ملال  الجتماعي)

 1000 على) موزع  درهم  (100.000

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

لفائدة  ل يد شنيتي) ( حص9) (1000

عثمان))

من) ت يير  لشرك9  يتم   لت يير:)

طرف  ل يدة ليلى  لفقير).

 ملوضوع):) وحر س9.

فاتح) من  تبتدئ   ل ن9  ملالي9:)

يناير  لى)31)دي مبر من كل سن9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  لتجاري9 بأكادير،)

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (29 بتاريخ)

.92658
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ح ابات  دميم ش.م.م

336)شارع  ملقالم9  يت ملول

 لهاتف)0528240004) لفاك1)0528249216

  ASMAE SOUSS IMMO

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة لح ت  لشريك  لوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

لضع  لقانون) ثم  (2020 يوليو) (19

محدلدة) شرك9  لتأسي1   ألسا�سي 

لح ت  لشريك  لوحيد)  مل ؤللي9 

باملميز ت  لتالي9):

 ASMAE SOUSS(9لت مي9:)شرك 

.IMMO

ح ت  مل ؤللي9) شرك9   لشكل:)

 ملحدلدة لح ت  لشريك  لوحيد.

رغسمال) حدد  (: رغسمال  لشرك9)

درهم مق م9) (500.000  لشرك9 في)

بقيم9) حص9  جتماعي9  (5000 إلى)

في) كلها  هي  ل  للو حدة  در هم  (100

ملكي9  ل يد  بها  بر هيم.)

مقر  لشرك9):) ل9ابق  اللل تجزئ9)

B/816) لحي  لصناعي  يت ملول.

عقاري,) منعش  نشاط  لشرك9:)

لكال9) (,  الشغال  ملختلف9  ل  لبناء)

عقاري9.

عين  ل يد  بها  بر هيم)  لت يير:)

كم ير للشرك9 ملدة أير محدلدة.

 لتوقيع:) لشرك9 ملزم9 بالتوقيع)

 لوحيد للم ير  ل يد  بها  بر هيم.

إلى يناير  (01 من)   ل ن9  ملالي9:)

 31)دي مبر).

في مدة  لشرك9 محددة  ( (:   ملدة)

 99)سن9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 النزكان)

2020/07/27)تحت رقم)1071  يوم))

لرقم  لس ل  لتجاري)20771.
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ATLAN POISSON
SARL AU 

إنشـــاء شركـــــ9
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك9) تأسي1  تم  (19/07/2020

لحيد) بشريك  محدلدة  مل ؤللي9 

ح ت  ملميز ت  لتالي9):

  ATLAN POISSON (:  لت مي9)

.SARL AU

حــــــي تيرت  لعليا)  ملقر  الجتماعي):)

بلوك ب زنق9)05)رقم)36)كلميــــم

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100)درهم.

:)بيع  ل مك بالتق يط.)  لهدف)

بيع  ل مك  و مل9.

نكوص.

تلوكي) محمد  :) ل يد   لشركاء)

 ملزد د بتاريخ)25/09/1992)بكلميم،)

لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل 

رقم)JA152854)ل ل اكن حاليا بحي)

 ملصلى تيرت،)كلميم.)(1000)حص9)

تبتدئ من فاتح) (: (  ل ن9  ملالي9)

يناير لتنتهي في)31)دجنبر من كل سن9

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

تلوكي ملدة أير) طرف  ل يد محمد 

محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

بتاريخ) بكلميم   البتد ئي9 

23/07/2020)تحت رقم)3025.
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ATLANTIC BOUCHRA FISH
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
 ATLANTIC BOUCHRA (:  السم)

FISH

لت ويق) معاو 9  (:  لهدف)

 ملنتجات  لبحري9 لتصديرها.

درهم مكون9) (100.000 (: رغسمال)

درهم) (100 بمبلغ) حص9  (1000 من)

للو حدة.

 لت يير:))سرلد عبد  لعزيز.

تجاري،) محل  (:  ملقر  الجتماعي)

 وخو رزمي،)7C - 11،)عمارة)11،)حي)

تليال،)غكادير.

 ملدة):))99)سن9.

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

باملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

بتاريخ) (92652 رقم) تحت  باكادير 

.29/07/2020
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AUTO ECOLE IGDAD
 Sarl

رغسمالها 000 10 درهم

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 17/07/2020 بتاريخ) بتارلد نت 

م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأس ت 

محدلدة تحمل  ملو صفات  لتالي9):)

 AUTO ECOLE (:  لت مي9)

.IGDAD(Sarl

 ملوضوع):)موضوع  لشرك9 هو:

مدرس9 لتعليم قيادة  ل يار ت.

في) محدد  رغسمال  الجتماعي:)

10.000)درهم موزع إلى)100)نصيب)

للو حد) درهم  (100 بفئ9)  جتماعي 

مكتتب9 لم ددة كلها.)

 1 رقم) عمارة  (:  ملقر  الجتماعي)

شق9)2)دل ر تزمورت تارلد نت.))

 ملدة):)مدة  لشرك9 محددة في)99 

في) تاريخ تقييدها  سن9 تحت ب من 

 لس ل  لتجاري.

ستكون  لشرك9 م يرة)  لت يير:)

طرف  ل يد) من  محددة  أير  لملدة 

محمد  كضيض.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

 26/07/2020 بتاريخ) بتارلد نت 
تحت رقم)719)(رقم  لس ل  لتجاري)

6861)بتارلد نت).
مختصر لغاي9  لنشر
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AYATOP
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة بشريك ل حد
في))) للعقد  ملؤرخ  طبقا 

06/07/2020)بألالد تايم9،)تأس ت)

محدلدة) م ؤللي9  ح ت  شرك9 

مميز تها كما يلي):

.»AYATOP«(:(السم 

ل ألعمال) :) لبناء)  لهدف)

غعمال  لبناء) لعام9)  ملختلف9.)

لدر س9) ( بناء) ل ملباني.) ( ل وخاص9)

جميع  ألعمال  لعام9) لإعمال لبناء)

( ل9رق،) غل  وخاص9 للبني9  لتحتي9)

ل ألعمال) للبناء،) ل لصرف  لصحي.))

ل لهندس9) لغعمال  ل9رق   لتر بي9،)

ل ألعمال) لقنو ت  لري،)  ملدني9،)

 لهيدرلليكي9 ل إلضاءة  لعام9،)لحفر)

ل وحفر.) التصاالت  لهاتفي9،)  آلبار 

 ملياه،)جميع  ألشغال  لعام9.)تركيب)

لصيان9 شبك9 مياه  لشرب ل لكهرباء)

ل لشبكات  ملختلف9.) وحد ئق)

لصيان9  مل احات) ل  لب تن9 

ل ألدل ت)  وخضر ء.) ستئجار  آلالت 

مختلف9:) غعمال  ل ملعد ت  لعام9.)

 ل باك9،) لكهرباء،) لنجارة،) للوح9،)

 ملشغوالت  وحديدي9،) لرخام،)

ل ألرضيات.)  لتجصيص،) لبالط 

( و  ور،) غعمال  لهندس9  ملدني9)

غبر ج  ملياه،)  مل اري  ملائي9،)

 ألحو ض)...).)تنفيذ لتشغيل لصيان9)

لتجميع لإصالح جميع  ملر فق  لعام9)

غل  وخاص9.) ستير د لتصدير.

 100.000 ( (: ( رغسمال  لشرك9)

سهم) (1000 إلى) مق م9  درهم 

،)موزع9) 100)درهم لكل منها) بقيم9)

بالكامل على  مل اهم  لوحيد  ل يد)

عبد  لصمد  يت  جمل.

خالل) من  ت ير  لشرك9   مل ير:)

 لتوقيع  لوحيد لل يد عبد  لصمد)

آيت  جمل لفترة أير محدلدة).
زنق9) (07 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 لقدس حي ر بح9)) لالد تايم9.

سن9  بتد ء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتس يل بالس ل  لتجاري.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

(,682 رقم) تحت  بتارلد نت 

بتاريخ) (6855 ل لس ل  لتجاري رقم)

      . 27/07/2020
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STE A-Z EMBAL
SARL

إنشاء شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة  
  STE A-Z EMBAL((:(سم  لتجاري 

.SARL
رقم) (2 تجزئ9  لصفاء) (:  لعنو ن)

139) يت ملول.

لتغليف) تاجر دل ت  (- (: ) ملهام)

(- ( خدمات  مل9بع9) ( ( (-  لصادر ت)

 لتجارة.
 100.000 ( (: مال  لشرك9) رغس 

درهم.

 لت يير))):)) ل يد)) زعوم محمد:)

مشارك ل م ير للشرك9.

مشارك) (: حمزة) ) زعوم   ل يد)

لم ير للشرك9.)

تم  إليد ع  لقانون  ألسا�سي لدى)

باملحكم9  البتد ئي9) كتاب9  لضبط 

تحت) ( ( (20/07/2020  نزكان بتاريخ)
تحت) ل لس ل  لتجاري  (943 ( رقم)

رقم)20675.
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SOCIETE BACHOU SERVICE
 SARL 

تأسي1
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناء   (- (I

لضع  لقو نين) تم  (,2020/06/22

ح ت  مل ؤللي9) ( لشرك9)  ألساسي9 

 BACHOU SERVICE ( محدلدة)

SARL)ح ت  وخصائص  لتالي9):)

في) هدف  لشرك9  (: -) لهدف) (1

 ملغرب كما في  وخارج هو):)

يحمل  الستير د) لسيط  غل  تاجر 

ل لتصدير.

2)-) ملقر  الجتماعي):)حي  لود دي9)
جماع9))تكانت))بويزكارن))كلميم.

3)-) ملدة):))99)سن9
9)-) لرغسمال):)حدد في)100.000 
حص9) (1000 على) مق م  درهم 
 جتماعي9 بقيم9)100)درهم للو حدة)

لهي في نصيب):)
باشو علي):)500)حص9  جتماعي9.
حص9) (500 (: رشيد) باشو 

 جتماعي9.
ت ير  لشرك9 لملدة) (: -) لت يير) (5
علي) ( أير محدلدة من طرف  ل يد)

باشو.
في  لس ل) تم  لتس يل  (- (II
كلميم) (  لتجاري باملحكم9  البتد ئي9)
رقم) تحت  (2020/07/17 بتاريخ)

  .3003
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BAZ LINES
 تجزئ9  لعي الي بوركان  كاديررقم 

19
 تـــأسـيــ1

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  كادير)
تم تأسي1) (،2020 يونيو) (25 بتاريخ)
صفاتها))) ( محدلدة  مل ؤللي9) شرك9 

كما يلي):))
       .BAZ LINES(:(9لت مي 

تهدف  لشرك9 غساسا) ( (:  لهــدف)
إلى):

وح اب) للبضائع   لنقل  لبري 
 لشرك9 لوح اب  لغير.

لعموما جميع  لعمليات  لتجاري9)
 لصناعي9  ملالي9 ل  لعقاري9  ملتعلق9)
لكل  ألنش99) باالنش99  ملذكورة 
شأنه) من  طابع  ح ت  غل   ملشابه9 

توسيع لتنمي9  لهدف  الجتماعي.
تجزئ9) (19 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 لعي الي بوركان  كادير.
من تاريخ) 99)سن9  بتد ء) ( (:  ملدة)
 لتس يل بالس ل  لتجاري باستثناء)

حال9  لتمديد غل  لفسخ  مل بق.
 لرغسمال):))حدد رغسمال  لشرك9)
في)100.000)درهم))مق م))إلى)1000 

حص9.

 ل يدة نجاة  لزين))1000)حص9.

نجاة  لزين) :) ل يدة   لت يير)

أير) ملدة  لحلك  للشرك9  م يرة 

محدلدة.)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 باكادير يوم)16)يوليو)2020 

تحت رقم)91502.
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STE BEN OMAR FISH
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــ9
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك9) تأسي1  تم  (06/07/2020

محدلدة  مل ؤللي9 من شريك لحيد)

ح ت  ملميز ت  لتالي9):

 STE BEN OMAR (:  لت مي9)

.FISH SARL A.U

 ملقر  الجتماعي):)حي  لشيخ محمد)

لغظف،)طان9ان.

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100)درهم.

 لهدف):

نقل  لبضائع) تجارة  السماك،) (-

وح اب  لغير.

 لشريك  لوحيد):

مزد د) مغربي،) لهر رم9،) منير  (-

باكادير  د) (1982/11/13 بتاريخ)

.J366713(لتنان،)ب.ت.ل رقم 

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

دي مبر من كل) (31 يناير ل تنتهي في)

سن9

:)ت ير  لشرك9 حاليا من)  لت يير)

طرف):

أير) ملدة  لهر رم9  منير   ل يد 

محددة.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

بتاريخ) ب9ان9ان   البتد ئي9 

16/07/2020)تحت رقم)5437.
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 STE ALJANOUB

PNEUMATIQUE

SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ))

تأسي1) تم  10/07/2020) نزكان 

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت)

تحمل  وخصائص)  لشريك  لوحيد 

 لتالي9):

 STE ALJANOUB (:  لت مي9)

  PNEUMATIQUE SARL AU

 2 رقم) كر ج  (:  ملقر  الجتماعي)

 ل9ريق  لد ئري9 تمز رت  يت ملول.

رغس  ملال):)100.000)درهم

 ملدة):)99)سن9))

ح ن  مين))) :) ل يد   مل ير)

HA111685(لطنيته رقم

 لنشاط):)

ل) -) الستير د  بيع  لع الت) (-

 لتصدير.

تم  إليد ع  لقانوني لدي  ملحكم9)

 27/07/2020 في) بانزكان   البتد ئي9 

تحت رقم)1089.
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ح ابات  دميم ش.م.م

336)شارع  ملقالم9  يت ملول

 لهاتف)0528240004 لفاك1)0528249216

ALOGOM TRANS

SARL AU

إعالن عن تأسي1 شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة لح ت  لشريك 

 لوحيد 
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

ثم لضع  لقانون) (2020 يوليوز) (19

محدلدة) شرك9  لتأسي1   ألسا�سي 

لح ت  لشريك  لوحيد)  مل ؤللي9 

باملميز ت  لتالي9):

 ALOGOM شرك9) (:  لت مي9)

.TRANS

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  (:  لشكل)

 ملحدلدة لح ت  لشريك  لوحيد.

رغسمال) حدد  (: رغسمال  لشرك9)

درهم مق م9) (100.000  لشرك9 في)

بقيم9) 1000حص9  جتماعي9  إلى)

في) كلها  هي  ل  للو حدة  در هم  (100

ملكي9  ل يد م لم بوجمع9.)

:) ل9ابق  اللل رقم) مقر  لشرك9)

245)بلوك د حي  لزيتون  كادير.

:) لنقل  لوطني  نشاط  لشرك9)

ل  لدللي للبضائع وح اب  لغير.

م لم) عين  ل يد  (:  لت يير)

للشرك9 ملدة) بوجمع9 كم ير لحيد 

أير محدلدة.

:) لشرك9 ملزم9 بالتوقيع)  لتوقيع)

م لم) للم ير  ل يد   لوحيد 

بوجمع9.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر.)

 ملدة):)مدة  لشرك9 محددة في)99 

سن9.

بكتاب9) ثم  إليد ع  لقانوني 

الكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

يوم)2020/07/28)تحت رقم)93117 

لرقم  لس ل  لتجاري)43681.
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STE AMERI CARS
 SARL

بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ))

تأسي1) تم  بانزكان  (02/06/2020

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

تحمل  وخصائص  لتالي9):

 STE AMERI CARS (:  لت مي9)

 SARL
 ملقر  الجتماعي):)زنق9)3002)شارع)

تافر لت رقم)1) لدشيرة  نزكان
رغس  ملال):)500.000)درهم

 ملدة):)99)سن9.

 مل ير):) ل يد حفيظ طيبزة.

 لنشاط):

-)كر ء) ل يار ت بدلن سائق.

تم  إليد ع  لقانوني لدي  ملحكم9)

 28/07/2020 في) بانزكان   البتد ئي9 

تحت رقم)1113.
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 AMINE SERVICE TRANS ET
LOGISTIQUE
تأسي1 شرك9

بتاريخ) على  لعقد  ملؤرخ  بناء)
شرك9) تأسي1  تم  (2019-11-01
 AMINE SERVICE TRANS ET

LOGISTIQUE))ح ت م ير لحيد،
ل) ( نقل  مل افرلن) (:  لهدف)

 مل تخدمون
حي) (34 زنق9) (: مقرها  الجتماعي)

عين  لرحم9 طان9ان
درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

مق م  لى)1000)حص9.
 1000 محمد) بلخياط  (:  ل يد)

حص9.
محمدبلخياط :) ل يد    لت يير)

ل ملدة أير محدلدة.
 ملدة):)99)سن9.

باملحكم9  البتد ئي9) تم  اليد ع 
بتاريخ (299 (: رقم) تحت   ب9ان9ان 

.13-03-2020
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 ABOUMARY TRANSPORT

AYATOP
تأسي1 شرك9

ح ت م ؤللي9 محدلدة بشريك 
ل حد

في)) للعقد  ملؤرخ  طبقا 
16/07/2020)بألالد تايم9،)تأس ت)
محدلدة) م ؤللي9  ح ت  شرك9 

مميز تها كما يلي:
.AYATOP(:(السم 

نياب9) نقل  ملوظفين  (:  لهدف)
تأجير) تنظيم  لرحالت.) عن  لغير،)
لمعد ت  لنقل) ل ألدل ت   آلالت 
ل ألشغال  لعام9،) لنقل  لوطني)
غنو ع  ملنتجات) و ميع  ل لدللي 
نقل) ل ألشياء.) ل ل لع  ل ملو د 
(- تجارة) وح اب  لغير.)  لبضائع 
- سباك9) غعمال  (: متنوع9)  غعمال 
 كهرباء)-)نجارة)-)دهان)-)غعمال حديد)-
- تغ9ي9) (- بالط) (- -)تجصيص)  نجارة)
- تجميع) (- صيان9) (- تشغيل) (-  تنفيذ)
جميع  ملنشآت  لعام9) إصالح 

ل وخاص9.) ستير د ل تصدير.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

 100 سهم بقيم9) (1000 مق م9 إلى)

درهم لكل منها)،)موزع9 بالكامل على)

 مل اهم  لوحيد  ل يد عبد  لصمد)

 يت  جمل.

خالل) من  ت ير  لشرك9   مل ير:)

 لتوقيع  لوحيد لل يد عبد  لصمد)

آيت  جمل لفترة أير محدلدة).
 ملقر  الجتماعي:)دل ر  يت رحمون)

جماع9  وخنافيف  لالد))تايم9)).

سن9  بتد ء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتس يل بالس ل  لتجاري.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

(،963 رقم) تحت  بتارلد نت 

بتاريخ) (6867 ل لس ل  لتجاري رقم)

.2020/08/03
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ACARO شركة
 قام9 209 شق9 8 فال  لمليل- 

 كادير

تـــأسـيــ1
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  كادير)

تأسي1) تم  (،02/07/2020 بتاريخ)

صفاتها))) محدلدة  مل ؤللي9  شرك9 

كما يلي):

. ACARO(:(9لت مي 

تهدف  لشرك9 غساسا) •) لهــدف:)

إلى):

مقالالت) غل  متنوع9  غعمال  (- (1

(مقالل)

2)-)مفالض.

لعموما جميع  لعمليات  لتجاري9)

 لصناعي9  ملالي9 ل  لعقاري9  ملتعلق9)

لكل  ألنش99) باالنش99  ملذكورة 

شأنه) من  طابع  ح ت  غل   ملشابه9 

توسيع لتنمي9  لهدف  الجتماعي.

 ملقر  الجتماعي):) قام9)209)شق9)

8)فال  لمليل  كادير

•) ملدة):)99)سن9  بتد ء)من تاريخ)

 لتس يل بالس ل  لتجاري باستثناء)

حال9  لتمديد غل  لفسخ  مل بق.
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 لرغسمال):)حدد رغسمال  لشرك9))

 1000 درهم مق م إلى) (100.000 في)

حص9)

-) ل يد عبد تي  شر)1000)حص9

عبد تي  شر) :) ل يد   لت يير)

م ير للشرك9 ل حلك ملدة أير محدلدة)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 16/07/2020 يوم) بأكادير   لتجاري9 

تحت رقم)91501.
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AFRAH AIT DAOUD

 لتأسي1
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك9) ( تأسي1) تم  (08/06/2020

مميز تها محدلدة  م ؤللي9   ح ت 

)كما يلي):

ش.ح.م.م) ( شرك9) (:  لت مي9)

 AFRAH AIT DAOUD

م9عم9) ممول غفر ح،) (:  ملوضوع)

جماعي9ـ)

مقرها  الجتماعيي):)مجمع ب رقم)

881)تجزئ9  نز   لعليا تد رت  كادير

من تاريخ) سن9 إبتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها  لنهائي.

مال  لشرك9) رغس  (:  لرغسمال)

 100.000 قدرها) قيم9  في  محدد 

درهم.

:) ل يد) في  لشرك9)  مل اهمون 

ل ل يدة  يدلد) محمد  د لد   يت 

عائش9)ـ)

:)يدير  لشرك9  ل يد  يت)  إلد رة)

د لد محمد

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

يناير  لى)31)دي مبر من كل سن9).

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

باكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

رقم) تحت  (27/07/2020 بتاريخ)

.93095
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 STE AFRAH RIAD

ALJANOUB
SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ)

10/03/2020)بايت ملول))تم تأسي1)

شرك9 ح ت  مل ؤللي9)) ملحدلدة ح ت)

تحمل  وخصائص)  مل اهم  لوحيد 

 لتالي9):

 STE AFRAH RIAD  لت مي9)

.ALJANOUB SARL AU

 ملقر  الجتماعي):)كر ج بحي قصب9)

 ل9اهر بلوك)09) يت ملول)

رغس  ملال):)100.000)درهم

 ملدة):)99)سن9))

 مل ير):) ل يد ياسن ل ي�سي

 لنشاط):)ممون  وحفالت-)تجارة-)

 ألشغال  ملختلف9.)

لدي) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بانزكان  ) البتد ئي9   ملحكم9)

27/07/2020)تحت رقم)1067.
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شركة باتي ري أبو نور 
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

تاسي1 شرك9
 15 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

تم) بن ركال،) بتاريخ  (2020 يوليو)

 نجاز  لقانون  السا�سي لشرك9 ح ت)

لحيد) للشريك  محدلدة  م ؤللي9 

باوخصائص  لتالي9):

 السم):)باتي ري غبو نور.

بتحضير) يتعلق  كلما  (:  لهدف)

ل نتاج  ملو د  لغذ ئي9) لصنع 

ل ملخبوز ت) لمنتجات  وحلويات 

لت ويقها.

تحضير لصنع  ملنتوجات  لباردة)

من خالل  ملو د  لغذ ئي9) ل مل مدة 

ل/غل  وحيو ني) ح ت  الصل  لنباتي 

((.. فو كه  لبحر) غسمال،) (وحوم،)

لمكوناتها) لعصائر  لفاكه9  ل ملربى 

لكذلك  لصلصات  لغذ ئي9 لجميع)

 ملو د  لغذ ئي9.

بصف9) ل ملتاجرة  توزيع  ل لع 

عام9 ل الستير د ل لتصدير.

لجميع) ل الستشار ت   لدر س9 

بتحضير ت)  وخدمات  ملتعلق9 

لصناع9 منتجات  وحلويات ل وخبازة.

 لرغسمال):)100.000)درهم.

 لت يير):) ل يد  مجان جو د.
 ملقر  الجتماعي):)بلوك)5)رقم)360 

 لوفاق بن ركال غكادير.

99)سن9 ماعد   وحل قبل) (:  ملدة)

 الل ن.

تم  اليد ع) (:  اليد ع  لقانوني)

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لقانوني 

تحت) (،2020 يوليو) (29 يوم) باكادير 
رقم)43607.
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سام ايك تانك
تـأسـيـ1 شــرك9 

بتاريخ)))))))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع  لقانون) تم  (19/11/2018

محدلدة) لشرك9   لتاسي�سي 

 مل ؤللي9/ مل اهم9  لوحيدة تحمل)

 وخصائص  لتالي9:

- لـتـ ـميـــــــــــــــ9):)سام  يك تانك

)-) لشكل):)شرك9 د ت  مل ؤللي9)

 ملحدلدة/) مل اهم9  لوحيد ة)).

مقالل9 في مختلف) ( (: - لـمـوضـــــوع)

 العمال)-) الستير د ل لتصدير)
رقم) (: شرك9) ( - لـمـقر  الجـتـماعــي)

58،)بلوك د،)حي  لشهد ء) يت ملول).

99)سن9  بتد ء) (: مــــــدة  لشركــــــ9) (-

من يوم تأسي ها.
 100.000 (: رغسمـــال  لشركـــ9) (-

حص9) (1000 على) مق م  درهم 

جلها) للحص9  درهم  (100 فئ9) من 

سميرة) :) ل يدة  للشريك9  لوحيدة)

 برك9،) وحامل للب9اق9  لوطني9 رقم))))

JF32970

ن ب9) يتم  قت9اع  (: -) ألربـــــــــــــــــــاح)

لالحتياط  لقانوني) ( من  ألرباح) (5 (%

تقرير  لشريك9) ح ب  ل لباقي 

 لوحيدة  ل يدة))سميرة  برك9).

من) ت ير  لشرك9  -) لـت ـيـيــــــــــــــــــر:)

كل) مع  سميرة  برك9  طرف  ل يدة 

صالحيات  المضاء).

فاتح) من  (: - ل نـــ9  الجتمـاعيـ9)

يناير إلى)31)دي مبر.

تم  إليد ع  لقانوني) لقد 

يـوم))) بانزكان  باملحكم9  البتد ئي9 

28/12/2018)تحت رقم)9080.
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 ZONDADO IMPORT

EXPORT

ش.ح.م.م

عمارة ب ي99  ل9ابق  لثالث شارع 

كنون ل وحاج  لوفقالي حي  ل الم 

غكادير

 لرغسمال  الجتماعي : 500.000 

درهم

 لس ل  لتجاري رقم 15379

حل  لشرك9

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

9)يونيو)2020)قرر  لشركاء)ما يلي):

لتصفيتها) للشرك9   وحل  ملبكر 

8)يونيو) تاريخ) من   وحبي9  بتد ء)

.2020

تعيين  ل يد صبري عبد  وحكيم)

مصفي.

عمارة) (: مقر  لتصفي9) تحديد 

كنون) ب ي99  ل9ابق  لثالث شارع 

ل وحاج  لوفقالي حي  ل الم غكادير.

بالس ل) تم  اليد ع  لقانوني 

بأكادير) باملحكم9  لتجاري9   لتجاري 

رقم) تحت  (2020 22)يونيو) بتاريخ)

.92326

 مل ير
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 ARTISTIQUE DE

 L’ENSEIGNEMENT

MUSICAL
ش.ح.م.م

تجزئ9  لنخيل 2 رقم 895 طريق 

تارك9 مر كش

 لرغسمال  الجتماعي : 90.000 درهم

 لس ل  لتجاري رقم 57347

حل  لشرك9
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

22)يونيو)2020)قرر  لشريك  لوحيد)

ما يلي):

لتصفيتها) للشرك9   وحل  ملبكر 

تاريخ فاتح يوليو) من   وحبي9  بتد ء)

.2020

ليك�سي) مص9فى  تعيين  ل يد 

كمصف للشرك9.

تجزئ9   : مقر  لتصفي9) تحديد 

تارك9  طريق   895 رقم   2  لنخيل 

مر كش.

بالس ل) تم  اليد ع  لقانوني 

 لتجاري باملحكم9  لتجاري9 بمر كش)

رقم) تحت  (2020 15)يوليو) بتاريخ)

.114185
 مل ير
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WINK MEDIC
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

رغسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي رقم 02 شارع 

سيدي عبدهللا بن ح ين حي  ل الم 

 كادير.

س ت بأكادير37715

 لتصفي9  لتام9 للشرك9
بمقت�سى قر ر أير عادي للشركاء)

 2019 دي مبر) (31  ملؤرخ بأكادير في)

لقد تقرر ما يلي.

-) ملصادق9 على  لتصفي9  لتام9)

للشرك9 ل  لتش9يب عليها  بتدغ من)

تاريخه.

-)تم  بر ء) ل يدة)»كوثر  مل اعيد«)

مصفي9 للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بأكادير يوم)29)يوليوز)2020 

تحت عدد)92522.
بيان مختصر.
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 STE SYSTEME ALUMINIUM

 ET TRAVAUX DIVERS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

رغسمالها 100.000  درهم

شارع  بن  لهيثم - رقم N(E5  ل9ابق 

 أللل تاسيال  لدشيرةـ   نزكان

تصفي9 شرك9
قرر (،20/07/2020  بتاريخ)

 لشريك  لوحيد لشرك9)

 STE SYSTEME ALUMINIUM

ET TRAVAUX DIVERS)،)ما يلي):)

تصفي9) تقرير  على  •) ملصادق9 

 لشرك9))

إع9اء) ملصفي  إلبر ء) لتام) (•

لقبول  لعمليات  لتي قام بها.)

تصفي9) بإأالق  •) لتصريح 

 لشرك9.)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ))  البتد ئي9  نزكان 

2020/07/29تحت رقم)1043 .
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شركة سوس لالشغال والنقل  
 لتش9يب  لنهائي للشرك9

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

لالشغال) سوس  لشرك9   الستثنائي 

 2020/07/20 يوم) ل لنقل  ملنعقد 

تقرر ما يلي):)

لشرك9 سوس)  لتش9يب  لنهائي 

تحديد مقر) ( تم) ل  ل لنقل  لالشغال 

(: هو  ملقر  الجتماعي)   لتصفي9 

1)حي موالي عمر  يت) بلوك) رقم)54)

علي) عين  ل يد  لشركي  ل  ملول 

مصف للشرك9.

كتاب9) لدى  تم  اليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 النزكان)

تحت رقم)1092)يوم)2020/07/29
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HOMOBRA
ش.م.م

 ملركز  و هـــوي للخدمـــات

تيزنيت  لهاتف : 05.28.60.24.10

حل م بق للشرك9
على  و مع  لعام  الستثنائي) بناء)

تقرر (07/02/2020 بتاريخ)   ملنعقد 

)ما يلي):))

تعيين) ل  للشرك9  م بق  حل  (-

 وح ين كوكو كمصفي لها.

باملقر) مقر  لتصفي9  تحديد  (-

دل ر زكانين  دغ) (:  الجتماعي للشرك9)

جماع9  لركادة)–)تيزنيت.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

تحت) (29/07/2020 بتاريخ) بتيزنيت 

رقم):)269/2020.

217 P

 ملركز  و هــوي للخدمــات

 لهاتف):)05.28.60.24.10

شركة

BOALAL NEGOCE
ش.م.م

 لتصفي9 ل وحل  لنهائي
على  و مع  لعام  الستثنائي) بناء)

 ملنعقد بتاريخ)20/07/2020)تقرر ما)

يلي):)

-) لتصفي9 ل وحل  لنهائي للشرك9)

مركزمير للفت) (: مقرها) يوجد  ل لتي 

سيدي  فني

باملقر) مكان  لتصفي9  تحديد  (-

 الجتماعي  ملذكور غعاله.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

تحت) (27/07/2020 بتاريخ) بتيزنيت 

رقم)275/2020.
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ديو ن  ألستاح وح ن زرك�سي

HAPPY INVESTISSEMENT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

 ملقر  الجتماعي : شارع موالي 

عبد هللا عمارة P شق9 رقم 34 

 ل9ابق  لثاني غكادير

ح ت  لرغسمال : 10.000 درهم

بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ) (- (1

18)يوليو)2019)ل)5)مارس)2020 :

�سي) فوت  ل يد  بر هيم  يت 

 100 بقيم9) حص9  جتماعي9  ((01(

لفائدة  ل يد) له  درهم،) ململوك9 

موالي  ملهدي  لشرقالي في  لشرك9)

 »HAPPY INVESTISSEMENT«

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة، ح ت 

لتكون  درهم،   10.000  لرغسمال 

 وحصص مفصل9 كاآلتي :

 ل يد موالي  ملهدي  لشرقالي : 

1 حص9  جتماعي9.

 ل يد ميشال ين�سي : 99 حص9 

 جتماعي9.

 مل موع : 100 حص9  جتماعي9.

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  2

25 سبتمبر 2019 ملحضر جمع عام 

 ستثنائي للشركاء، تقرر ما يلي :

تفويت  عقد  على   ملصادق9 

 وحصص لتحيين  لقانون  ألسا�سي 

للشرك9.

ين�سي  ميشال   ستقال9  ل يد 

موالي  ملهدي  لتعيين  ل يد 

 لشرقالي كم ير لحيد للشرك9.

صالحيات.

باملحكم9  لتم  إليد ع  لقانوني 

يوليو   13 بتاريخ  بأكادير   لتجاري9 

2020 تحت رقم 1342.
ملخص للنشر ل إلشهار
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STE FK MASSIF
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة
رغسمالها : 6.000.000 درهم

مقرها : كلم 1 طريق تارلد نت  يت 
ملول

س.ت : 389  نزكان

ملشالر ت  و مع  لعام) طبقا 

20)يوليو)  الستثنائي  ملنعقدة بتاريخ)

2020،)تقرر ما يلي):

بامللكي9  لكامل9 للحصص)  لتبرع 

 ململوك9 في  لشرك9 من طرف):

 600 ب) محمد   ل يد  لعلمي 

حص9 بقيم9)60.000)درهم.

 600 ب)  ل يد  لعلمي  دري1 

حص9 بقيم9)60.000)درهم.

ل لدهم  ل يد) لفائدة  لحلك 

 وح ن  لعلمي.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (23 بتاريخ) بإنزكان   البتد ئي9 

2020)تحت  لرقم)1008.
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STE TRANS IKHOUANE 
SARL AU

 au(Capital(de

DH 100.000

 SIEGE(SOCIAL : N° 1468 AV

ADMIM TEMSIA AIT MELLOUL

قرر  و مع  لعام  الستثنائي) (-

 2020 يوليو) (19 بتاريخ)   ملنعقد 

ما يلي):
قرر  ل يد  وح ن  لعمارى) (-

  100 (% غسهمه) جميع  لبيع  تفويت 

من مجموع غسهمه بالشرك9 لل يد)

 لعمارى مبارك.

تحيين  لقانون  ألسا�سي) (-

للشرك9.

تم  إليد ع  لقانوني لدى كتاب9) (

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بإنزكان)

عدد) تحت  (20/07/2020 بتاريخ)

.999/2020
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SOCIETE TRANS RIO SECO
تحرير رغس مال  لشرك9 / إعالن 

عن بيع حصص /  ستقال9 لتعيين 
م يرين جدد

ملحضري  و مع  لعام) طبقا 

بتاريخ) للشرك9   الستثنائيين 

22/03/2019)ل)01/07/2020)تقرر)

ل بإجماع  لشركاء)ما يلي):

مال  لشرك9، رغس  تحرير3/4) (• 

بقيم9)750.000)درهم.

سهم) (1000 بيع) عن  •) إلعالن 

مبارك  دزي) طرف  ل يد  من 

 DA SILVA PIRES لصاوح  ل يد)

 PAULO((ل  ل يد(ANTONIO  JOSE

  JORGE RODRIGUES

•) ستقال9  ل يد  دزي مبارك من)

 PAULO(مهام  لت يير ل تعيين  ل يد

ل  ل يد)) (JORGE RODRIGUES

 DA  SILVA PIRES JOSE ANTONIO

كم يرين جدد.

تم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

 93106 رقم) تحت  الكادير   لتجاري9 

بتاريخ)28/07/2020.
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 ZOROHOM شركة

TRANSPORT
ش.م.م

مد لالت  و مع  لعام) بمقت�سى 

باملقر  الجتماعي)  الستثنائي  ملنعقد 

 11/06/2020 بتاريخ) للشرك9 

     ZOROHOM شرك9) شركاء) قرر 

 100.000 رغسمالها) (TRANSPORT

درهم ما يلي):)

 100 500)حص9 من فئ9) تفويت)

درهم))للو حدة من مجموع  وحصص))

 لتي يمتلكها  ل يد بولهموم محمد))))

لبذ لك) محمد  زلرل  لفائدة  ل يد 

) لذي حدد) غصبح رغسمال  لشرك9)

 100 درهم مق م9 إلى) (100.000 في)

حص9 كاألتي):

حص9)))) (1000  ل يد زلرل محمد)

بقيم9)100.000.

 لتوقيع))لدى  ملؤس ات  لبنكي9)

من طرف  ل يد زلرل محمد.

للشرك9) تغيير  لصف9  لقانوني9 

شرك9) محدلدة  لى  م ؤللي9  ح ت 

بشريك) محدلدة  م ؤللي9  ح ت 

لحيد.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

بتاريخ) بمدين9  نزكان   البتد ئي9 

(،852 رقم) تحت  (09/07/2020

 لس ل  لتجاري رقم19027.
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 SANGO TRAVAUX ET

NEGOCE

SARL

RC(N°5139

1))بـمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

08/07/2020 بـتـاريـخ)   ملنعقد 

تم  التفاق على ما يلي):

-) ملصادق9 على تفويت  وحصص)

 الجتماعي9 كما يلي):

 900  ل يد  شتوكي وح ن يبيع)

سهم لل يد  شتوكي كمال.

 200  ل يد  شتوكي وح ن يبيع)

سهم لل يد  شتوكي مص9فى.

وح ن)  ستقال9  ل يد  شتوكي 

لتعيين  ل يد) كم ير  مهامه  من 

 شتوكي كمال م ير  جديد  للشرك9)

لتخويله  إلمضاء.

تحيين  لقانون  ألسا�سي) (-

للشرك9.

تم  إليد ع  لقانوني) لقد  (- (2

هيئ9  ملحكم9) لدى  بكتاب9  لضبط 

 802  البتد ئي9 بتارلد نت تحت رقم)

لحلك بتاريخ)29/07/2020.
من  جل  لنسخ9 ل لبيان
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 SOUSSDARAA شركة
BUSINES
ش. م .م 

محضر  و مع  لعام) ح ب 
 10/07/2020 بتاريخ)  الستثنائي 
 SOUSSDARAA شرك9) شركاء) قرر 

- BUSINES -S.A.R.L
فئ9) من  حص9  (3000 تفويت) (-
مجموع) من  للو حدة  ( درهم) (100
) لتي يمتلكها  ل يد فاليو)  وحصص)
مريم) بالج  لفائدة  ل يدة  يون1 

لبذ لك غصبح)
رغسمال  لشرك9  لذي حدد في) (-
 100 إلى) مق م9  درهم  (300.000
مريم) بالج  :) ل يدة  كاألتي) حص9 

حص9 بقيم9)300.000)درهم.
-) ستقال9  ل يد فاليو يون1 من)

منصبه كم ير للشرك9).
-)تعيين  ل يدة بالج مريم م يرة)

للشرك9 ملدة أير محدلدة.
-) لتوقيع))لدى  ملؤس ات  لبنكي9)

من طرف)) ل يدة بالج مريم
-)تحويل مقر  لشرك9 إلى  لعنو ن)
 لتالي):)مكتب رقم)3) ل9ابق)2)عمارة)
 3 بلوك   رقم)  وحيان شارع سمارة 

غيت ملول.
) إليد ع  لقانوني) تم) (: -) إليد ع)
بمدين9) لدى  ملحكم9  لتجاري9 
تحت) (27/07/2020 بتاريخ)  كادير 
رقم) 92756) لس ل  لتجاري  رقم)

.31443
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 SOCIETE ODEL
SNC 

شرك9  لتضامن
رغسمالها 100.000  درهم

س ل تجاري رقم 5289 طان9ان
 ملقر  إلجتماعي : رقم 101 زنق9 22 

حي بئر نزر ن،  طان9ان. 
في  لشرك9)) تعديل  عن   عــــالن 
قر ر  و مع  لعام) بناء  على محضر 
 SOCIETE لشرك9)  لغير  لعادي 

ODEL  SNC
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)ل ملنعقد بمقر  لشرك9 ب9ان9ان،)

بتاريخ))16)يوليو)2020))تقرر ما يلي):)

مجموع) تفويت  على   ملو فق9 

 وحصص  لتي هي بحوزة بنت  خو لها)

لفائدة  ل يدة) حص9))  لباز(500)

غصبحت) ل  لتي  صابر،) مح وب9 

بموجب هذ   لتفويت شريك9.

طرف:) من  حاليا  ت ير  لشرك9 

 ميم9  دينات))ملدة أير محددة.

تعديل  لنظام  ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم   لإليد ع  لقانوني 

باملحكم9  إلبتد ئي9)  لضبط 

 2020 يوليو) (23 بتاريخ) ب9ان9ان 

تحت رقم)137/2020.
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JET SKI EL HIBA شركة

  شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

مقرها  الجتماعي : رقم 115بلوك 3 

بن ركال غكادير 

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 لغير  لعادي  ملنعقد بتاريخ)16)يوليو)

2020))تقرر ما يلي):

حص9  جتماعي9) (450 تفويت)

من طرف  ل يد ملين محمد لفائدة)

 ل يد مبارك حلفي

حص9  جتماعي9) (50 تفويت)

من طرف  ل يد ملين محمد لفائدة)

 ل يد عاديل  وحيمر

 ستقال9  ل يد ملين محمد كم ير)

للشرك9؛

تعيين  ل يد مبارك حلفي ل ل يد)

عاديل  وحيمر كم ير ن للشرك9؛

 لتوقيع  الجتماعي؛

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

 23 بتاريخ) (92379 بأكاديرتحت عدد)

يوليو)2020.
 مل ير
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STE ICHE ISOO 

SARL

MODIFICATION

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 ملنعقد في)1)يوليو)2020)ثم بموجبه)

 ICHE(« بشرك9) تغيير ت   حد ت 

ح ت) شرك9  ((»(ISOOS SARL

م ؤللي9 محدلدة).

حيث قرر ما يلي):

تفويت)50)حص9 من طرف  ل يد)

)لفائدة) ( ( (IDAMHANE EL MAHDI

.ARROUB HAMID((ل يد 

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشرك9).)))))))))))))))

باملحكم9) ) لقانوني  ثم  إليد ع)

8)يوليو) ( (  البتد ئي9 بإنزكان تحث في)

2020)تحت رقم))331.  

228 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

9(Imm(Masrour(av(Hassan(II(Biougra

 STE DOMAINE  شركة

AKAOU A SARL ش. م. م

بيع حصص :
بمقت�سى محضر  و معي9  لعام9)

 الستثنائي9 بتاريخ):)))21)يوليو)2020 

تقرر ما يلي):)

) ملصادق9 على بيع  ل يد  كال) (

من) (%100  PN822503 (  وح ين)

رغسمال) في  يملكها   وحصص  لتي 

 Société DOMAINE شرك9)

حص9) (500 لهي) (.AKAOU A SARL

للحص9  لو حدة) درهم  (100 بقيم9)

درهم)) (50000 ( مجموعه) ما  غي 

. J163165(لل يدة فاظم9  لسالم

يتكون رغسمال) )رغسمال  لشرك9:)

 100 بقيم9) حص9  (1000  لشرك9)

درهما لكل حص9 مملوك9 كما يلي):

 500  :  JB( 423711 بايت) محمد 

حص9)

 500  :  J163165 فاظم9  لسالم)

حص9))

)تم  يد ع  مللف  لقانوني للشرك9)

لدى  ملحكم9  البتد ئي9 النزكان تحت)

رقم)1111))بتاريخ)28)يوليو)2020 .
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 CENTRE REGIONAL DES

 SERVICES

 TIZNIT

 TEL:(05.28.60.24.10

محضر  و مع  لعام) على  بناء)

10)يوليو)) (:  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

 ECO« ( شرك9) شركاء) قرر  (2020

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة ( ((TANK 

)ما يلي):

)نقل)170)حص9 من طرف  ملهدي)

 لو في))إلى  وح ن شعلي.

160)حص9 من طرف طرف) نقل)

 ملهدي  لو في إلى  بر هيم  و اللي.

م ير ) شعلي   ل يد  وح ن 

للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (29 (:  البتد ئي9 بتيزنت بتاريخ)

2020)تحت رقم):)270/2020.    
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SOCIETE ANTEUS MAROC

إعالن عن بيع حصص 

طبقا ملحضر  لضبط لل مع  لعام)

يوليو) (9 بتاريخ) للشرك9   الستثنائي 

2020))تقرر ل بإجماع  لشركاء)ما يلي):

من) سهم  (100 بيع) عن   إلعالن 

لصاوح) طرف  ل يد  وح ن  لفرز 

 ANTEUS FRUITS(.9لشرك 

))تم  اليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

 93103 رقم) تحت  الكادير   لتجاري9 

بتاريخ)28)يوليو)2020.
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 STE AGENCE DE
GARDIENNAGE

S.A.R.L AU
رغسمال  لشركـ9 : 100.000 درهم  
مق م9 إلى  1000 حص9 من فئ9  

100 درهم للحص9  لو حدة 
 ملقر  الجتماعي : رقم 500 بلوك غ 

1 عمارة  ل الم حي  ملوظفين غكادير-
بيع حصص

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
على تم  التفاق  ( (2020 يوليو) (1 

)ما يلي):
مملوك9) حص9  (1000 بيع) تم 
 500 أنام) ر�سى  محمد  ( لل يديين)
حص9)) (500 عمار) لفؤ د  حص9 
محوش) لفائدة  ل يد  وحبيب 

ليصبح رغسمال  لشرك9 كالتالي):
 1000 محوش)  ل يد  وحبيب 

حص9،()شريك لحيد))
من) ل7) (6 تعديل  لفصلين) تم 

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.
بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 
ألكادير بتاريخ)29))يوليو)2020)تحت)

رقم)92523.
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AGRI AFRIQUIA شركة
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

س.ت: 4783
محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 
 لغير  لعادي بتاريخ)20)يوليو)2020،)

تقرر ما يلي):)
فوت  ل يد  لفنيدي  بر هيم،)
لل يد) يمتلكها،) حص9،) لتي  (334
غمكرلض) ل ل يد  هشام  لوكاني 

محمد.
يلي:) كما  رغسمال  لشرك9  لزع 
حص9،) (500 هشام،) لوكاني   ل يد 
 500 محمد،) غمكرلض  ل ل يد 

حص9.
قبول  ستقال9  ل يد  لفنيدي)
لوكاني) تعيين  ل يد ن   بر هيم،)
م ير ن) محمد،) لغمكرلض  هشام 

للشرك9 ملدة أير محدلدة.
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بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

 2020 يوليو) (22 بتاريخ) بتارلد نت 

تحت رقم)514.
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  ايت ملول خدمات الشركات

 ش م م

تفويت حصص-تغيير  ملقر 

 إلجتماعي

تغيير  لنشاط  إلجتماعيـ   ختصار 

 لت مي9  إلجتماعي9

تعيين م ير  لشرك9

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

16)يوليو)2020))تم تقرير ما يلي):

تفويت حصص

هللا) عبد  مايدين  ( ) ل يد) باع)

سهم من) ( (90 لل يد  لشبي محمد)

حصته من رغسمال  لشرك9.

باعت  ل يدة شمر ح مريم لل يد)

 لشبي محمد)20)سهم من حصته من)

رغسمال  لشرك9.

غصبح  ل يد  لشبي محمد مالكا)

ل)100)حص9 من رغسمال  لشرك9.

تم تحويل  ملقر  إلجتماعي إلى رقم)

50)بلوك غ حي  لزيتون تكوين  كادير

من) تغيير  لنشاط  إلجتماعي  تم 

غشغال  ملحاسب9  لى محاسب معتمد

مختصر  لت مي9  إلجتماعي9)

.  SAMSE(صبح 

محمد) ) لشبي  تعين  ل يد) تم 

كم ير))للشرك9 ملدة أيرمحدلدة)

تم  إليد ع  لقانوني لدى مصلح9)

باملحكم9  إلبتد ئي9) كتاب9  لضبط 

 2020 يوليو) (23 ( (: ( بــتاريخ) بإنزكان 

تحت رقم)1016.
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شركة التنمية املحلية »أكادير 

الكبير للنقل والتنقالت 

الحضرية»

شرك9 م اهم9

مقرها  الجتماع : مكتب رقم 22، 

 ل9ابق  لثاني عمارة  كود ر، شارع 

 و يش  مللكي غكادير

بمقت�سى محضر  و مع  لعام أير)

 20  لعادي للشركاء) ملنعقد بتار يخ)

مارس)2020)تقرر ما يلي):

1)-)معاين9 ل ملصادق9 على تحويل)

مؤس 9) طرف  من  ل حد  سهم 

 لتعالن بين  و ماعات)»غكادير  لكبير)

شخص  ل يد) في  لوز رة  لد خلي9 

ماس9) ل لي جه9 سوس  غحمد حجي 

لعامل عمال9 غكادير  د  لتنان)؛

تحويل  ملقر  الجتماعي) (- (2

مكتب رقم) (: للشرك9 للعنو ن  لتالي)

عمارة  كود ر،) 22،) ل9ابق  لثاني 

شارع  و يش  مللكي غكادير)؛

في) لز رة  لد خلي9  تعيين  (- (3

شخص  ل يد غحمد حجي ل لي جه9)

غكادير) عمال9  لعامل  ماس9   سوس 

للمجل1) جديد  كعضو  لتنان   د  

2021-)  إلد ري للشرك9 ملدة سنتين)

2020))؛

9)-) ملصادق9 على قر ر ت  مل ل1)

 إلد ري خالل  ل ن9  ملالي9)2019)؛

من) (6 ل) (9 تعديل  ملادتين) (- (5

 لنظام  ألسا�سي للشرك9)؛

تحيين  لنظام  ألسا�سي) (- (6

للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 662 رقم) تحت  بإنزكان   البتد ئي9 

بتاريخ)22)يونيو)2020.
 مل ير
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BATIM
ش.م.م

رغسمالها 1.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع مختار سوس 

سيدي ميمون، غيت ملول  نزكان
رقم  لس ل  لتجاري : 10075 

 نزكان

لل مع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

ماي) (9 بتاريخ) أير  لعادي   لعام 

2020،)قرر ما يلي):

من) رغسمال  لشرك9  في   لزيادة 

 7.000.000 إلى) درهم  (1.000.000

درهم عن طريق تعويض  وح ابات)

 و اري9 للشركاء.

7)من) لقد تم تعديل  ملادتين)6)ل)

 لنظام  ألسا�سي تبعا لذلك.

2)-)تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9)

 البتد ئي9 بانزكان يوم)7)يوليو)2020 

تحت رقم)2020/821.
 القت9اف ل لبيان
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PREMIUM FRUITS شركة
ش.م.م

رغسمالها : 200.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : رقم 13 بلوك 3 حي 

غيت غأيوس تكوين غكادير
رقم  لس ل  لتجاري 36531 غكادير

لل مع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (.3

يونيو) (18  لعام  لغير  لعادي بتاريخ)

2020،)قرر ما يلي):

رغس  ملال  لذي) من  (3/4 تحرير)

يقدر ب)150.000.00)درهم ل لزيادة)

في رغسمال  لشرك9 من)200.000.00 

درهم) (1.000.000.00 إلى) درهم 

دمج  وح ابات  و اري9) طريق  عن 

للشركاء.

من) ل7) (6 لقد تم تعديل  ملادتين)

 لنظام  ألسا�سي تبعا لذ لك.

تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9) (.9

يونيو) (26 يوم) بأكادير،)  إلبتد ئي9 

2020)تحت رقم)90606.
 إلقت9اف ل لبيان
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Ste « YMMITRANS «Sarl

1–)بـموجب محضر قر ر  لشريك)

تم) بـتـاريـخ13/07/2020)  لوحيد 

 التفاق على ما يلي):))))))

رفع  لرغسمال  الجتماعي)) (*

إلى)) درهم  (800.000 من) ( للشرك9)

1.500.000))درهم لحلك بزيادة مبلغ)

700.000))درهم).))

) لقو نين  ألساسي9)) تحيين) ( (*

للشرك9.

-2)لقد تم  إليد ع  لقانوني بكتاب9)

 لضبط لدى هيئ9  ملحكم9  لتجاري9)

لحلك) ( ( رقم92637) تحت  باكادير 

بتاريخ29/07/2020.
من  جل  لنسخ9 ل لبيان

238 P

شرك9 ميدال

)عنو نها))سوق تالوين بتارلد نت))))

 لس ل  لتجاري رقم)3807)تارلد نت.

الفابوتي  ش.م.م.ش.م 

 ملوضوع  :  رفع رغسمال  لشرك9

تحيين  لنظام  السا�سي.

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 و معي9  لعام9 أير  لعادي9 لشرك9)

بتاريخ م  ش.) م.) م.) ش.)   لفابوتي 

تم  التفاق) (2020 يوليوز) (17

ل لتر �سي على مايلي)):))

رفع ر سمال  لشرك9  لى)000 000 1  

درهم

 تحيين  لنظام  ألسا�سي

للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

لتارلد نت)29)يوليو)2020)تحت رقم)

.788
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 STE FILAHA MAROC
 SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

 رغسمالها 500.000 درهم 

 ملقر  الجتماعي : م تودع رقم 51 – 

بلوك 6 – تجزئ9  كد ل –  يت ملول

س ل تجاري رقم : 12903/إنزكان

قر ر  و مع  لعام) بمقت�سى 

15يونيو) يوم)  الستثنائي  ملنعقد 

2020،)تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9):

ر س  ملال) تحرير  على   ملصادق9 

 الجتماعي.

حص9) (80  ملصادق9 على تفويت)

من  وحصص  الجتماعي9  ململوك9)

من طرف  ل يد فر ن ي كو خو�سي)

رجاء) لفائدة  ل يدة  ريفا  فييكاس 

 حميدلش.

 لزيادة من رغس مال  لشرك9 من)

50.000)درهم  لى)500.000)درهم)

من) (7 ل ملادة) (6 تحيين  ملادة)

 لقانون  ألسا�سي.

بكتاب9) تم  إليـد ع  لقـانوني 

 لضبط للمحكم9  إلبتد ئي9 إلنزكان)

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (23 بتاريخ)

.1013
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شركة الفابوتي
  عنو نها  قي اري9  لدردلري شارع 

للي  لعهد بتارلد نت    

 لس ل  لتجاري رقم 2119 

تارلد نت.

 ملوضوع    - رفع رغسمال  لشرك9

        -تحيين  لنظام  السا�سي.

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 و معي9  لعام9 أير  لعادي9 لشرك9)

 17- بتاريخ) ش.م.م.ش.م  (  لفابوتي)

ل لتر �سي) تم  التفاق  (2020 يوليوز)

على مايلي)):)
رفع ر سمال  لشرك9  لى))000 000 1  

درهم.

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

لتارلد نت بتاريخ)27))يوليو)2020 .
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شركة اكبار اينو  ش.م.م

STE AKABAR INO

SARL

 عالن بتعديل
 لس ل  لتجاري رقم 3545

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

يوليو) (2 بتاريخ)  الستثنائي  ملؤرخ 

2020)بمقر  لشرك9 تم  لتعديل  التي):

زيادة رغسمال  لشرك9  لذي  نتقل)

 300.000) درهم) غلف  ثالثمائ9  من 

إلى مليون درهم)(1000.000)  درهم))

غلف) سبعمائ9  بزيادة  لدلك  درهم 

طريق) عن  درهم)) (700.000) درهم)

 ملنقول عن  لنتيج9  لصافي9.

تفويت))5000)حص9 من فئ9)100 

بوفوشك) طرف  ل يدة  من  درهم 

لفائدة  ل يدين  الي ري) فاطم9 

عبد هللا ل  الي ري عبد  لعالي.

 100 تفويت))500)حص9 من فئ9)

طرف  ل يد  الي ري) من  درهم 

عبد) لفائدة  ل يد  الي ري  ح ن 

 لعالي.

 8 تحويل  ملقر  الجتماعي  لى رقم)

بلوك ب  لعهد  و ديد غيت) (3 زنق9)

ملول.

ح ن) تعيين  ل يد  الي ري 

ل ل يد  الي ري عبد  لعالي م ير ن)

للشرك9 ملدة أير محدلدة.

تعديل  لنظام  ألسا�سي)

لقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9)

يوليو) (22 ( (  البتد ئي9 بإنزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)981.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL(:(06.11.82.46.25

FIX(:(05.28.23.28.68 

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE CAZORELCARS

SARL

 29 بتاريخ) ( بمقت�سى عقد عرفي)

يونيو)2020،)تم إقر ر ما يلي):

 ستقال9  ل يد عبد هللا  ماخير)

لتعيين  ل يد) للشرك9  كم ير 

للب9اق9) بيال  وحامل   وح ين 

SL9970)كم ير جديد)  لوطني9 رقم)

( للشرك9.)

 لتوقيع لل يد محمد إسكال.

باملحكم9) تم   إليد ع  لقانوني 

يوليو) (21 ( بتاريخ) باكادير  (  لتجاري9)

2020)تحت رقم)91773.
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 COOPER  COPHAG

S.A

 شرك9 مجهول9

رغسمالها 7500000 درهم

غيت ملول ح.ص رقم 789 تقاطع 

 شارع عبد  لكريم  وخ9ابي

ل لشارع رقم 17

  2015 س.ت

غكادير

تعيين رئي1 مديرعام جديد 
لمديرعام منتدب جديد

بمقت�سى  و مع  لعام  لعادي)

 17 بتاريخ) لمل ل1  إلد رة  للشركاء)

يونيو2020)لقد تقرر مايلي):

رئي1) لفيق  غحمد  تعيين  ل يد 

مدة) تو فق  ملدة  جديد  مديرعام 

في  مل ل1  إلد ري) كعضو  تعيينه 

للشرك9

قبول) لفيق  غحمد  يعلن  ل يد 
 ملهام  لتي ن بت إليه للتو ل ستيفاء)
جميع  لشرلط  لتي يقتضيها  لقانون.
تعيين  ل يد عمر زنيبر مديرعام)
منتدب جديد ملدة تو فق مدة تعيينه)

كعضوفي  مل ل1  إلد ري للشرك9.
قبول) عمر  زنيبر  يعلن  ل يد 
 ملهام  لتي ن بت إليه للتو ل ستيفاء)
جميع  لشرلط  لتي يقتضيها  لقانون
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
29يوليوز2020   لتجاري9 ألكادير يوم)

تحت عدد)92636.
بيان مختصر.
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 STE D’ALOE
SARL

بمقتضـى  و مع  لعام  لغير)
 2020 مارس) (9 ( في)  لعادي  ملؤرخ 

تقررما يلي):
(: ل الجتماعي) توقيع  لبنكي 
بتوقيع) ملتزم9  ستكون  لشرك9 
  HERNANDEZ CABERA  ل يد)
AMBROSIO RAMON) ل ل يدة)

 لهام نادير.
باملحكمــ9) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (23 في) بإنزكان،)  البتد ئي9 
لتم تس يل) (669 رقم) تحت  (2020
 لشرك9 بالس ل  لتجاري تحت رقم)

.14067
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مكتـــب ح ابــات  كادير في ك))ش.)م.م.

بلوك س رقم)215))حي  سكا تكوين  كادير

  لهاتف):)0528-28-47-57 

 لفاك1):)0528-28-47-57

 SOCIETE DE 
 CONSTRUCTION

 KOUNOUZ DU SUD
  SARL 

بمقتضـى  و مع  لعام  لغير  لعادي)
لشرك9)) (، (2020 يوليو) (2 في)  ملؤرخ 
 SOCIETE DE CONSTRUCTION
KOUNOUZ DU SUD SARL)تقرر)

مايلي):)
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يوسف) لسور   ستقال9  ل يد 

لتعيين) منصبه  من  للشرك9  كم ير 

كم يرة) ( محفوظ) ناصيرة   ل يدة 

جديدة ملدة أير محدلدة.)

باملحكمــ9) تم  إليد ع  لقانوني 

 2020 يوليو) (17 (  لتجاري9 باكادير في)

تحت رقم)91514.
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 ESPACE INDUSTRIE

PLAST DU SUD

SARL

س.ت : 2361 تارلد نت

تعيين  مل ير
 29 في) بمقت�سى  ملحضر  ملؤرخ 

تارلد نت،) إيعزة  بأيت  (2020 يونيو)

قرر  لشركاء)ما يلي):)

من  ل ادة) كل  ي ير  لشرك9 

باحمد) ( رشيد،) موالي  لولتيتي 

 وح ين،)ل يت بومليك عبد  مل يد،)

من  لثالث9،) فقط  م يرين  بتوقيع 

ملدة أير محدلدة.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

 2020 يوليو) (22 ( بتاريخ) بتارلد نت 

تحت رقم)513.
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»CA.SE ITALY« شركة 

   2 بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

يوليوز)2020)باكادير قد تقرر ما يلي):

من) بونيتو  ندير   ستقال9  ل يد 

 CA.SE« شرك9) ت ير  في  منصبه 

ITALY«) بتد ء)من)1)يوليوز2020.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

باكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

بتاريخ)19)يوليوز تحت رقم)91329.
))))مقت9ف من غجل  إلشهار

248 P

ديو ن  ألستاح حمد لة غمين)

موثق)

شارع  و نر ل  لكتاني عمارة نوصيري رقم)8 

 ل9ابق  لثاني غكاد ير

(غمام مقر لالي9غكاد ير))

) لهاتف): 00-03-38-28 05

 (05-28-38-02-00

05-28-38-01-00

 لفاك1): 00-03-38-28 05

   «ATLANTIC HOME شركة

 SARDINES «
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة، 

رغسمالها 98.000.000 درهم 

مقرها  الجتماعي بقع9 
رقم 676  لحي  لصناعي  يت ملول

بموجب عقد رسمي مؤرخ في)16 

يوليو)2020  تقرر ما يلي):

) ستقال9  ل يد  لعلج عبد  الله)

من منصبه كم ير للشرك9.

محمد) تعين  ل يد  و ابري 

كم ير لشرك9.

)تحيين  لنظام  ألسا�سي للشرك9.

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري باملحكم9  البتد ئي9 بإنزكان)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (23 بتاريخ)

1012)س ل تجاري رقم)12075.
للخالص9 ل  لبيان
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STE AFREUR
 SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

 رغسمالها 000 6000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شق9 رقم 7 – 

 ل9ابق  لثاني - حي ليشالي - بيوكر -

 شتوك9  يت باها. 

س ل تجاري رقم :  1603/ إنزكان

قر ر  و مع  لعام) بمقت�سى 

يونيو) (29 يوم)  الستثنائي  ملنعقد 

2020،)تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9):

 ستقال9  مل ير  ل يد  ن9ونيو)

خو�سي ريي1 لوبيز);

تعيين  مل ير  ل يد خو ن خو�سي)

توماس ريي1);

تغيير تاريخ نهاي9  ل ن9  ملالي9);

من) (29 ل  ملادة) (15 تحيين  ملادة)

 لقانون  ألسا�سي.

بكتاب9) تم  إليـد ع  لقـانوني 

 لضبط للمحكم9  إلبتد ئي9 إلنزكان)

رقم) تحت  (2020 يوليوز) بتاريخ27)

.1066
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شركة التنمية املحلية

أكادير سوس ماسة تهيئة

شرك9 م اهم9

مقرها  إلجتماعي : مكاتب رقم 13، 

19، 15 ل16  ل9ابق  أللل عمارة 

 كود ر شارع  و يش  مللكي غكادير

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 لغير  لعادي للشركاء) ملنعقد بتاريخ)

29)غبريل)2020)تقرر ما يلي):

للشرك9) نقل  ملقر  إلجتماعي  (1-

(،19 (،13 للعنو ن  لتالي مكاتب رقم)

ل16) ل9ابق  أللل عمارة  كود ر) (15

شارع  و يش  مللكي غكادير.

من  لنظام) (9 تعديل  ملادة) (2-

 ألسا�سي للشرك9.

تحيين  لنظام  ألسا�سي) (3-

للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  لتجاري9 بأكادير،)

 3 بتاريخ) (93996 عدد) تحت 

غأ 202019.
 مل ير
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SISSAN D’OR شركة

ش. م .م 

محضر  و مع  لعام) ح ب 

 الستثنائي بتاريخ)))6)يوليو)2020)قرر)

.SISSAN D’OR -S.A(9شركاء)شرك

إلى  لعنو ن) مقر  لشرك9  تحويل 

حي) (998 شارع) (29 كر ج رقم)  لتالي):)

سالم  كادير.

حذف نشاط إنتاج مو د  لتجميل)

لتعويضه بنشاط بيع مو د  لتجميل.

 إليد ع):)تم)) إليد ع  لقانوني لدى)

بمدين9  نزكان)) (  ملحكم9  بتد ئي9)

رقم)) تحت  (2020 يوليو) (22 بتاريخ)

980) لس ل  لتجاري رقم)19797.
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CABINET FINANCIAL SYNERGIE

 Société  SOCAVIS
SARL AU

بمقتضـى  و مع  لعام  لغير)

(،2020 فبر ير) (29 في) (  لعادي  ملؤرخ)
SOCAVIS SARL AUتقرر) لشرك9)

مايلي):

دل ر) من  تغيير  ملقر  الجتماعي 

جماع9  نشادن  شتوك9)  مجاض 

12) ل9ابق  لثالث)  يت باها  لى رقم)
رقم ب)25) لزيتون تيكوين غكادير.

تحديت  لقانون  ألسا�سي)

للشرك9.

لقد تْم) إليد ع  لقانوني بمكتب)

بأكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (29 ( بتاريخ)

93179)لتم تس يل  لشرك9 بالس ل)

 لتجاري تحت رقم43695.
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 Société  OUADNOUN

CONSULTING
                                                                         SARL  AU 

 Société(à(responsabilité(limitée

au(capital(de 100.000DHS

 Siège(Social : N°34 AVENUE

 YOUSSEF IBN TACHFINE APP

N° 04 GUELMIM

RC: 2615/GUELMIM

ICE : 002353899000097

IF : 37755217

تعديالت قانوني9

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملنعقد بمقر  لشرك9 بتاريخ)27)فبر ير)

فبر ير) (28 بتاريخ) 2020،) ملس ل 

2020،)قرر شريك  لشرك9 ما يلي):
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من  لعنو ن) (: تغيير مقر  لشرك9)

6)شارع عالل بن عبد هللا حي  لفد ء)

بن) يوسف  شارع  (34 كلميم  لى)

تاشفين  لشق9)9)كلميم.

بكـتاب9) تـم  (:  إليـد ع  لـقانـونـي)

 لضـبط باملحكم9  البتـد ئي9 بكلميم)

رقـم) تحـت  (2020 مارس) (3 بـتاريخ)

.60/2020

254 P

 Société « FRUITS ET

 « LEGUMES NINA
SARL

بمقتضـى  و مع  لعام  لغير)

(، (2020 ماي) (7 في)  لعادي  ملؤرخ 

 FRUITS ET LEGUMES لشرك9)

NINA)تقرر ما يلي):

تغيير  ملقر  الجتماعي من  ل9ابق)

5) يت) تجزئ9 غكبار رقم) (1  أللل رقم)

ل لتغليف) مح99  لتعبئ9  ملول  لى 

تكاد دل ر غزرل غيت ملول).

تحديت  لقانون  ألسا�سي)

للشرك9.)

لقد تْم) إليد ع  لقانوني بمكتب)

بإنزكان)  لضبط  ملحكم9  البتد ئي9 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (18 بتاريخ)

بالس ل) تس يل  لشرك9  لتم  (645

 لتجاري تحت رقم17577.
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STE SAMIFISC

 CABINET COMPTABLE ET

FISCAL

 SIEGE(SOCIAL : IMM(ZERKDI

 ET(AMZIL(APPT(N°01 AV(AL

MOUKAOUAMA AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE HAYA AUTO CARS
 7 بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

يوليو)2020،)تم إقر ر ما يلي):

من رقم)64  ( تحويل مقر  لشرك9)

شارع  وخو رزمي حي  مل يرة  كادير)

 لى شارع  وحنصلي رقم)83) وخيام)2 

 كادير.
منى  وحمد لي) تعيين  ل يدة 

رقم) للب9اق9  لوطني9   وحامل9 

J516524)م يرة للشرك9.
 لتوقيع لل يد ياسين  وحمد لي)

ل ل يدة سميرة غلرضو ني.

باملحكم9) تم   إليد ع  لقانوني 

يوليو) (7 بتاريخ) باكادير  (  لتجاري9)

2020)تحت رقم92682 .
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STE. PANI CALDO
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : MAGASIN

 N°1 REZ(DE(CHAUSSEE

 BOULEVARD TITOUAN BLOC

 13, N°585 HAY(MOHAMMADI

AGADIR

عقد  لت يير  وحر 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ل ملبرم بين  ل يد) (،2020 غبريل) (27

بصفته  ملمثل) هللا  عبد  أفيري 

 PANI CALDO لشرك9)  لقانوني 
بالس ل  لتجاري) ش.م.م،) ملس ل9 

باملحكم9  لتجاري9 بأكادير تحت عدد)

ل ل يد سعيد موشتو لين) (،27455

رقم) للب9اق9  لوطني9   وحامل 

ي ير  ل9رف) بموجبه  (،EE217888

جميع) في إطار  لت يير  وحر،)  لثاني،)

 ألصل  لتجاري  لذي هو عبارة عن)

باملحل) ل ملتو جد  لحلويات  مخبزة 
رقم)1،)شارع ت9و ن،)بلوك)13،)رقم)

لحلك) غكادير،) 585،) لحي  ملحمدي 

شهر  تبتدئ من فاتح ماي) (12 ملدة)

2020)لتنتهي في)30)غبريل)2021.
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بتروستار املغرب  
شرك9  ح ت  م ؤللي9 محدلدة       

 ر سمالها 000 000 10 درهم

(س ل تجاري رقم 96824 غكادير) 

 ملقر  الجتماعي :  غكادير، رقم 201 

 ل9ابق 2 بعمارة  كنو ن  شارع 

محمد  وخام1

ت يير حر ألصل تجاري 
عقد  لت يير  وحر) بمقت�سى 

 2020 يونيو) (23 يوم)  ملنعقد 

»شرك9) ( لشرك9بترلستار  ملغرب)

رغسمالها) ح ت م ؤللي9 محدلدة«،)

مقرها) درهم،) (10.000.000

 201 بأكادير, ملكتب رقم) (  الجتماعي)

شارع) ( بعمارة  كنو ن) (2  ل9ابق)

محمد  وخام1)،قرر لشريك  لوحيد)

 لت يير  وحر لألصل  لتجاري ملح99)

مقرها  إلجتماعي)  لوقود سعد  لتي 

غلالد) دل ر  يت  لعربي  مالل،) ببني 

سعيد  لو د),)قصب9 تادال ل دلك ملدة)

تلقائيا) للتجديد  قابل9  ل حدة  سن9 

(من)1)يونيو)2020))إلى)31)ماي)2021 ).

من غجل  إلستخالص ل لبيان):

) مل يير.
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STE. PANI CALDO شركة
ش.م.م بشريك لحيد

 لرغسمال : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي :  ملحل رقم 1، 

 ل9ابق  ل فلي شارع ت9و ن، 

 لش9ر 13، رقم 585  لحي  ملحمدي 

غكادير

فتح لكال9 جديدة
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

بتاريخ)3)يونيو)2020)تقرر ما يلي):

فتح لكال9 جديدة بالعنو ن  ملشار)

إليه غسفله):

 I06(ل3) لبقع9 رقم (2  ملحل رقم)

حي  لهدى  كادير.

هللا) عبد  أفيري  تعيين  ل يد 

م ير  للوكال9 ملدة أير محدلدة.

)تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

يوليو) (29 بتاريخ) بأكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)92516.
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شركة التنمية املحلية

أكادير الكبير للنقل والتنقالت 

الحضرية

شرك9 م اهم9

مقرها  إلجتماعي : مكتب رقم 22، 

 ل9ابق  لثاني عمارة  كود ر شارع 

 و يش  مللكي غكادير

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 لغير  لعادي للشركاء) ملنعقد بتاريخ)

22)يونيو)2020)تقرر ما يلي):

للت مي9) -1 عتماد  لشرك9 

.G.A.M.D.U(9ملختصرة  آلتي 

من  لنظام) (2 تعديل  ملادة) (2-

 ألسا�سي للشرك9.

تحيين  لنظام  ألسا�سي) (3-

للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

بأكادير،)تحت عدد)93983)بتاريخ)3 

غأ 202019.
 مل ير
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هولدينك صحارى تيكنا

 مللقب9 ب هولصاتيك

شرك9 مجهول9  إلسم

رغسمالها  إلجتماعي : 

43.653.600.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : ساح9 بئر غنزر ن 

رقم 18 سوق  و اج  لعيون

I-بمقت�سى  جتماع مجل1  إلد رة)

 ملؤرخ ب)20)ماي)2019،)تقرر إلغاء)

تكوين  ملكتب  لقديم لتعيين مكتب)

جديد كالتالي):
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رئي1) بوعيدة  غحمد   ل يد 

 مل ل1  إلد ري.

 ل يد محمد سالم بوعيدة  ملدير)

 لعام.

كاتب) بوعيدة  سعد   ل يد 

 مل ل1  إلد ري.

 ل يدة نادي9 بوعيدة م يرة.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (II

يونيو) (28 بتاريخ)  إلبتد ئي9 بالعيون،)

2019)تحت رقم)19/1657.
قصد  لنشر
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  « SAHAF « شركة
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)18 

يونيو)2020)باكادير قد تقرر ما يلي):

نشاط  لتنظيف) إضاف9 

ل لغ يل ل لت9هير إلى نشاط  لشرك9)

 الجتماعي.

 عتماد  لعالم9  لتجاري9)

»CLEANAUTO33«

من  لنظام) (3 تعديل  ملادة)

نشاط  لتنظيف) بإضاف9   ألسا�سي 

ل لغ يل ل لت9هير بجميع غنو عه

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

باكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

بتاريخ)19)يوليوز تحت رقم)31330.

)مقت9ف من غجل  إلشهار
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شركة الباس سيرفي1
 SOCIETE LABASS SERVICES

s.a.r.l(A.U

 Société(a(responsabilité(limitée

a(associe(unique

Au(capital(de 100 000 dhs

 Siege(social : N°: 164  BD.

.CHAIKH(ABDATI -  TAN-TAN

م يير) على محضر  جتماع  بناء)

 2020 يوليو) (22 ( بتاريخ)  لشرك9 

بتعديل  لس ل  لتجاري) ل لقا�سي 

للشرك9

قرر م ير  لشرك9  ل يد):)لرباس)
مباركينو)

 2 في  لفصل) ( قرر إضاف9 نشاط)
من  لقانون  ألسا�سي للشرك9))

بالس ل) تم  اليد ع  لقانوني 
 لتجاري لدى كتاب9 ضبط  ملحكم9)
يوليو) (27  البتد ئي9 ل9ان9ان بتاريخ)

2020)تحت رقم):)190/2020.
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 Société  FAST MOSK
SARL 

بمقتضـى  و مع  لعام  لغير)
(،2020 غبريل) (9 في)  لعادي  ملؤرخ 

لشركFAST MOSK(9)تقرر ما يلي):
تعديل  لنشاط  الجتماعي)

للشرك9.
رقم) من  تغيير  ملقر  الجتماعي 
188غكد ل آيت ملول إلى رقم)22مركز)

 وحياة  لحي  لصناعي  يت ملول.
:)ستكون  لشرك9)  لتوقيع  لبنكي)
لل يد) بالتوقيع  ملشترك  ملتزم9 
عبد) ل ل يد  لصيفي   لكبير  حمد 

هللا.
من  لقانون) (9 تغيير  لفقرة)

 ألسا�سي للشرك9.
تحديت  لقانون  ألسا�سي)

للشرك9.
لقد تم  إليد ع  لقانوني بمكتب)
 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بإنزكان)
رقم) تحت  (2020 يوليو) (19 ( بتاريخ)
لتم تس يل  لشرك9 بالس ل) ( (641

 لتجاري تحت رقم)18099.
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 FIDUCIAIRE MAIROUCHE-FESC

GUELMIM

TEL:(06.71.05.41(16/0528.77.11.19

 STE. DAR ODERDOR
CONCASS

S.A.RL
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شرك9) تأسي1  تم  (2020 يونيو)
ح ت  ملميز ت) محدلدة  مل ؤللي9 

 لتالي9):

  STE. DAR (:  لت مي9)

 ODERDOR CONCASS S.A.R.L

.AU

مركز  نفك) (:  ملقر  إلجتماعي)

جماع9 سيدي  فني.

 لرغسمال):)10000)درهم مق م9)

على)1000)حص9 من فئ9)100)درهم.

 لهدف):)

 ستغالل مقالع.

 الشغال  ملختلف9.

عبد  لرحيم  قاللوش،) (:  لشركاء)

رقم) للب9اق9  لوطني9   وحامل 

F543832 1000)حص9.

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

كل) من  دي مبر  (31 في) لتنتهي  يناير 

سن9.

 لت يير):)ت يير  لشرك9 حاليا من)

طرف مؤس ها  ل يد عبد  لرحيم)

 قاللوش.

باملحكم9) تم  (:  لس ل  لتجاري)

 2020  إلبتد ئي9 بتزنيت)3)غأ 19)

تحت رقم)4385.
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PROYECT FAI
SARL

رغسمالها : 10.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : شارع  لود ي9 تجزئ9 

 ألندل1 رقم 35  مل يرة 1 تمارة.

 13 بتاريخ) ( بمقت�سى عقد عرفي)

شرك9) شركاء) قرر  (،2020 فبر ير)

بوكيت أادي))ش.م.م.)ما يلي):

 100 بقيم9) حص9  (50 بيع) (1-

درهم للحص9 بمبلغ)5000.00)درهم)

من طرف  ل يد بلغيتي هشام لفائدة)

 آلن 9 بلغيتي  يمان.
إضاف9) (: رفع رغسمال  لشرك9) (2-

 10.000.00 إلى) درهم  (90000.00

باوح اب) طريق  لتعويض  عن 

رغسمال  لشرك9) ليصبح   و اري 

درهم نقد  ل لذي) (100.000.00 هو)

في  وح اب  ملصرفي) حظره  سيتم 

للشرك9.

-3)توسيع نشاط  لشرك9):

) لتجارة.

مقالل غشغال مختلف9.

تكنولوجيا) معد ت  لشر ء) بيع 

 ملعلومات ل للو زم  ملكتبي9.

بلغيتي  يمان) تعيين  آلن 9  (9-

كم يرة للشرك9 ملدة أير محدلدة.

-5)تعديل  لقانون  ألسا�سي.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 إلبتد ئي9 بتمارة تحت رقم)3665)في)

27)يونيو)2020.
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OPTIMAL EVENTS
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة
رغس مالها : 100.000 درهم 

مركزها  إلجتماعي : إقام9  اللف9 

قصب9  وخير مجموع9 3 بنغالو 9، 

تمارة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

تأس ت) (2020 فبر ير) (20 بتاريخ)

محدلدة) م ؤللي9  ح ت  شرك9 

باملو صفات  لتالي9):

 لت مي9):) لبتيمال  يفانت.

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

م ؤللي9 محدلدة.

 لهدف  إلجتماعي):

ممون  وحفالت.

 ستير د لتصدير.

 إلستشار ت  إلد ري9.

يصل) (:  لرغسمال  لشرك9)

 لرغسمال  إلجتماعي إلى)100000.00 

درهم لهو موزع على)1000)حص9 من)

فئ9)100)درهم).

إقام9  اللف9) (:  ملقر  إلجتماعي)

(،9 بنغالو) (3 قصب9  وخير مجموع9)

تمارة.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر.

سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة  لقانوني9)

من  لتس يل  لتجاري.



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   1868

لد د) تعيين  ل يدة  (:  لت يير)
تيزي ل ل يدة سعيدة حيمر م يرتان)

للشرك9 ملدة أير محدلدة.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 2020 يوليو) (7  إلبتد ئي9 لتمارة يوم)
تحت رقم  لتقييد بالس ل  لتجاري)

.130065
ملخص قصد  لنشر
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SOCIETE IDEOMAP
مس ل) عرفي  عقد  بموجب 
 2020 يناير) فاتح  تاريخ  في  بالرباط 

قرر  و مع  لعام  إلستثنائي ما يلي:
-) ملو فق9 على تفويت  وحصص)
بر نكارت) يمتلكها  ل يد   لتي 
ستيفان جير لد لور ن لصاوح  ل يد)
أابرييل. فرناند  سيرج  كون تانتين 
تغيير شكل  لشرك9 من شرك9 ح ت)
إلى شرك9 ح ت)  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.
-)إعادة تحيين  لقانون  ألسا�سي.

بقيد) تم  إليد ع  لقانوني  (-
 17 بتاريخ) محكم9  لرباط  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)109987.
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SANI CERAME FADLALLAH
محضر  و مع  لعام) بموجب 
 إلستثنائي  ملنعقد في)23)ماي)2019،)
 SANI لشرك9) قرر  لشريك  لوحيد 

CERAME FADLALLAH)ما يلي):
سر م) ساني  مقر  لشرك9  تغيير 
فضل هللا إلى  لعنو ن  و ديد زنق9)
1 رقم) (1466 رقم) عمارة   نو كشط 

) لد ر)1)حي  ملغرب  لعربي تمارة.
 لزيادة في رغس مال  لشرك9 من)
درهم) (600.000 من) به  غجل  ملرلر 
إلى)1.000.000)درهم عن طريق ضم)
900.000)درهم من  ألرباح  ملحتجزة.

إعادة تحيين  لقانون  ألسا�سي.
س ل) في  تم  إليد ع  لقانوني 
 18  ملحكم9  إلبتد ئي9 بتمارة بتاريخ)

يونيو)2020)تحت رقم)2020.
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 FIDUCIAIRE MAIROUCHE-FESC

GUELMIM

TEL:(06.71.05.41(16/0528.77.11.19

STE. TIZDAM
S.A.RL

إنشاء شرك9
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك9) تأسي1  تم  (2020 يونيو)

ح ت  ملميز ت) محدلدة  مل ؤللي9 

 لتالي9):

 STE. TIZDAM (:  لت مي9)

.S.A.R.L AU

شارع  ملختار) (:  ملقر  إلجتماعي)

 1 رقم) طفيل  زنق9  بن   ل و�سي 

كلميم.)

درهم) (10000.00 (:  لرغسمال)

فئ9) من  حص9  (1000 على) مق م9 

100.000)درهم.

 لهدف):)

مكتب9 لبيع لو زم  ملكتبيات.

 لشركاء):)عبد هللا بلوش،) وحامل)

 JE99911 رقم) للب9اق9  لوطني9 

1000)حص9.

فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)

كل) من  دي مبر  (31 في) لتنتهي  يناير 

سن9.

حاليا) ت يير  لشرك9  (:  لت يير)

من طرف مؤس ها  ل يد عبد هللا)

بلوش.

تم  اليد ع) (:  لس ل  لتجاري)

باملحكم9  إلبتد ئي9 بكلميم)21)يوليو)

2020)تحت رقم)3015.
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شركة مطاحن البركة فاس
شرك9 مجهول9

 ملقر  إلجتماعي : شاع 800  لحي 

 لصناعي سيدي  بر هيم فاس

بمقت�سى  و مع  لعام  لعادي)

يونيو) (29 بتاريخ) بفاس   ملنعقد 

م9احن) شرك9  شركاء) قرر  (2020

رغسمالها) ل لتي  ش.م  فاس   لبرك9 

11.000.00)درهم ما يلي):

-1) ملصادق9 على  لبيان  وختامي)

ل ن9) ل ملصارف  لح اب  ملد خل 

.2019

م يري  لشرك9 حم9  إبر ء) (2- 

)ال رجع9 فيها لل ادة):

مدأري علوي محمد ر.ب.ت.ل) (-

.A14501

ر.ب.ت.ل) علوي  لعربي  مدأري 

.C13726

محمد)  لتلم اني  ملكالي 

.C28603(ر.ب.ت.ل

.C123790(بلمين غحمد ر.ب.ت.ل

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

بفاس) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (10 بتاريخ)

561) لس ل  لتجاري رقم)15295.
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شركة الناشئة للتعليم الخاص
ش.م.م

 لزيادة في  لرغسمال
ملحضر  و مع  لعام) تبعا 

بأكادير) للشركاء) ملؤرخ   إلستثنائي 

بتاريخ)21)يوليو)2020)تقرر ما يلي):
بزيادة) رغسمال  رفع 

ليصبح) درهم،) (1.500.000.00
درهم) (100.000.00 من) رغسمالها 

تم) لمن  درهم،) (1.600.000.00 إلى)
زيادة)15000)حص9 جديدة من فئ9)

مس ل9) كلها  للحص9  درهم  (100

تعديالت في) بنف1  لن ب9 مع إجر ء)

 وح اب  و اري للشركاء.

ل7  (6 فان  لفصلين) لمنه 

سيعدالن كما يلي):

مبلغ) عبد  ل الم   لرجو ني 
عدد) درهم  (909.800.00 رغسمال)

 وحصص)9098.

رغسمال) مبلغ  محمادي  حندلر 

عدد  وحصص) درهم  (398.400.00

.3984

رغسمال) مبلغ  زينب  بلعبيد 

عدد  وحصص) درهم  (398.400.00

.3984

رغسمال) مبلغ  فاطم9  بن ك يل 
عدد  وحصص) درهم  (398.400.00

.3984
بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 
 2020 غأ 19) (5 بتاريخ) باكادير 

تحت رقم)95142.
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IPDO شركة
ش.م.م

 لزيادة في  لرغسمال
ملحضر  و مع  لعام) تبعا 
بأكادير) للشركاء) ملؤرخ   إلستثنائي 

بتاريخ)6)يوليو)2020)تقرر ما يلي):
بزيادة) رغسمال  رفع 
ليصبح) درهم،) (1.300.000.00
درهم) (100.000.00 من) رغسمالها 
تم) لمن  درهم،) (1.900.000.00 إلى)
زيادة)13000)حص9 جديدة من فئ9)
مس ل9) كلها  للحص9  درهم  (100
تعديالت في) بنف1  لن ب9 مع إجر ء)

 وح اب  و اري للشركاء.
ل7  (6 فان  لفصلين) لمنه 

سيعدالن كما يلي):
مبلغ) عبد  لل9يف  ) لوصفي 
عدد) درهم  (350.000.00 رغسمال)

 وحصص)3500.
رغسمال) مبلغ  وح ن  غبو 
عدد  وحصص) درهم  (350.000.00

.3500
رغسمال) مبلغ  ساجد  دري1 
عدد  وحصص) درهم  (350.000.00

.3500
رغسمال) مبلغ  زهير  مقريش 
عدد  وحصص) درهم  (175.000.00

.1750
رغسمال) مبلغ  مقريش  بر هيم 
عدد  وحصص) درهم  (175.000.00

.1750
بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 
 2020 غأ 19) (5 بتاريخ) باكادير 

تحت رقم)95145.
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1861 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

BAK MANAGER COMPTABLE
 ل9ابق  ألر�سي سكتور)3)رقم)172) لالد م9اع)

تمارة

 COMPAGNIE شركة
 GENERALE DE L’INDUSTRIE

ET DE BATIMENT MAROC
EX (SOPRIM( 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
شريك منفرد

مقرها  إلجتماعي : عمارة رقم 5 
بلوك غ  ل9ابق 2 رقم 9 جنان  لدرلة 

 لكارة  لدرلة برشيد
 لس ل  لتجاري : 12651 برشيد

قرر  لشريك  ملنفرد)
 COMPAGNIE GENERALE DE
 L’INDUSTRIE ET DE BATIMENT 
شرك9) (MAROC EX (SOPRIM(
مقرها  محدلدة  م ؤللي9  ح ت 
غ  بلوك   5 رقم  عمارة   إلجتماعي  
 ل9ابق 2 رقم 9 جنان  لدرلة  لكارة 
 لدرلة برشيد ل ملس ل9 في  لس ل 

 لتجاري  12651 ما يلي :
 حل  لشرك9.

ريحاب  و ال  تعيين  ل يدة 
كمصفي9 للشرك9.

عمارة)  : في  مقر  لتصفي9  تعيين 
رقم)5)بلوك غ  ل9ابق)2)رقم)9)جنان)

 لدرلة  لكارة  لدرلة برشيد.
في) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 
 7  ملحكم9  إلبتد ئي9 ببرشيد بتاريخ)

يوليو)2020)تحت رقم)435.
للنشر ل إلعالن
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ديو ن  ألستاح غحمد  لعبا�سي)

موثق

شارع موالي عبد  لرحمان

عمارة ب،) ملكتب رقم)5) لقني9رة

 لهاتف):)05.37.37.42.13

 لفاك1):)05.37.37.42.15

SAKANCOM شركة
ش.م.م

رغسمالها : 600.000.00 درهم
مقرها  إلجتماعي : بالقني9رة، ز لي9 

زنق9 معمورة لشارع موالي عبد 
 لرحمان، عمارة ب، مكتب رقم 5

 ملوضوع :

تفويت  وحصص  إلجتماعي9 مع 

تعديل  لقانون  ألسا�سي للشرك9
حرر) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بديو ن  ألستاح غحمد  لعبا�سي بتاريخ)

تقرر (،2020 يوليو) ل3) مارس  (17 

)ما يلي):

مجيد  وح ن،) باع  ل يد  (-

لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل 

رقم)B110255،)لل يد كاني محمد،)

لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل 

حصصه) جميع  (،X54032 رقم)

 إلجتماعي9 ل ملتمثل9 في)4680)حص9)

 SAKANCOM  لتي يملكها في شرك9)

 600.000.00 رغسمالها) ش.م.م 

مقرها  إلجتماعي بالقني9رة،) درهم،)

موالي) لشارع  معمورة  زنق9   ز لي9 

مكتب) ب،) عمارة   عبد  لرحمان،)

رقم)5.

ملتعلق) تعديل  لفصل  ل ابع  (-

للشرك9) باوحصص  الجتماعي9 

ل لذي غصبح كالتالي):

-) ل يد كاني محمد)4680)حص9.

 1320 - ل يدة  برلن  مين9)

حص9.

مجموع  وحصص)6000)حص9.

تعديل  لفصل  ل ادس عشر) (-

بتعيين  ل يد كاني محمد ل ل يدة)

 برلن  مين9 كم يرين للشرك9 ملدة)

ت ير  لشرك9) لبذلك  محددة  أير 

بتوقيع مزدلج للم يرين.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

 2020 غأ 19) (9 بالقني9رة بتاريخ)

تحت رقم)22911120015250.
للخالص9 ل لنشر

 ألستاح غحمد  لعبا�سي
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البنك الشعبي للرباط- القنيطرة
شارع طر بل1 رقم 3 ح ان  لرباط

 لس ل  لتجاري رقم 2553

مجل1  لرقاب9) محضر  بموجب 

 ملنعقد بتاريخ)23)يوليو)2020)للبنك)

شرك9) - لقني9رة  للرباط)  لشعبي 

قابل) لرغسمال  تعالني  شكل  ح ت 

جماعي9) إد رة  مجل1  لها  للتغيير 
للقانون) خاضع9  للرقاب9  لمجل1 
مقرها  إلجتماعي بشارع) (12.96 رقم)

تعيين) صادق على  (،3 رقم) طر بل1 

مجل1  إلد رة  و ماعي9) عضوة 

 ل يدة هند هيكبار.

تم  لقيام باإليد ع  لقانوني لدى)

باملحكم9  لتجاري9) كتاب9  لضبط 

بالرباط في)5)يوليو)2020)تحت عدد)

.105982
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SO BTP
SARL

تأسي1 شرك9
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  بتمارة،) (2020 يوليو) (21

 لقانون  لتأسي�سي لشرك9 محدلدة)

 مل ؤللي9.

.SO BTP SARL((:(9لت مي 

 لهدف  إلجتماعي :

مقالل غشغال مختلف9.

 ملقر  إلجتماعي : رقم 52 م رلر 1 

شق9 رقم 3 تمارة.

مدة  لشرك9: 99سن9.

 :  لرغسمال  إلجتماعي 

إلى  مق م9  درهم   1.500.000.00

درهم   100 فئ9  من  حص9   15000

لحررت  للحص9  لو حدة  كتتبت 

كلها من طرف :

 ل يد علي مرهوني 7500 حص9.

 7500 مرهوني  موحى   ل يد 

حص9.

 لت يير :  ل يد علي مرهوني.

 ل ن9  إلجتماعي9 : من فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر من كل سن9.

بكتاب9  لضبط) تم  إليد ع 

 5 باملحكم9  إلبتد ئي9 بتمارة بتاريخ)

غأ 19)2020)تحت رقم)130331.
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STE. TERRE DE MARBRE
SARL

RC : 144415

 10 بتاريخ) عرفي  عقد  ح ب 

تم تأسي1 شرك9 ح ت) (2020 مارس)

باوخصائص) محدلدة  م ؤللي9 

 لتالي9):

 STE. TERRE DE(:(9ت مي9  لشرك

.MARBRE

:)شاع  مل يرة رقم)3)حي)  لعنو ن)

يعقوب  ملنصور  لرباط.

هدف  لشرك9):)

غشغال مختلف9 للرخام لتصدير)

ل ستير د  لرخام.

 DH.100.000 (: رغسمال  لشرك9)

مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)100 

درهم مق م9 كالتالي):

 لوهابي عبد  ل الم)500)حص9.

 لعربي9ي م عود)500)حص9.

سن9 بد ي9 من) (99 مدة  لشرك9)

تاريخ  لتس يل في  لس ل  لتجاري.

:) لوهابي  م ير  لشرك9)

)عبد  ل الم م ير  لشرك9 ملدة أير)

محدلدة.

في  ملحكم9) تم  لتس يل  لقد 

 لتجاري9 بالرباط تحت رقم)105394.
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DIGIHUB
SARL

تأسي1 شرك9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 بتاريخ)23)يوليو)  لد ر لبيضاء)

قد تم تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9)

محدلدة.

.DIGIHUB(:(9سم  لشرك 
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 لشركاء):)

ياسين  لودأيري  إلدري�سي.

)غحمد مرتيل.

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

م ؤللي9 محدلدة.

 لهدف  إلجتماعي):

) لتجارة  إللكترلني9.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9.

شارع  بر هيم) (:  ملقر  إلجتماعي)

(،21 شق9) (،5  لرلد ني،) ل9ابق)

إقام9 ريحان،)من9ق9  ملعاريف)332 

 لد ر لبيضاء.

ياسين  لودأيري) (:  مل ير)

 إلدري�سي.

(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقيد 

.468035
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مكتب ح/ لشايب جميل9

موثق9 بالناظور

 162،)يوسف بن تاشفين

هاتف):)05.36.60.76.88

كومبلك1 براصوف 

ش.م.م

ت يير حر

بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب)

يوليو) (27 بتاريخ) جميل9  ح/ لشايب 

كومبلك1) شرك9  غجرت  (2020

شرك9) لفائدة  ش.م.م  بر صوف 

ش.م.م  ألصل) ستام  كومبلك1 

كومبلك1) شرك9   لتجاري  مل مى 

دل ر) بالدريوش،) بر صوف  ملتو جد 

حمو- م9ال 9،) غلالد   دأال9،)

تحت) بالس ل  لتجاري  ل ملس ل 

عدد)13499،)ملدة)10)سنو ت.
للخالص9 ل إلشارة
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شركة أول سيرفي1 كومباني

ش.م.م.ح.ش.ل

سكتور 6، إقام9 ن يم  و نان، 

عمارة غ 19،  لشق9 18، حي 

 لرياض،  لرباط

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2020 يوليو) (27 بتاريخ)  لوحيد 

يوليو) (28  ملس ل9 في  لرباط بتاريخ)

لضع  لقانون  ألسا�سي) تم  (2020

محدلدة) م ؤللي9  ح ت  لشرك9 

باملميز ت  لتالي9):

سيرفي1) غلل  شرك9  (:  لت مي9)

كومباني شرك9 ش.م.م ح ت ش.ل.

إقام9) (،6 سكتور) (:  ملقر  لتجاري)

19،) لشق9) غ) عمارة  ن يم  و نان،)

18،)حي  لرياض،) لرباط.

 ملوضوع):

غل  للو زم  ملدرسي9،) بيع  ملو د 

 وحاسوب،) ملكتب،) ملعد ت ل ألجهزة)

 ملدرسي9.

جميع  ملنتجات) لت ويق  تد لل 

من غي نوع،)شبه  ملصنع9 ل ملصنع9،)

 ألشياء)ل ملو د من جميع  ألصول.

 وخدمات  ملختلف9.

عموما جميع  لعمليات  لتجاري9،)

لأير)  لصناعي9،) ملالي9،) لعقاري9 

في) يمكنها  مل اهم9   لعقاري9  لتي 

تنمي9  لشرك9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لفعلي للشرك9.

 لت يير):)ت يير  لشرك9 من طرف)

 ل يدة  لعلوي لفاء.

درهم) (100.000.00 (:  لرغسمال)

موزع9 بين  لشركاء)كما يلي):

 ل يدة  لعلوي لفاء)1000)حص9.

 مل موع):)1000حص9.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

 لتجاري9 بالرباط،)بتاريخ)5)غأ 19)

2020)تحت عدد)105972.
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر  لشرك9):) ملعر ج سنتر،)301)شارع عبد)

 ملومن،مكتب رقم)64،) لد ر لبيضاء

DIMYAL
شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

 لرغسمال : 100.000 درهم

 PARC : مقرها  إلجتماعي

 INDUSTRIEL CFCIM

 BOUSKOURA  LOT(N°35

 لد ر لبيضاء

إنشاء شرك9 محدلدة  مل ؤللي9
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
صياأ9  لقانون) تمت  (2020 يونيو)

 لتأسي�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

خصائصها على  لنحو  لتالي):

.DIMYAL(:(9سم  لشرك 

هدف) يتجلى  (: نشاط  لشرك9)

 لشرك9 في  ملغرب غل في غي بلد آخر)

في):

لتوزيع  ملو د) لتصدير   ستير د 

 الستهالكي9 للم9اعم ل ملكاتب ل لبيع)

بالتجزئ9.

جميع  ملو د  لورقي9) بيع 

لمشتقاتها عبر  النترنت.

كل  لعمليات) عام9  لبصف9 

  ملالي9،) لعقاري9،) لتجاري9  ملنقول9

عالق9) لها  ل لتي  غل  لغير  ملنقول9 

مباشرة غل أير مباشرة بهدف  لشرك9)

ل لقابل9 لت هيل رقيها لتحقيقه.

 100.000 قيمته) (:  لرغسمال)

حص9) (1.000 إلى) مق م9  درهم،)

م ند) للو حدة،) درهم  (100 بقيم9)

 Imma شرك9) إلى  حص9  (700 منها)

إلى  ل يد) حص9  ل90) (Holding

ل90  مشيش  لعلمي  علي  محمد 

غمال  وخياطي) إلى  ل يدة  حص9 

إلى  ل يد  سماعيل) حص9  ل190)

مشيش  لعلمي ل90)حص9 إلى  ل يد)

حص9) ل90) مشي�سي  لعلمي  مامون 

إلى  ل يد مهدي مشيش  لعلمي.

 PARC (: مقر  لشرك9)

 INDUSTRIEL CFCIM

.BOUSKOURA   LOT(N°35

 ملدة : 99 سن9  ن9القا من تاريخ 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

هيأة  لت يير :

 ل يد محمد علي مشيش  لعلمي)

مشيش  لعلمي) ل ل يد  سماعيل 

كم يرين للشرك9 ملدة سن9 ل حدة.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

أاي9)31)دي مبر.

حول  ألرباح) (:  الحتياط  لقانوني)

تقت9ع)5)%)ألجل صندلق  إلحتياطي)

 لقانوني.

باملحكم9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بو س99) بالد ر لبيضاء)  لتجاري9 

لوالي9) لالسثتمار   ملركز  و هوي 

 لد ر لبيضاء.
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر  لشرك9):) ملعر ج سنتر،)301)شارع عبد)

 ملومن،مكتب رقم)64،) لد ر لبيضاء

 CONSEIL COURTAGE EN

IMMOBILIER

PAR ABREVIATION CCI

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

 لرغسمال : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 12 زنق9 صبري 

بوجمع9  ل9ابق  أللل  لشق9 6 

 لد ر لبيضاء

 ملرقم بالس ل  لتجاري 912.079

 لتعريف  لضريبي 26133556

بيع  وحصص  لتجاري9
على  و مع  لعام) -1بناء)

 2020 يناير) (8  إلستثنائي  ملؤرخ في)

تم تقرير ما يلي):

إلى) كموني  نوفل  باع  ل يد 

حص9) (200 حيك) رشيد   ل يد 

للحص9،) لتي) درهم  (100 بقيم9)

 CONSEIL(9تملكها من رغسمال شرك

.COURTAGE EN IMMOBILIER

-2)يترتب عن حلك تعديل  ملادة)6 

ل7)من  لنظام  لد خلي.
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بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (3-

للد ر) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)13)يوليو)2020)تحت)

 لرقم)739314.

-9)تم  لتس يل بالس ل  لتجاري)

تحت  لرقم) (2020 يوليو) (13 بتاريخ)

13585)من  لس ل  لترتيبي.
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر  لشرك9):) ملعر ج سنتر،)301)شارع عبد)

 ملومن،مكتب رقم)64،) لد ر لبيضاء

GLOG MAROC

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

 لرغسمال : 300.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 43 تجزئ9 بنام 

الكر سيوز  لد ر لبيضاء

 ملرقم بالس ل  لتجاري 326461

 لتعريف  لضريبي 15250600

تخفيض رغسمال  لشرك9

على  و مع  لعام) -1بناء)

يونيو) فاتح  في   إلستثنائي  ملؤرخ 

2020)تم تقرير ما يلي):

بقدر) رغسمال  لشرك9  خفض 

درهم لحلك بامتصاص) (2.600.000

 وخ ائر.

من  لنظام) ل7) (6 تعديل  ملادة)

 لد خلي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (2-

باملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

 2020 للد ر لبيضاء)بتاريخ)13)يوليو)

تحت  لرقم)739316.

-9)تم  لتس يل بالس ل  لتجاري)

تحت  لرقم) (2020 يوليو) (13 بتاريخ)

13588)من  لس ل  لترتيبي.
هيأة  لت يير
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر  لشرك9):) ملعر ج سنتر،)301)شارع عبد)

 ملومن،مكتب رقم)64،) لد ر لبيضاء

RESTO PRO ASIE
شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

 لرغسمال : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شارع  وح ن 

 لثاني  ملحمدي9

 ملرقم بالس ل  لتجاري 5979

 لتعريف  لضريبي 1105842

بيع  وحصص  لتجاري9
على  و مع  لعام) -1بناء)

 إلستثنائي  ملؤرخ في)20)يونيو)2020 

RESTO PRO ASIE تقرر ما) لشرك9)

يلي):

كاترين  لفير) باعت  ل يدة 

إلى  ل يد) بارلت  زلج9  كونترلر س 

20)حص9)  يريك شارل  رمو  رنوك1)

من) للحص9  درهم  (1000 بقيم9)

حص9  لتي تملكها من) (170 مجموع)

 RESTO PRO ASIE(9ر سمال شرك

شارل  رمو) باع  ل يد  يريك 

دنيا) خن اء) إلى  ل يدة   رنوك1 

حصص بقيم9) (5 بنعباس  لتعارجي)

1000)درهم للحص9 من مجموع)305 

حص9  لتي يملكها من رغسمال شرك9)

. RESTO PRO ASIE

كاترين  لفير) ( لهبت  ل يدة)

إلى  بنها) بارلت  زلج9  كونترلر س 
 ل يد بول  يميل جورج شاملوندري)

درهم) (1000 بقيم9) حص9  (90

للحص9،)من مجموع)170)حص9  لتي)

 RESTO شرك9) رغسمال  من  تملكها 

. PRO ASIE

-2)يترتب عن حلك تعديل  ملادة)7 

ل8)من  لنظام  لد خلي.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (2-

باملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

 2020 يوليو) (9 بتاريخ) للمحمدي9 

تحت  لرقم)689.
-9)تم  لتس يل بالس ل  لتجاري)

تحت  لرقم) (2020 يوليو) (9 بتاريخ)

787)من  لس ل  لترتيبي.
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر  لشرك9):) ملعر ج سنتر،)301)شارع عبد)

 ملومن،مكتب رقم)64،) لد ر لبيضاء

 GLOBAL SERVICES EN

ASSURANCES
شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

 لرغسمال : 100.000 درهم

مقرها  إلجتماعي : زل ي9 شارع موالي 

يوسف لشارع  وح ن  أللل إقام9 

سرلر  ل9ابق  لثالث  لرقم 10 

بالد ر لبيضاء

 ملرقم بالس ل  لتجاري 331.921

 لتعريف  لضريبي 15269427

تفويت حصص 
تحويل  ملقر  لتجاري 

تغيير  سم  لشرك9
على  و مع  لعام  إلستثنائي) بناء)

بمقر) (،2019 نوفمبر) (25 في)  ملؤرخ 

 لشرك9 تم تقرير ما يلي):

إلى) عبادي  عمر  باع  ل يد 

BORRAS-VAZQUEZ- شرك9)

 CAMESELLE ARTAI

 CORREDURIA DE SEGUROS

500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

شرك9) رغسمال  من  يملكها   لتي 
.GLOBAL SERVICES EN ASSURANCES

باع  ل يد عمر عبادي إلى  ل يد)

رشيد قد لي)10)حصص بقيم9)100 

درهم للحص9  لتي يملكها من رغسمال)

 GLOBAL SERVICES EN شرك9)

.ASSURANCES

نقل  ملقر  إلجتماعي  ملوجود حاليا)

موالي) شارع  ز لي9  بالد ر لبيضاء)

إقام9) لشارع  وح ن  أللل  يوسف 

ب) (10 سرلر  ل9ابق  لثالث  لرقم)

 TANGER CITY (: إلى  لعنو ن  لتالي)

 CENTER,(APPRT(TYPE(A,(ETAGE

 12,( PLACE( MAGHREB( ARABE,

.TANGER

 GLOBAL شرك9) تغيير  سم 

 SERVICES EN ASSURANCES

 ARTAI GLOBAL باسم)

.ASSURANCES TANGER

يترتب عن حلك تعديل  ملادة)2. 9. 

6)ل7)من  لنظام  لد خلي.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (2-

باملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

للد ر لبيضاء)بتاريخ)17)يوليو)2020،)

تحت  لرقم)790021.
-3)تم  لتس يل بالس ل  لتجاري)

تحت  لرقم) (2020 يوليو) (17 بتاريخ)

14273)من  لس ل  لترتيبي.
هيأة  لت يير
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EXE CONSEIL
SARL

 ك�سي كون�سي

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلة

26 شارع مرس  ل ل9ان

 ل9ابق 1 مكتب مرس  ل ل9ان

 ل9ابق 1 مكتب رقم 3  لد ر بيضاء

غنجزت) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ح ت) للشرك9   لقو نين  ألساسي9 

خصائصها)  مل ؤللي9  ملحدلدة 

كالتالي):

 EXE كون يي)  إلسم:) ك�سي 

.CONSEIL

26 شارع مرس  ل ل9ان  (:  ملقر)

 ل9ابق 1 مكتب رقم 3  لد ر لبيضاء.

 ملوضوع :

 إلستشارة  إلد ري9.

 لتجارة.

مال  رغس  حدد   : رغس  ملال 

 لشرك9  في 10.000درهم مق م إلى 

100 حص9 100 درهم للحص9.

من  سن9  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسي1.

 إلد رة : عين كم ير للشرك9 ملدة 

أير محدلدة  ل يدة نوري جيهان.

 وحصص :  ل يدة نوري جيهان 

10.000 درهم.

تم  إليد ع ل لتس يل في  لس ل 

 لتجاري تحت  لرقم 467249 باملركز 

 و هوي لإلستثمار.
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SOCIET BELIVE
SARL

شرك9 بليف 

ش.م.م

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
رغسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  إلجتماعي :  لرباط غكد ل، 
زنق9 غكلمام سيدي علي،99  ل9ابق 

 أللل، شق9 7

RC(RABAT : 135585

تفويت حصص
 لتغيير  مل ير

لل مع) بمقت�سى محضر عرفي  (-I

 لعام  إلستثنائي  ملؤرخ في)15)يونيو)

ح ت) شركاء) لشرك9  قرر  (،2020

 BELIVE(مل ؤللي9  ملحدلدة  مل ماة 

:) لرباط) مقرها  إلجتماعي) ل لتي 
زنق9 غكلمام سيدي علي،99  غكد ل،)

 ل9ابق  أللل،)شق9)7.

من) ل13) ل8) (6 ( تغيير  لبند) تم  (

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 333 تفويت) تم  (،2020 يونيو) (15

حص9 إجتماعي9 من)100)درهم،)من)

أز لي  وحامل9) كوثر  طرف  ل يدة 

رقم) لب9اق9  لتعريف  لوطني9 

ل لتي يملكها في  لشرك9) (،G611986
رغسمالها) ( ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

لفائدة  ل يدة) درهم،) (100.000

سهام سرير  وحامل9 لب9اق9  لتعريف)

.BE835055(لوطني9 رقم 

للحصص) غصبح  لتوزيع  وحالي 

 إلجتماعي9 كما يلي):

 ل يد يحيى فح�سي)334)حص9.

 ل يد ياسر  ملر ك�سي)333)حص9.

 ل يدة سهام سرير)333)حص9.

-)تمت  ستقال9  ل يدة كوتر أز لي)

لتعيين  ل يدة سهام سرير كم يرة)

للشرك9 ملدة أير محدلدة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لقانوني 

بالرباط.
لهذ  بمثاب9 مقت9ف لبيان
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TRANS FELLAK

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة بشريك لحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع  لقانون) تم  (2020 يونيو) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

لحيد  لتي) بشريك  محدلدة 

خصائصها كالتالي):

 TRANS شرك9) (:  لت مي9)

.FELLAK

 لهدف):

مقالل9  ألشغال  ملختلف9.

مقالل9 نقل  ملوظفين.

حي  وحد دين) (:  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9 بن جلون رقم)68)لز ن.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها.

درهم مجزغ) (100000 (: رغس  ملال)

100)درهم) 1000)حص9 من فئ9) إلى)

على  لشكل) لموزع9  كلها  محررة 

 لتالي):

 1000  ل يد فالق عبد  لل9يف)

حص9.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد فالق عبد  لل9يف ملدة أير)

جميع  لصالحيات) مع  محدلدة 

لت يير  لشرك9.

تحديد  ألرباح) بعد  (:  ألرباح)

لتكوين) (% (5 تقت9ع)  لصافي9 

 الحتياطي  لقانوني.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بوز ن) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 يونيو) (13 بتاريخ)

.2624
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 GROUPE SCOLAIRE شركة

 MOULTAQA NAJAH PRIVE

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة بشريك لحيد

 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ماي)2020)تم لضع  لقانون  ألسا�سي)

محدلدة) م ؤللي9  ح ت  لشرك9 

بشريك لحيد  لتي خصائصها كالتالي:)

 GROUPE شرك9) (:  لت مي9)

 SCOLAIRE MOULTAQA NAJAH

.PRIVE

 لهدف):

) إلبتد ئي) للتعليم) مدرس9 

 وخصو�سي.

 ملقر  إلجتماعي):)حي  لعدير تجزئ9)

 ملنظر  و ميل رقم)197)لز ن.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها.

درهم مجزغ) (100000 (: رغس  ملال)

100)درهم) 1000)حص9 من فئ9) إلى)

على  لشكل) لموزع9  كلها  محررة 

 لتالي):

 ل يد فر حي مختار هشام)1000 

حص9.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

ملدة) هشام  مختار  فر حي   ل يد 

جميع  لصالحيات) مع  محدلدة  أير 

لت يير  لشرك9.

تحديد  ألرباح) بعد  (:  ألرباح)

لتكوين) (% (5 تقت9ع)  لصافي9 

 الحتياطي  لقانوني.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بوز ن) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 يونيو) (15 بتاريخ)

.2569

290 P

AFRAH NAZIH شركة
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة بشريك لحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع  لقانون) تم  (2020 فبر ير) (25
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
لحيد  لتي) بشريك  محدلدة 

خصائصها كالتالي:)
 AFRAH شرك9) (:  لت مي9)

.NAZIH
 لهدف):

ممول حفالت.
 ملقر  إلجتماعي):)حي  لعدير تجزئ9)
إكر م،)شارع  لتهامي  لوز ني،)رقم)19 

لز ن.
من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها.
درهم مجزغ) (100000 (: رغس  ملال)
100)درهم) 1000)حص9 من فئ9) إلى)
على  لشكل) لموزع9  كلها  محررة 

 لتالي):
 ل يد كركري نزيه)1000)حص9.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)
31)دي مبر من كل سن9.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)
 ل يد كركري نزيه ملدة أير محدلدة)
مع جميع  لصالحيات لت يير  لشرك9.
تحديد  ألرباح) بعد  (:  ألرباح)
لتكوين) (% (5 تقت9ع)  لصافي9 

 الحتياطي  لقانوني.
بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 
بوز ن) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 
عدد) تحت  (2020 غبريل) (21 بتاريخ)

.2566
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NEW BOISSON
شرك9 محدلدة  مل ؤللي9
تفويت حصص إجتماعي9

تعديل لمالءم9  لقانون  ألسا�سي 
للشرك9

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملنعقد بتاريخ)9)يناير)2020)للشرك9)
ش.م.م) (NEW BOISSON  مل ماة)
تقرر) درهم  (100.000.00 رغسمالها)

ما يلي):



1873 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

حص9) (500 -1) لتفويت  لكلي ل)

جليل) طرف  ل يد  من   جتماعي9 

لفائدة  ل يد  لدرقالي) محمد 

محمد.

تغيير  لصيغ9  لقانوني9) (2-

محدلدة) شرك9  من  للشرك9 

محدلدة) شرك9  إلى   مل ؤللي9 

 مل ؤللي9 بشريك لحيد.

لمالءم9  لقانون) تعديل  (3-

 ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بوز ن) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 يونيو) (22 بتاريخ)

.2715
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PRESTIGE GLASS

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

تفويت حصص إجتماعي9
تعديل لمالءم9  لقانون  ألسا�سي 

للشرك9
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 2020 مارس) (3 بتاريخ)  ملنعقد 

 PRESTIGE GLASS للشرك9  مل ماة)

درهم) (100.000 رغسمالها) ش.م.م 

تقرر ما يلي):

حص9) (500 -1) لتفويت  لكلي ل)

إجتماعي9 من طرف  ل يدة فدلى)

خل9ي لفائدة  ل يدة سناء)خل9ي.

تغيير  لصيغ9  لقانوني9) (2-

محدلدة) شرك9  من  للشرك9 

محدلدة) شرك9  إلى   مل ؤللي9 

 مل ؤللي9 بشريك لحيد.

لمالءم9  لقانون) تعديل  (3-

 ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بوز ن) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 غبريل) (21 بتاريخ)

.2561
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PRESTIGE GLASS
شرك9  ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

بشريك لحيد

توسيع نشاط  لشرك9
محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

مارس) (3 بتاريخ)  إلستثنائي  ملنعقد 

قرر  لشريك  لوحيد) قد  (2020

ش.م.م) (PRESTIGE GLASS لشرك9)
رغسمالها)100.000.00)درهم ما يلي):

لحلك) نشاط  لشرك9  توسيع  ((1

بإضاف9):

-)نشاط  ألشغال  ملختلف9.

-)تشحيم  ل يار ت.

2))حذف نشاط  لشرك9):

-)تشخيص  ل يار ت.

-تعديل لمالءم9  لقانون  ألسا�سي)

للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بوز ن) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

عدد) تحت  (2020 غبريل) (21 بتاريخ)

.2561
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HUILERIE HADJ ALI شركة 
ش.م.م

رفع رغسمال  لشرك9
تعديل لمالءم9  لقانون  ألسا�سي 

للشرك9
محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

فبر ير) (25  إلستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

 HUILERIE قرر شركاء)شرك9) (2020

HADJ ALI)ش.م.م ما يلي:)
بمبلغ) رغسمال  لشرك9  زيادة  ((1

من) لرفعه  درهم  (500.000.00

درهم) (1000.000.00 إلى) (500000

حص9 جديدة) (5000 لحلك بإصد ر)

من فئ9)100)درهم محررة كلها.

-تعديل لمالءم9  لقانون  ألسا�سي)

للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بوز ن) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

بتاريخ)5)ماي)2020)تحت عدد)2563.

295 P

HUILERIE HADJ ALI شركة
ش.م.م

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

نقل  ملقر  إلجتماعي للشرك9
محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 25 بتاريخ)  إلستثنائي  ملنعقد 

شرك9) شركاء) قرر  قد  فبر ير2020)

 HUILERIE HADJ لشرك9)  لوحيد 

ALI)ش.م.م ما يلي):

تجزئ9) من  مقر  لشرك9  نقل 

إلى)  لرمان زلمي  ملركز عمال9 لز ن 

رضو ن) سيدي  قيادة  خرلب9  دل ر 

عمال9 لز ن.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بوز ن) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

بتاريخ)5)ماي)2020)تحت عدد)2563.
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WEST CORE INVEST
SARL AU

رغسمال  لشرك9 : 2.500.000 درهم

23 زنق9 غنو ل عمارة فلوري 11 

مكتب رقم 9 ميموزة -  لقني9رة

 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو)2020)تم تقرير ما يلي):

حص9  جتماعي9) (25.000 بيع)

بملكي9  ل يد ح وبي غمين  وحامل)

 G352304 رقم) للب9اق9  لوطني9 

 STE NEGOCE.MA بين) مق م9 

ممثل9 من طرف  ل يد ح وبي غمين)

ل ل يد) حص9  جتماعي9  (24750

ح وبي غمين)250)حص9  جتماعي9.

 STE لشرك9) غصبح  عندها 

حص9) (24750  :  NEGOCE.MA

 جتماعي9 ل ل يد ح وبي غمين)250 

حص9  جتماعي9.

تغيير  ملقر  الجتماعي للشرك9 إلى)

20)شارع غبو بكر  لصديق عمارة)35 

 ل9ابق  وخام1  لقني9رة.

بيع) (: توسيع  لنشاط  الجتماعي)

باو مل9 لنصف  و مل9) مو د  لبناء)

مقالل باألشغال  ملختلف9 ل لبناء.

تغيير  لشكل  لقانوني للشرك9 إلى)

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

رقم) تحت  بالقني9رة   البتد ئي9 

70811)بتاريخ)9)غأ 19)2020.
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OFFICINE BAKKALI

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة بشريك لحيد
غلال):)بمقت�سى عقد عرفي للقانون)

فبر ير) (9  ألسا�سي حرر بتمارة بتاريخ)

ح ت) شرك9  تأسي1  تم  (،2020

 ملميز ت  لتالي9):

بقالي) غلف ين  (:  لت مي9)

.OFFICINE BAKKALI

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.

 لغاي9 من  لشرك9):)صيدلي9.

 لعنو ن  لتجاري):)شارع عالل بن)

عبد هللا رقم)8)حي  لنهض9)2،)تمارة.

 ملدة):)99)سن9.

 9.000.000 (:  لرغسمال  و ماعي)

درهم)-) ملوزع كما يلي):

 ل يدة حفيظ9 بقالي)9.000.000 

درهم)-)90.000)حص9.

ت ير  لشرك9 من طرف) (:  إلد رة)

 ل يدة حفيظ9 بقالي بصفتها  مل يرة)

 لقانوني9  لوحيدة للشرك9 ملدة أير)

محددة.

فاتح) بين  ما  (:  ل ن9  و ماعي9)

يناير إلى))31)دي مبر.

تم  إليد ع  لقانوني) لقد  (: ثانيا)

باملحكم9  البتد ئي9 بتمارة تحت رقم)

2020)س ل) يوليو) بتاريخ)23) (3659

تجاري رقم)130275.

298 P
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STE IKHWANE HO
SARL AU

لشرك9) قرر  و مع  لعام 
بالرباط) حرر  (IKHWANE HO
2019)شرك9 ح ت) نوفمبر) (20 بتاريخ)
م ؤللي9 محدلدة رغسمالها)10.000 
تجزئ9) (45 رقم) درهم،) لكائن9 
تمارة  تخاح  لقر ر ت  لتالي9) فتوح 

بالتر �سي ل إلجماع):
رفع رغسمال  لشرك9):)من)10.000 
100.000)درهم موزع9 إلى) درهم إلى)
1000)حص9  جتماعي9 من فئ9)100 

درهم.
إنشاء)فرع تابع للشرك9 بالعنو ن)
9) مل)3)ح ي م) :)بلوك م رقم)  لتالي)
 لرباط رقم  لرسم  ملنهي)26403563.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (28 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)تحت رقم)105872.
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IMAB TECHNOLOGIE
SARL AU

تأسي1 شرك9
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) بتمارة،) (2020 يوليو) (22 بتاريخ)
ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1 
تحمل) لحيد  بشريك   ملحدلدة 

 وخصائص  لتالي9):
 IMAB (:  لت مي9)

.TECHNOLOGIE
 لهدف):)بيع لشر ء)لو زم  ملكتب،)
لشر ء) بيع  ل لبناء،) مختلف9  غعمال 

معد ت  ملعلوميات.
 لعنو ن  لتجاري):)بلوك)10)إقام9)
17)شارع بن زياد،) طارق  لشق9 رقم)

تمارة.
 لرغسمال):)حدد رغسمال  لشرك9)
في)100.000)درهم مق م9 إلى)1000 
للحص9) درهم  (100 بقيم9) حص9 
جميعها في ملكي9  ل يد عزيز بن  به.
 لت يير):)تم تعيين  ل يد عزيز بن)

 به م ير للشرك9 ملدة أير محدلدة.
99)سن9) :)مدة عمر  لشرك9)  ملدة)

من تاريخ  لتأسي1  لنهائي.

من فاتح يناير إلى)) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

في  لس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكم9  البتد ئي9 بتمارة تحت رقم)

130333)بتاريخ)5)غأ 19)2020.
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 SOCIETE  MAISON

 D’ACCOUCHEMENT AL

YOUSR

SARL

رغسمالها : 100.000 درهم

RC(N° : 125053

قرر  و مع  لعام  الستثنائي)

فبر ير) (13 بتاريخ) ل ملنعقد  للشرك9،)

لتم) للشرك9،) 2019) وحل  لنهائي 

باملحكم9  لتجاري9)  إليد ع  لقانوني 

تحت) (2020 يوليو) (23 بتمارة بتاريخ)

رقم)3662.
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SOCIETE  Y.S TRADING

SARL

تأسي1
بالرباط تم تأسي1  لشرك9 ح ت)

 Y.S TRADING((مل ؤللي9  ملحدلدة 

SARL بالعنو ن رقم 92  لشق9 90 

زنق9  ملر ب9ين  ل9ابق 5  لرباط.

رغسمال  لشرك9 : 100.000 درهم 

فئ9  من  حص9   1000 إلى  مق م9 

100 درهم.

 500 محمد   ل يد  إلدري�سي 

حص9 من فئ9 100 درهم للحص9.

 500 ياسين   ل يد  إلدري�سي 

حص9 من فئ9 100 درهم للحص9.

نشاط  لشرك9 : بيع جميع غنو ع 

 لتوب بالتق يط.

غعمال  لغشكال  غنو ع  جميع 

 لن يج.

لبيع  شر ء  لتصدير   ستير د 
في  ل وق  سو ء  لتجارة  لتوزيع 
غنو ع  و ميع  غل  وخارجي   لد خلي 
بالتق يط  غل  باو مل9   لبضاع9 

لجميع  وخدمات.
 مل يرين :  ل يد  إلدري�سي محمد 

ل ل يد  إلدري�سي ياسين.
رقم  لس ل  لتجاري)199971.
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HARNISS
SARL
تأسي1

ح ت) تأسي1  لشرك9  تم 
بتاريخ) بالرباط   مل ؤللي9  ملحدلدة 
إقام9   : بالعنو ن   2020 يوليو) (29
زنق9   5 رقم   5  لنخيل  لعمارة 

 ملرينيين  لرباط.
ل لتي رغسمالها : 200.000 درهم 
فئ9  من  حص9   2000 إلى  مق م9 

100 درهم للحص9 مق م كما يلي :
 1280 هشام  لرجر جي   ل يد 

حص9 من فئ9 100 درهم.
 ل يد عبد  لكريم  لرجر جي 920 

حص9 من فئ9 100 درهم.
 300 رياض  لرجر جي   ل يد 

حص9 من فئ9 100 درهم.
قاع9  قهوة،   : لنشاطها  لشرك9 

شاي.
تابت،  لوجبات  ب عر  م9عم 

 ل ريع9، مخبزة.
خدمات متنوع9.

 مل ير : هشام  لرجر جي.
بالس ل  لتجاري) لرقم تقييدها 

.144973
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EVENEMENTS TRANSPORT
ش.م.م

 ملقر  الجتماعي : شارع  بن سينا 
قصب9 121 تحت غر�سي  لرقم 126 

 لحي  وح ني  لد ر  لبيضاء
 لرغسمال : 100.000 درهم

عرفي  ملؤرخ) عقد  بمقت�سى  (- (1
2020)بالد ر  لبيضاء) 8)يوليو) بتاريخ)

تقرر  لشرك9 ما يلي):

إلى) للشرك9  تغيير  ملقر  لرئي�سي 

 لعنو ن  لتالي):

إقام9  لنعيم) مجموع9  لضحى 

عمارة)75)شق9 رقم)9)تبريكت سال.

ملف  لتس يل) إيد ع  تم  لقد 

بالد ر  لبيضاء) باملحكم9  لتجاري9 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (16 يوم)

.739882
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 STE PROGRESS ENERGY

AFRICA
SARL AU

رغسمال  لشرك9 : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : للشرك9 إقام9 زين9 

عمارة 19 رقم محل 1 لسط  ملدين9 

تمارة

بمقت�سى  و مع  لعام أير  لعادي)

2020)قرر م ير) 21)غبريل)  ملؤرخ في)

 PROGRESS ENERGY  لشرك9)

AFRICA)ما يلي):

تفويت  وحصص  لتام9 ما بين):

ل ل يد) رجاء)  ل يدة  لصو بني 

 1000  لنفزي محمد غنو ر من غجل)

حص9.

تغيير م ير  لشرك9):

 ستقال9  ل يدة  لصو بني رجاء)

محلها  ل يد) ليحل  منصبها  من 

غنو ر جن ي9 مغربي9)  لنفزي محمد 

 9 قاطن ب ال تجزئ9  لن اك عمارة)

تابريكت سال حامل لب9اق9) (3 شق9)

 GM80439 رقم)  لتعريف  لوطني9 

 PROGRESS لشرك9) جديد  كم ير 

.ENERGY AFRICA

تغيير مقر  لشرك9):
 ملقر  و ديد للشرك9 إقام9 زين9 

عمارة 19 رقم محل 1 لسط  ملدين9 

شارع  ألب9ال   15 عوض  تمارة 

 لعمارة رقم 9 غكد ل  لرباط.

للنظام  ألسا�سي  سيتم  إليد ع 

للشرك9 باملحكم9  البتد ئي9 بمدين9 

عوض  ملحكم9  لتجاري9  تمارة 

بالرباط.
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تحديث  لنظام  ألسا�سي.
س ل  في  تم  إليد ع  لقانوني 
بتاريخ  في  لرباط   ملحكم9  لتجاري9 

18 يوليو 2020 تحت رقم 105010.
للخالص9 ل لبيان
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STATION CHKAIL
SARL

لبموجب) (2020 يوليو) (7 بتاريخ)
عقد  و مع  لعام  الستثنائي  ملس ل)
قرر) (2020 يوليو) (8 بتاريخ) بالرباط 

 لشريك  لوحيد ما يلي):
(: ليشمل) نشاط  لشرك9  توسيع 

مقهى)-) و ز رة.
تعديل  لبند)3)من قانون  لشرك9.
بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 
بتمارة بالرباط بتاريخ)23)يوليو)2020 

تحت رقم)3661.
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DUBAI VISA ET SERVICES
SARL AU

تم تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9)
محدلدة،)ح ت  ملو صفات  لتالي9):

 DUBAI VISA ET (:  لت مي9)
SERVICES)ش.م.م ش.ل.

 ملقر):)عرص9 سال رقم)358)طريق)
 لقني9رة سال.

:) ستشار ت)  لنشاط  لتجاري)
 إلد رة.

 الستير د ل لتصدير)(تاجر غل غد ء)
لسيط).

 ملدة):)99)سن9.
درهم   100.000  : رغس  ملال 
مق م إلى 1000 حص9 من فئ9 100 
يحملها  ل يد  كامل9،  درهم، مؤد ة 

عبد  الله  لبعناني.
عبد  الله  :  ل يد   لت يير 

 لبعناني ملدة أير محدلدة.
بالس ل) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لتجاري للمحكم9  لتجاري9 بالرباط 
يوليو   20 بتاريخ  تحت رقم 31491 

.2020
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OUHADDA CLIM

SARL AU

 وحل  مل بق لشرك9
للشرك9)  جتمع  لشركاء)

 OUHADDA CLIM SARL AU

سبتمبر) (19 يوم) جمع  ستثنائي  في 

2019،)لقررل  ما يلي):

 وحل  مل بق للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

عدد) تحت  بالرباط   لتجاري9 

.103773
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 SOCIETE INAJDADI

SERVICE

SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : رقم 596 شارع 

 وح ن  لثاني غحد ف - غزرل

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في)9)يوليو)

2020،)تم لضع محضر  و مع  لعام)

 الستثنائي.

غشغال  ليوم):

دمج) طريق  عن  رغس  ملال  زيادة 

 وح اب  و اري.

مختلفات.

 وحل  أللل):

رغسمال) زيادة  قرر  و مع  لعام 

على) درهم،) (790.000  لشرك9 بمبلغ)

 لشكل  لتالي):

 وح اب  و اري):

قرر  لشريك  لوحيد زيادة رغسمال)

دمج  وح اب) طريق  عن   لشرك9 

 و اري بمبلغ)790.000)درهم.

بكتاب9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بأزرل) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (29 بتاريخ)

.867
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 AMRHAR TRAITEMENT

PAYSAGER
SARL AU

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

بشريك لحيد

 لعنو ن):) مل يرة)V)بلوك)9)عمارة)

رقم)9)محل)3)ح.ي.م.) لرباط

بمقت�سى عقد عرفي تمت مد للته))

بتاريخ)23)يوليو)2020)تم إقر ر ما يلي):

إلى  لعنو ن) مقر  لشرك9  تغيير 

 19 شق9) زنق9  وخليل  (6 (:  لتالي)

 لرباط.

تغيير  إلسم  الجتماعي للشرك9 إلى)

.ATPLUM(السم  لتالي 

من) رغسمال  لشرك9  في   لزيادة 

 1.000.000 إلى) درهم  (900.000

درهم.

لقد تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9)

 لتجاري9 بالرباط تحت رقم)105978.
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ARCHI GHRAPHIQUE
SARL AU

شارع  وح ن  لثاني زنق9  لغزلي 

عمارة 2 شق9 رقم 5 حي  لليمون 

 لرباط

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) بالرباط،) (2020 غأ 19) (9

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 

ح ت  لشريك  لوحيد)  ملحدلدة 

تحمل  وخصائص  لتالي9):

 لت مي9):) ر�سي كر فيك.

 لهدف  الجتماعي):)مقالل  لديكور)

 لد خلي.

غشغال مختلف9 لبناء.

م تشار  لديكور.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

فئ9) من  حص9  (1.000 إلى) مق م9 

100)درهم للحص9  لو حدة مق م9)

على  لشكل  لتالي):

 ل يد  سماعيل  لورديغي.

من  لتأسي1) سن9  (99 (:  ملدة)

 لنهائي.

من فاتح يناير إلى)) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

ح ن) شارع  (:  ملقر  الجتماعي)

 لثاني زنق9  لغزلي عمارة)2)شق9 رقم)

5)حي  لليمون  لرباط.

:) ل يد  سماعيل)  مل ير)

 لورديغي.

بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.199921
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STE CLINIQUE MEDICO-

REEDUCATIVE LALLA ZINA

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها)100.000)درهم

مقرها  الجتماعي):)16)شارع يعقوب)

 ملنصور إقام9 شيماء)شق9 رقم)12 

مكناس

حل  لشرك9
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبر ير) (15 ل) (19 بتاريخ) بمكناس 

قرر  و مع  لعام  الستثنائي) (2020

CLINIQUE MEDICO- لشرك9)

REEDUCATIVE LALLA ZINA

مقرها) درهم  (100.000 رغسمالها)

 الجتماعي)16)شارع يعقوب  ملنصور)

إقام9 شيماء)شق9)12)مكناس.

 لفسخ  مل بق ل لتصفي9  لودي9)

للشرك9.

شارع) (16 (: تحديد مقر  لتصفي9)

شق9) يعقوب  ملنصور إقام9 شيماء)

رقم)12)مكناس.

تعيين  ل يدة أيث9 زكي كمصفي9))

للشرك9.

312 P
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CAPBANI CONSULTING
ش.ح.م.م

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2017 نوفمبر) (29 بالقني9رة يوم)

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
إلى  ملقر) تحويل  ملقر  الجتماعي 
زنق9) (15 بالقني9رة)  و ديد  لكائن 
مكتب) (6 سبو إقام9 الشوب  ل9ابق)

رقم)5.
كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 
 2020 غأ 19) (9 بالقني9رة بتاريخ)

تحت رقم)78027.
للضبط ل لنشر
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BEYOND CERTIFICATION
ش.ح.م.م

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2017 نوفمبر) (29 بالقني9رة يوم)

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
إلى  ملقر) تحويل  ملقر  الجتماعي 
زنق9) (15 بالقني9رة)  و ديد  لكائن 
مكتب) (6 سبو إقام9 الشوب  ل9ابق)

رقم)5.
كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
باملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 
 2020 غأ 19) (9 بالقني9رة بتاريخ)

تحت رقم)78026.
للضبط ل لنشر
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SO GREEN SALAD
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : ز لي9 شارع  إلمام 
علي لطارق  بن زياد، عمارة 53، 

متجر رقم 7،  لقني9رة
تأسي1

بالقني9رة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع) تم  (،2020 يوليو) (19 بتاريخ)
ح ت) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 
 مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت  ملو صفات)

 لتالي9):

 SO GREEN SALAD (:  لت مي9)
.S.A.R.L

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)
 مل ؤللي9  ملحدلدة.

شارع  ز لي9   :  ملقر  الجتماعي)
عمارة  زياد،  لطارق  بن  علي   إلمام 

53، متجر رقم 7، لقني9رة.
موضوع  لشرك9):)م تغل م9عم،)

ممون  وحفالت ل ملناسبات.
عالق9) له  ما  كل  عام9  لبصف9 

بنشاط  لشرك9.
رغسمال) ( حدد) (: رغسمال  لشرك9)
درهم) (100.000 مبلغ) في   لشرك9 
حص9  جتماعي9) (1.000 إلى) مق م 
محررة) للو حدة،) درهم  (100 بقيم9)
بكاملها،)مكتب9 لموزع9 على  لشركاء)

كالتالي):
 500 (: بوشام9) ياسين   ل يد 

حص9.
 ل يد يون1 غلحدل):)500)حص9.

 ملدة):)99)سن9.
:)غسند إلى  ل يد ياسين)  لت يير)

بوشام9 ل ل يد يون1 غلحدل.
من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر.
بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكم9  البتد ئي9 بالقني9رة تحت)
غأ 19) (3 بتاريخ) (55419 رقم)

.2020
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 SOCIETE GHARB
 STAINLESS STELL ELLATFI

ET COMPAGNIE
»G.S.T.S«

SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 98، شارع يوسف 
 بن تاشفين، إقام9 رياض  ألندل1 
02، بين  ل9ابقين، مكتب رقم 6، 

 لقني9رة
تعيين م ير جديد

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 
 3 بتاريخ) بالقني9رة  أير  لعادي 

شرك9) شركاء) قرر  (،2020 مارس)

 SOCIETE GHARB STAINLESS«

 STELL ELLATFI ET COMPAGNIE

G.S.T.S«(SARL«)ما يلي):

قبول  ستقال9  ل يد  لل9في)

للب9اق9  لوطني9) سفيان،) وحامل 

ت يير) مهام  من  (G612299 رقم)

لتعيين  ل يد  لل9في)  لشرك9 

للب9اق9  لوطني9)  محمد،) وحامل 

لشرك9) م ير  (G71036 رقم)

 SOCIETE GHARB STAINLESS

 STELL ELLATFI ET COMPAGNIE

G.S.T.S«(SARL«)ملدة أير محدلدة.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالقني9رة بتاريخ)22)يوليو)

2020)تحت رقم)76094.
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 SOCIETE APPROCHE

SERVICE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رغسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 90، ز لي9 شارع 

موالي عبد هللا لشارع  الستقالل، 

مشرف رقم 6،  لقني9رة

توسيع نشاط  لشرك9
محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

أير  لعادي بالقني9رة بتاريخ)8)يوليو)

 SOCIETE قرر شركاء)شرك9) (،2020

 APPROCHE SERVICE SARL 

ما يلي):

نشاط) توسيع  على   ملصادق9 

 لشرك9 كالتالي):

 الحتفاظ بنشاط):

مقالل في  لتوظيف  ملؤقت.

ل جهات) تنظيف  في   ملقالل9 

 لعمار ت.

لإضاف9 نشاط م9عم،)طبخ.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالقني9رة   البتد ئي9 

78002)بتاريخ)3)غأ 19)2020.

317 P

SG3H
SARL AU

تبعا ملقرر ت عقد مس ل بالرباط)
2020)تم لضع  لقانون) 27)يوليو) في)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

محدلدة باملميز ت  لتالي9):

 لت ميSG3H(:(9)ش.م.م ش.ل.

 55 تجزئ9 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 لحي  لصناعي حي  لرحم9)-)سال.

صناع9  ملالب1) (:  ملوضوع)

 و اهزة،)معامالت  إلير د ل لتصدير.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لفعلي للشرك9.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

أير) ملدة  غمحزلن  حماني   ل يد 

محددة.

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

مق م9 إلى)1000)حص9 بقيم9)100 

ملكي9  لشريك) في  للحص9  درهم 

 لوحيد.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ في فاتح)

دي مبر باستثناء) (31 يناير لتنتهي في)

سن9  لتأسي1.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

ب ال) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

2020.) لس ل) غأ 19) (3 بتاريخ)

 لتجاري رقم)31567.
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INTER TEX TRADE
SARL

تبعا ملقرر ت عقد مس ل بالرباط)
2020)تم لضع  لقانون) 27)يوليو) في)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

محدلدة باملميز ت  لتالي9):

 INTER TEX TRADE (:  لت مي9)

ش.م.م.

 55 تجزئ9 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

 لحي  لصناعي حي  لرحم9)-)سال.

صناع9  ملالب1) (:  ملوضوع)

 و اهزة،)معامالت  إلير د ل لتصدير.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لفعلي للشرك9.
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:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

لعو د) غمحزلن  حماني   ل يدين 

محمد ملدة أير محددة.

درهم) (100.000 (:  لرغسمال)

مق م9 إلى)1000)حص9 بقيم9)100 

ملكي9  لشريكين) في  للحص9  درهم 

بالت الي.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ في فاتح)

دي مبر باستثناء) (31 يناير لتنتهي في)

سن9  لتأسي1.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

ب ال) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

تحت) (2020 غأ 19) (3 بتاريخ)

رقم) 34779.) لس ل  لتجاري  رقم)

.31569
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FIDUCIAIRE ROCHDI

»FIRCOFISC NEW«

B.P(606(-(BIOUGRA(CHTOUKA(AIT(BAHA

STE ATLANTIS AGRI

SARL AU

تعديل

لل مع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

في) للم اهمين  أير  لعادي   لعام 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)  لشرك9 

بتاريخ)29)يونيو)2020،)قرر ما يلي):

تغيير  ل ن9  ملالي9 للشرك9):

تبتدئ في فاتح غأ 19 لتنتهي في)

31)يوليو من كل سن9.

تحيين  لنظام  ألسا�سي.

تم  إليد ع) (: -) إليد ع  لقانوني) (2

باملحكم9) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 البتد ئي9 بإنزكان بتاريخ)9)غأ 19)

2020)تحت رقم  إليد ع)1189.
للخالص9 ل لتذكير
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 BENAMAR شركة

 PROMOTEUR ET

TOURISME
ش.ح.م.م ش.د

رغسمالها 23.200.000 درهم

 لكائن مقرها  الجتماعي برقم 2، 

شارع مرني 9،  ل وي�سي،  لرباط

هب9  وحصص  الجتماعي9
تلقاه) محضر  بموجب  (- (1

رخصت) منقوش،) وح ن   ألستاح 

بهب9 جميع)  ل يدة صباح  لقصري،)

غخيها) لفائدة  حصصها  الجتماعي9 

 ل يد جمال  لقصري.

تلقاه  ألستاح) عقد  بموجب  (- (2

بالرباط) موثق  منقوش،) وح ن 

لهبت) (،2020 غأ 19) (3 بتاريخ)

جميع) صباح  لقصري   ل يدة 

تمتلكها) حصصها  الجتماعي9  لتي 

 BENAMAR« بالشرك9  مل ماة)

 »PROMOTEUR ET TOURISME

لفائدة غخيها  ل يد جمال  لقصري.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (22 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)تحت رقم)105722.
مقت9ف لبيان

 ألستاح وح ن منقوش،)موثق بالرباط
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TK PROMO DEVLOP شركة
ش.ح.م.م ش.ل

رغسمالها 100.000 درهم

 لكائن مقرها  الجتماعي بالرباط - 

ح ان، زنق9 موالي  حمد  لوكيلي، 

 لعمارة رقم 30،  لشق9 رقم 8

تأسي1  لشرك9
بموجب عقد رسمي مؤرخ في) (- (I

لضع  لنظام) تم  (،2020 يوليو) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

محدلدة بشريك ل حد كالتالي):

 TK PROMO شرك9) (:  لت مي9)

DEVLOP ش.ح.م.م ش.ل.
أرض  لشرك9): النعاش  لعقاري)

لت يير  ملشاريع  لعقاري9..

 ملدة):)99)سن9.
 ملقر  الجتماعي):) لرباط)-)ح ان،)
زنق9 موالي  حمد  لوكيلي،) لعمارة)

رقم)30،) لشق9 رقم)8.
رغس  ملال):)100.000)درهم.

:) ل يد  ل9اهر) إد رة  لشرك9)
بصفته م ير مع)  الدري�سي  لكونتي،)
كامل  لصالحيات  ملفوض9 له كم ير)

لملدة أير محددة.
-)تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9) (II
غأ 19) (5  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)199999.
مقت9ف لبيان

 ألستاح وح ن منقوش،)موثق بالرباط
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TESGRAD MEDIA
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
بتاريخ)3)غأ 19)2020)تم لضع)
قانون منظم لشرك9 ح ت  مل ؤللي9)

 ملحدلدة لح ت  ملميز ت  لتالي9):
 TESGRAD MEDIA (:  لت مي9)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة.
مختلف9) غنو ع  تقديم  (:  لهدف)
سمعي9) قر ءة  (: لسائل  العالم) من 
إنشاء) ل إللكترلني9،) لبصري9،)
مح9ات  إلح ع9 لقنو ت  لتلفزيون)
ل لصحف.) إلنتاج) للكاالت  ألنباء)
لسائل  إلعالم) صحاف9؛)  إلعالمي.)
لإصد ر  ملو د) إعد د   ملصاحب.)
على)  إلعالمي9.) لدعاي9،) لت ويق 
للسائل  إلعالم) شبك9  إلنترنت 

 الجتماعي9....
 لرغسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حص9 من) (1.000 درهم مق م9 إلى)
موزع9) للو حدة  درهم  (100 فئ9)

كاآلتي)):
(:  ل يد ماء) لعينين محمد غفكو)

900)حص9.
 ل يد جدل سالم9):)100)حص9.

محج) شارع  (:  ملقر  الجتماعي)
 707 طريق  ل مارة تجزئ9) (6 محمد)
 17 رقم) (5 وخريف  ل9ابق) عمارة 

 لعيون.

طرف  ل يد) من  ت ير  (:  إلد رة)

للشرك9) كم ير  سعيد   مل عودي 

ملدة أير محددة كما تعتمد  لشرك9)

 إلمضاء) لوحيد له.)

بكتاب9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)
 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

تحت رقم) (2020 غأ 19) (5 بتاريخ)

.32519
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BEINTERIM
تعديالت قانوني9

إثر  و مع  لعام  الستثنائي) على 

BEINTERIM)شرك9) مل اهمي شرك9)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة،) لبالغ)
ل لكائن) درهم  (100.000 رغسمالها)
شارع  دري1) (1152 رقم) (: مقرها ب)
قبول) تم   وحارثي،) ملر�سى  لعيون،)

لتقرر ما يلي):

طرف) من  ل حدة  حص9  تفويت 

إلى  ل يدة) ح9حوط  كمال   ل يد 

مريم  لعلوي.

طرف) من  ل حدة  حص9  تفويت 

إلى) عمري  مهدي   ل يد  سماعيل 

 ل يدة زينب  ملصباحي.

طرف) من  ل حدة  حص9  تفويت 

إلى  ل يدة) فقيه  بن  محمد   ل يد 

زكي9 عاشور غلعمو.

تغيير نشاط  لشرك9 إلى  لنشاط)

 آلتي):

 لوساط9 في  لتوظيف.
رفع رغسمال  لشرك9 من)100.000 

درهم إلى)300.000)درهم.

للشرك9) تحويل  لشكل  لقانوني 

من شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

إلى شرك9 مجهول9  إلسم.

ح9حوط) كمال  تعيين  ل يد 

كرئي1 مجل1 إد رة.

كتاب9) لدى   إليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (29 بتاريخ)

.2020/1720
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عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   1878

 SOCIETE RIGHT WAY
ACADEMY PRIVE

SARL AU
س ل تجاري للخمي ات رقم 

28173
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

لشريك لحيد
رغسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع  وح ن 
 أللل، رقم 99،  وخمي ات  ملغرب

قفل  لتصفي9
على إثر محضر  و مع  لعام) (- (1
يوليو) (19 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

2020)باوخمي ات،)تقرر ما يلي):
للشرك9) قفل  لتصفي9  إلر دي9 

لحذفها من  لس ل  لتجاري.
بوك يب) تبرئ9  ملصفي  ل يد 

.I301828(:(بر هيم ب ت ل 
لدى) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
باملحكم9  البتد ئي9) كتاب9  لضبط 
غأ 19) (5 بتاريخ) باوخمي ات 

2020)تحت رقم)1046.
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SOCIETE RIME.DEV PRIVE
SARL

س ل تجاري ملكناس رقم 91921
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

رغسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : عمارة 27،  ل9ابق 

 أللل، شق9 2، شارع محمد 
 ل ادس، مرجان 2 مكناس

قفل  لتصفي9
على إثر محضر  و مع  لعام) (- (1
يونيو) (23 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

2020)بمكناس،)تقرر ما يلي):
للشرك9) قفل  لتصفي9  إلر دي9 

لحذفها من  لس ل  لتجاري.
مدكوري) تبرئ9  ملصفي9  ل يدة 

.D958706(:(هناء)ب ت ل
لدى) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2
باملحكم9  البتد ئي9) كتاب9  لضبط 
 2020 يوليو) (13 باوخمي ات بتاريخ)

تحت رقم)977.
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DIAMOND-FEED AFRIKA
ضايمند فيد غفريكا

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9
رغسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 17-15 ز لي9 زنق9 
6 غكتوبر لزنق9 حونين،  ل9ابق 9، 

مكتب رقم 9 -  لد ر  لبيضاء
 لس ل  لتجاري رقم 451923

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9 
لتحيين  لقو نين  ألساسي9

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 
فيد) »ضايمند  لشرك9)  الستثنائي 
 DIAMOND-FEED ش.م.م) غفريكا«)
AFRIKA SARL) لصادر بمقر  لشرك9)

بتاريخ)21)فبر ير)2020)تقرر ما يلي):
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9):

إقام9) زنق9  لوحدة،) (11 (: من)
 إلمام علي،) ل9ابق)2،) لد ر  لبيضاء.
غكتوبر) (6 ز لي9 زنق9) (15-17 (: إلى)
لزنق9 حونين،) ل9ابق)9،)مكتب رقم)

9)-) لد ر  لبيضاء.
من) تعديل  ملادة  ل ادس9 

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.
تحيين  لقو نين  ألساسي9)

للشرك9.
تفويت  ل لط.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بالرباط) ضبط  ملحكم9  لتجاري9 
رقم) تحت  (2020 فبر ير) (21 بتاريخ)

.740250
للخالص9 ل لبيان

 مل ير
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 ELIOP ETABLISSEMENT
STABLE

إيليوب مؤس 9 قارة
مقرها  الجتماعي : 223، شارع عبد 

 ملومن،  لد ر  لبيضاء
 لس ل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء رقم 

163041
تحيين  مللف  لقانوني لتغيير مدير 

 ملؤس 9  لقارة باملغرب
بمقت�سى محضر  جتماع مجل1)
للمؤس 9  لقارة) إد رة  لشرك9  ألم 
مؤس 9) إيليوب  باملغرب  مل ماة 

 ELIOP ETABLISSEMENT قارة،)

غبريل) (27 بتاريخ) STABLE،) ملنعقد 

2020،)تقرر ما يلي):

تحيين  مللف  لقانوني للمؤس 9)

 لقارة باملغرب)»إيليوب مؤس 9 قارة«)

 ELIOP ETABLISSEMENT STABLE

لحلك بعد تغيير جهاز  لت يير للشرك9)

كوميناكاسيوني1) دي  »نوكليو   ألم)

 NUCLEO ل،) س  كونترلل  إي 

 DE COMUNICACIONES Y

.CONTROL SL

مارتنيز) غنخيل   ستقال9  ل يد 

 ANGEL MARTINEZ كاسترل)

كمدير) منصبه  من  (CASTRO

باملغرب) للمؤس 9  لقارة 

 ELIOP قارة،) مؤس 9  إيليوب 

.ETABLISSEMENT STABLE

ريفينجا) سيز ر  تعيين  ل يد 

 CESAR REVENGA بويكي1)

للمؤس 9  لقارة) كمدير  (BUIGES

قارة،) مؤس 9  إيليوب  باملغرب 

.ELIOP ETABLISSEMENT STABLE

 لتوقيع  الجتماعي.

تفويت  ل لط.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) ضبط  ملحكم9  لتجاري9 

 لبيضاء)بتاريخ)19)يوليو)2020)تحت)
رقم)739474.

للخالص9 ل لبيان

 مل ير
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ASFAR ALMAALI
SARL

تأسي1 شرك9 محدلدة  مل ؤللي9
رغسمالها 100.000 درهم

س ل تجاري 31515 سال

تمت) (2020 يونيو) (10 بتاريخ)

لشرك9) صياأ9  لنظام  ألسا�سي 

»ASFAR ALMAALI«)شرك9 محدلدة)
 100.000 رغسمالها)  مل ؤللي9،)

جادة) (،11 مقرها  الجتماعي) درهم 

لسط  ملدين9) (9 عمر  لبارلدي رقم)

حصاين سال  و ديدة.

 ملوضوع):)لكال9 غسفار لسياح9.

 لشركاء):

1)-) ل يدة سلوى  لعالمي مغربي9)

 و ن ي9،) وحامل9 للب9اق9  لوطني9)

رقم)Y433182):)ب)500)حص9.

2)-) ل يد حمزة  ملي الي،)مغربي)

 و ن ي9،) وحامل للب9اق9  لوطني9)

رقم)AB810251):)ب)500)حص9.

للشرك9) فوض  لت يير  ملشترك 

ملدة أير محددة.

إلى):

1)-) ل يدة سلوى  لعالمي مغربي9)

 و ن ي9،) وحامل9 للب9اق9  لوطني9)

.Y433182(رقم

2)-) ل يد حمزة  ملي الي،)مغربي)

 و ن ي9،) وحامل للب9اق9  لوطني9)

.AB810251(رقم

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لتجاري 

رقم) (2020 يوليو) (23 بتاريخ) ب ال 

 إليد ع  لقانوني)264.
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OUDISMA
SARL

تأسي1 شرك9
بتاريخ) عــــرفـــي  عقد  بمقت�سى 

لضع  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

تحت  ملع9يات) لحلك  محدلدة 

 لتالي9):

.OUDISMA SARL(:(9لت مي 

أرض  لشرك9):)شر ء،)بيع ت ويق)

لتوزيع  ملالب1  لتقليدي9.

بيع  ملالب1) محالت  ت يير 

 لتقليدي9.

 ستير د لتصدير.

 ملقر):)46)شارع عقب9 شق9 رقم)2 

غكد ل  لرباط.

 99 :)حددت مدة  لشرك9 بـ)  ملدة)

في) تس يلها  تاريخ  من  سن9  بتد ء)

 لس ل  لتجاري.
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بمبلغ) حدد  (: رغسمال  لشرك9)

 1000 إلى) حص9 مق م9  (100.000

للو حدة) درهم  درهم  (100 بـ) حص9 

مكتتب9،)محررة لموزع9 كالتالي):

 500 (: م تك) فريدة   ل يدة 

حص9.

(: لدأيري  دري�سي) لبيب9   ل يد 

500)حص9.

 مل موع):)1000)حص9.

 لت يير):)ت يير لحيد للشرك9 من)

طرف  ل يدة فريدة م تيك  وحامل9)

 A151501 رقم) للب9اق9  لوطني9 

خلوي9) عين  شارع  (15 ب) ل لقاطن9 

 ل وي�سي  لرباط ملدة أير محدلدة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باملحكم9) لنظام  لشرك9   لقانوني 

 28 بتاريخ) لحلك  بالرباط   لتجاري9 

يوليو)2020.

س لت  لشرك9 بالس ل  لتجاري)

تحت رقم)144855.
مقت9ف قصد  الشهار
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BISCUIT AND MORE
SARL AU

تأسي1 شرك9
بتاريخ) عــــرفـــي  عقد  بمقت�سى 

لضع  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

لح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

لحلك تحت  ملع9يات  لتالي9):

 BISCUIT AND  لت مي9):)شرك9)

.MORE SARL AU

أرض  لشرك9):)شر ء،)بيع ت ويق)

لتوزيع  ملو د  لغذ ئي9.

ت يير  ملخبز ت ل وحلويات.

ت يير ل ستغالل  ملقاهي ل مل9اعم.

 ملقر):)46)شارع عقب9 شق9 رقم)2 

غكد ل  لرباط.

 99 :)حددت مدة  لشرك9 بـ)  ملدة)

في) تس يلها  تاريخ  من  سن9  بتد ء)

 لس ل  لتجاري.

بمبلغ) حدد  (: رغسمال  لشرك9)

 1000 إلى) حص9 مق م9  (100.000

للو حدة) درهم  درهم  (100 بـ) حص9 

مكتتب9،)محررة لموزع9 كالتالي):

 ل يد منير  سمار):)1000)حص9.

 مل موع):)1000)حص9.

للشرك9) لحيد  ت يير  (:  لت يير)

من طرف  ل يد منير غسمار  وحامل)

 C737011 رقم) للب9اق9  لوطني9 

ل لقاطن ب)16)زنق9 عناب9 شق9)15 

 لرباط ملدة أير محدلدة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باملحكم9) لنظام  لشرك9   لقانوني 

 29 بتاريخ) لحلك  بالرباط   لتجاري9 

يوليو)2020.

س لت  لشرك9 بالس ل  لتجاري)

تحت رقم)199889.
مقت9ف قصد  الشهار
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JOCKER SERVICES

 ملقر  الجتماعي : 30 ز لي9 زنق9 

سوريا للبنان رقم 9 جليز مر كش

رغسمال  لشرك9 : 500.000 درهم

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة

بتاسي1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

محدلدة) م ؤللي9  ح ت  شرك9 

بمر كش) (2016 يونيو) (8 في)  ملؤرخ 

بمثاب9  لقانون  ألسا�سي لشرك9 ح ت)

م ؤللي9 محدلدة مميز تها كما يلي):

 JOCKER (:  سم  لشرك9)

م ؤللي9) ح ت  شرك9  (SERVICES

محدلدة.

لت ويق) إنتاج  (: أرض  لشرك9)

جميع  ملنتوجات  لبالستيكي9.

زنق9) ز لي9  (30 (: مقر  لشرك9)

سوريا للبنان رقم)9)جليز مر كش.

مدة  لشرك9):)99)سن9  بتد ء)من)

يوم تأسي ها.

رغسمال) حدد  (: رغسمال  لشرك9)

مق م) درهم  (500.000 في)  لشرك9 

على)5000)حص9 من فئ9)100)درهم)

للو حدة لهذه  وحصص موزع9 على)

 لشكل  لتالي):

 ل يد بناني سعد)2500)حص9.

كريم9) هدى  سرأيني   ل يدة 

2500)حص9.

 مل موع):)5000)حص9

تم تعيين  ل يد) (: م ير  لشرك9)

للشرك9) سعد  مل ير  لوحيد  بناني 

ملدة أير محددة.

تم  إليد ع  لقانوني) (:  إليد ع)

لدى  ملحكم9) بكتاب9  لضبط 

 لتجاري9 بمر كش بتاريخ)26)دي مبر)

2016)تحت رقم)84588.

332 P

JOCKER SERVICES
 ملقر  الجتماعي : 30 ز لي9 زنق9 

سوريا للبنان رقم 9 جليز مر كش
رغسمال  لشرك9 : 500.000 درهم

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

بتاريخ)23)غكتوبر)2017 :

تفويت) قبول  قرر  لشركاء)

 وحصص  الجتماعي9  لتي تمت بين)

كل من):

فوت) سعد  لذي  بناني   ل يد 

لصاوح) حص9  جتماعي9  (1250

بناني  لتي) سكين9  صوفي9   ل يدة 

قبلت)1250)حص9  جتماعي9.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ باملحكم9  لتجاري9    لضبط 

23)نوفمبر)2017)تحت رقم)78977.

333 P

 كا كونتا

رقم)26)عمارة  مل تقبل شارع  بن  لعربي  لحي)

 لصناعي  كادير

SOCIETE AZOUR FISH
SARL

منعقد) عام  جمع  بموجب  قرر 

بتاريخ)16)يوليو)2020)تأسي1 شرك9)

ح ت  وخصائص  لتالي9):

.AZOUR FISH(9لت مي9):)شرك 

 2 إقام9 تاأرت) (:  ملقر  الجتماعي)

شق9)9)رقم)9)إميود ر غكادير.

تاريخ) من  بدء   سن9  (99 (:  ملدة)

تس لها في  لس ل  لتجاري.

:) ستير د لتصدير جميع)  لهدف)

 ملأكوالت  لبحري9.

مبلغ) في  حدد  (: رغسمال  لشرك9)

 1000 إلى) مق م9  درهم  (100.000

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

 لو حدة حررت كامل9.

:) لشرك9 ت ير من طرف)  لت يير)

هشام غخن�سي.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

باكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

تحت) (2020 غأ 19) (6 بتاريخ)

رقم) 95205) لس ل  لتجاري  رقم)

.43749

334 P

 SOCIETE BROOKLYN

DISTRIBUTION
SARL

منعقد) عام  جمع  بموجب  قرر 

بتاريخ)15)يوليو)2020)تأسي1 شرك9)

ح ت  وخصائص  لتالي9):

 BROOKLYN شرك9) (:  لت مي9)

.DISTRIBUTION

:)رقم)415)تجزئ9)  ملقر  الجتماعي)

بالد سالم9 غيت ملول  نزكان.

تاريخ) من  بدء   سن9  (99 (:  ملدة)

تس يلها في  لس ل  لتجاري.

لت ويق) لبيع  شر ء) (:  لهدف)

باو مل9) جميع  ملنتجات  لتوزيع 

لشبه باو مل9.

مبلغ) في  حدد  (: رغسمال  لشرك9)

 1000 إلى) مق م9  درهم  (100.000

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

 لو حدة حررت كامل9.

:) لشرك9 ت ير من طرف)  لت يير)

مبارك عبيدة لعبد  الله بشماش.
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بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بانزكان)

تحت رقم) (2020 غأ 19) (5 بتاريخ)

1196) لس ل  لتجاري رقم)20809.

335 P

 SOCIETE COMPAGNEY

 VEGETABLE

 INTERNATIONAL LEADER

MARKETING (COVILMAR(

SARL

منعقد) عام  جمع  بموجب  قرر 

تأسي1) (2012 دي مبر) (17 بتاريخ)

شرك9 ح ت  وخصائص  لتالي9):

 COMPANEY شرك9) (:  لت مي9)

 VEGETABLE INTERNATIONAL

.LEADER MARKETING (COVILMAR(

دل ر  أرلد  يت) (:  ملقر  الجتماعي)

بكو  شتوك9  يت باها.

تاريخ) من  بدء   سن9  (99 (:  ملدة)

تس يلها في  لس ل  لتجاري.

 لهدف):) ستير د لتصدير.
مبلغ) في  حدد  (: رغسمال  لشرك9)

 1000 إلى) مق م9  درهم  (100.000

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

 لو حدة حررت كامل9.

:) لشرك9 ت ير من طرف)  لت يير)

 ل يد بن شكرلن  ل9يب.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

باكادير) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 5 رقم) تحت  (2013 يناير) (7 بتاريخ)

 لس ل  لتجاري رقم)9371.

336 P

سوفيجك1)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغسمالها)100.000)درهم

رقم)36)شارع عالل بن  حمد جليز مر كش

EMBRO FRANCE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

من شريك ل حد
رغسمالها : 900.000 درهم

دل ر  لع كر طريق  لصويرة  ملن9ق9 

 لصناعي9 رقم 6 مر كش

رقم  لس ل  لتجاري 9689

ملحضر  و مع  لعام) تبعا 

 2019  الستثنائي بتاريخ)31)دي مبر)

تم تقرير ما يلي):

  لزيادة في رغسمال  لشرك9 بمبلغ

 3.600.000)درهم لرفعه من)900.000

بإدماج) ( درهم) (3.700.000 درهم إلى)

 وح اب  و اري للشريك  لوحيد.

بمبلغ ر سمال  لشرك9   تخفيض 

 3.300.000)درهم الستيعاب  وخ ائر

  ملتر كم9 من)3.700.000)إلى)900.000

درهم.

للشرك9)  لرغسمال  الجتماعي 

محدد في مبلغ)900.000)درهم.

شركDARQUER(9 : 9000)حص9)

غي)900.000)درهم.

يتم) للشرك9   لتمثيل  لفعلي 

 PASCAL م يرها  ل يد) بتوقيع 

.JEAN FRANÇOIS COCHEZ

 PASCAL JEAN FRANÇOIS(ل يد 

لل يدة) صالحياته  غع9ى  (COCHEZ
رشيدة  لكتالي للتوقيع باسم  لشرك9)

في حدلد مبلغ)100.000)درهم.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باملحكم9) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

غأ 19) (5 يوم) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)114682.

337 P

SERAIL AUTO
تعديل شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

بتاريخ) محضر  جتماع  بموجب 

2020)قرر م اهم لم ير) يونيو) (22

شركSERAIL AUTO(9) لكائن مقرها)

بالحي  لصناعي شارع  وح ن  لثاني)

كلم)17)تمارة.

نصيب) من  حص9  (250 تفويت)

 ل يد  لعزيز عمر كالتالي):

250)حص9 لفائدة  ل يدة  لعزيز)

نعم9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (17 بتاريخ) بتمارة   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)3604.

338 P

ACCESSORIUM
تعديل شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

بتاريخ) محضر  جتماع  بموجب 

2020)قرر م اهم لم ير) يونيو) (22

ACCESSORIUM) لكائن) شرك9)

عبد  لكريم) شارع  بتقاطع  مقرها 

1) ملحيط) رقم) لباندلنغ   وخ9ابي 

 لرباط.

نصيب) من  حص9  (900 تفويت)

 ل يدة  ل9و هري حياة كالتالي):

900)حص9 لفائدة  ل يد  لعزيز)

 حمد.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (19 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)تحت رقم)105463.

339 P

 UTRADE TECHNOLOGY

PARTNERS
SARL

تاسي1 شرك9
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

21)يوليو)2020)قد تم تأسي1 شرك9)

تحمل) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 وخصائص  لتالي9):

 UTRADE (:  لت مي9)

.TECHNOLOGY PARTNERS

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

تكنولوجيا  ملعلوميات) ( (:  لهدف)

(مبرمج،)محلل،)مصذح).

ت9وير لإد رة  ملو قع  إللكترلني9)

لمو قع  لتجارة  إللكترلني9.

درهم) (100.000 (: رغس  ملال)

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

100)درهم للحص9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدء)من تاريخ  لتس يل.

شق9) (30 عمارة) (:  ملقر  الجتماعي)

8)شارع موالي  حمد  لوكيلي ح ان)

 لرباط.

 لت يير):) ل9يبي  عالم.

بالس ل  لتجاري) تم  لتقييد 

بتاريخ (144993 رقم) تحت   بالرباط 

7)غأ 19)2020.

340 P

 YAT INVEST
تأسي1 شرك9 ذات املسؤولية 

املحدودة

تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ)27)يوليو)

تم لضع قو نين  لشرك9 ح ت) (2020

 ملميز ت  لتالي9):

.YAT INVEST((:(9لت مي 

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

لت ويق) بيع  شر ء،) (:  ملوضوع)

معد ت  ملكاتب لمعد ت  وحاسوب)

ل للو زم  ملكتبي9.

غجهزة) غنو ع  جميع  ت ويق 

 لكمبيوتر لبر مجه.

 ملقر  لرئي�سي):)زنق9 غكفول رقم)8 

حي خط  لرمل9)1) لعيون.

 لرغسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حص9 من) (1000 إلى) درهم مق م9 

مق م9) للو حدة  درهم  (100 فئ9)

كاآلتي):

 ل يد طارق بوكرين)500)حص9.

 500 عدناني) ي رى   ل يدة 

حص9.

طرف  ل يد) من  ت ير  (:  إلد رة)

طارق بوكرين.

بكتاب9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بالعيون)

تحت رقم) (2020 غأ 19) (6 بتاريخ)

لتم تس يلها بالس ل) (2020/1793

رقم) تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

.32535

341 P
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 SOCIETE NATIONAlE

 DES REALISATIONS

 INDUSTRIELLES ET

COMMERCIALES

(SONORIC( 

بمقت�سى قر ر ت  و معي9  لعام9)

ماي) (22 بتاريخ)  لعادي9  ملنعقدة 

2020)تم ما يلي):

تس يل  نتهاء)مأموري9 كل غعضاء)

مجل1  إلد رة.

بصف9) سنو ت  (6 ملدة) تعيين 

متصرفين):

للدر سات)  لشرك9  لشريف9 

مديرها) شخص  في  ممثل9   ملعدني9 

 لعام  ل يد محمد بوطيب.

 ل يد محمد بوطيب.

 ل يد محمد خلوق.

بمقت�سى توصيات مجل1  إلد رة)

 ملنعقد يوم)27)ماي)2020)تم تعيين)

 ل يد محمد بوطيب رئي1 مل ل1)

مدة) ت الي  ملدة  لحلك   إلد رة 

مأموريته كمتصرف.

 إليد ع  لقانوني):)بكتاب9  لضبط)

بالد ر  لبيضاء) للمحكم9  لتجاري9 

تحت رقم)741383.

ماي) (28 يوم) (:  لتقييد  لتعديلي)

2020)تحت رقم)15621.
من غجل  لتلخيص ل لنشر

مجل1  إلد رة

342 P

 STE PROP-CLEAN MULTI

SERVICE

ح ب م.ج.ع.ط  ملنعقدة بتاريخ)

STE PROP-(921)يوليو)2020)لشرك

تم) (CLEAN MULTI SERVICE

 التفاق على ما يلي):

تصفي9  لشرك9 قبل غل نها لتعيين)

 ل يد  وح ان بن محفوظ كمصفي)

للشرك9.

بكتاب9) غنجز  إليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 
 2020 غأ 19) (9 بتاريخ) بتيزنيت 
في) ل ملس ل  (502/2020 رقم) تحت 

 لس ل  لتجاري تحت رقم)2863.
343 P

ELECTRO BODY
تأسي1 شرك9

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في  لد ر)
تم) (2020 يوليو) (20 بتاريخ)  لبيضاء)
لضع  لقانون  ألسا�سي للشرك9 ح ت)
ح ت  لشريك)  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 لوحيد باملميز ت  لتالي9):
 ELECTRO BODY (:  لت مي9)

ش.م.م ح ت  لشريك  لوحيد.
موضوع  لشرك9):)

صيان9  و  م عن طريق  لتحفيز)
 لكهربائي.

صال9 رياضي9.
 للياق9 ل لرفاهي9.

  للياق9  لبدني9،)ل لتمارين  لرياضي9
لكمال) لبناء) لعضالت  ل لتمدد 
ل لفنون  لقتالي9  ملختلف9)  ألج ام 

ل ل النا ل السترخاء.
 ستشارة  لنظام  لغذ ئي.

ل ملكمالت) منتجات  وحمي9  بيع 
 لغذ ئي9 لملحقاتها من غجل  للياق9)

 لبدني9 ل لرفاهي9.
من) شكل  بأي  غخذ  ملصاوح 
 ألشكال مع شركات مماثل9 موجودة)

غل سيتم إنشاؤها.
كل  لعمليات  لتجاري9،) لعموما 
لأير)  لصناعي9،) ملالي9،) ملنقول9 
بصف9) غل  مباشرة   ملنقول9  ملرتب99 
أير مباشرة باألنش99  ملذكورة بهدف)

بتنمي9  لشرك9.
10 زنق9  وحري9  (:  ملقر  الجتماعي)
5  لد ر  رقم  مكتب   ل9ابق  لثالث 

 لبيضاء.
 ملدة):)99)سن9.

حدد ر سمال  لشرك9 في)100.000 
1000)حص9 بقيم9) درهم مق م إلى)
درهم للحص9  لو حدة موزع9) (100

كالتالي):

 آلن 9 يتيم حفص9)1000)حص9)

 جتماعي9.

:)من فاتح يناير إلى)  ل ن9  ملدني9)

31)دي مبر.

حفص9) يتيم  :) آلن 9   لت يير)

محدلدة) أير  لملدة  للشرك9  م يرة 

لتفويضها  إلمضاء) الجتماعي  لوحيد.

توزع ح ب قر ر  مل ير) (:  ألرباح)

بعد خصم  الحتياط  لقانوني.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)

 2020 غأ 19) (5 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)741853.

س ل بالس ل  لتجاري في  لد ر)

 لبيضاء)تحت رقم)468001.
بيان مختصر

344 P

 VEFA PAZARLAMA

TRADING
ش.م.م ح ت  لشريك  لوحيد

 97 شارع لال  لياقوت  ل9ابق 5

 لد ر  لبيضاء

تفويت حصص  جتماعي9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو) (13 بتاريخ)  لد ر  لبيضاء)

 VEFA PAZARLAMA 2020)لشرك9)

ح ت  لشريك  ش.م.م   TRADING

 لوحيد تقرر ما يلي :

حص9  جتماعي9   2000 تفويت 

بوزرل  فاضم9  طرف  ل يدة  من 

لصاوح  ل يد عبد  مل يد  ملر بط.

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

في  لد ر  لبيضاء) مؤرخ   الستثنائي 

 VEFA(9بتاريخ)13)يوليو)2020)لشرك

ش.م.م   PAZARLAMA TRADING

ح ت  لشريك  لوحيد تقرر ما يلي :

 2000 تفويت  على   ملصادق9 

حص9  جتماعي9 من طرف  ل يدة 

عبد  لصاوح  ل يد  بوزرل  فاضم9 

 مل يد  ملر بط.

بوزرل  فاضم9   ستقال9  ل يدة 

من مهامها كم يرة.

تعيين  ل يد عبد  مل يد  ملر بط 

أير  لملدة  للشرك9   مل ير  لوحيد 

محدلدة.

من   43 ل   7  ،6 تعديل  لبنود 

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.

تغيير  لقانون  ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)

 2020 غأ 19) (3 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)741577.
بيان مختصر

345 P

RMFOOD

SARL AU

على إثر قر ر  مل ير ليوم 15 يونيو 

 RMFOOD SARL لشرك9   2020

AU شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 100.000 رغسمالها  لحيد  بشريك 

درهم تقرر ما يلي :

حل  لشرك9.

إعالن  ل يد ألو مجيد كمصفي 

للشرك9.

مقر  لتصفي9 : رقم 2 زنق9 ل د زم 

شال9 ح ان  لرباط.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (22 بتاريخ)

.105719

346 P

STE TERRASSA CAR

SARL AU

قر ر  و مع  لعام) إثر  على 

يوليو) (15 يوم)  الستثنائي  ملنعقد 

 STE TERRASSA CAR(92020)لشرك

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  (SARL AU

رغسمالها) لحيد  بشريك   ملحدلدة 

لمقرها  الجتماعي) درهم  (100.000

تقرر سال  حي  ألندل1  (12  برقم)

ما يلي):



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   188(

 ستقال9  ل يدة  رحى  دري ي9)

للشرك9 لتعيين) من مهامها كم يرة 

 ل يد  ليو�سي ح ن كم ير للشرك9)

لكموقع على  لوثائق  لبنكي9 ملدة أير)

محدلدة.

تغيير في  لقانون  ألسا�سي للشرك9.

بمكتب) تم  إليد ع  لقانوني 

ب ال) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

تحت رقم) (2020 غأ 19) (9 بتاريخ)

.34795
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STE H2 BEN
SARL AU

 لرغسمال : 100.000 درهم

تاسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة بشريك لحيد

بمقت�سى عقد عرفي ب ال بتاريخ)
لضع  لقانون) تم  (2020 يوليو) (16

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

ح ت) لحيد  بشريك   ملحدلدة 

 وخصائص  لتالي9):

.H2 BEN(:(9لت مي9  الجتماعي 

مو د) بائع  (:  لهدف  الجتماعي)

بائع صناديق)  لتنظيف بالتق يط/)

 لتعبئ9)/)تجارة عام9.
 ملقر  الجتماعي): رقم 589  ل9ابق 

 لثالث سكتور 11 حي  ل الم  إلضافي 

سال.

 ملدة  الجتماعي9):)99)سن9  بتد ء)

من تاريخ تأسي ها.

حدد) (:  لرغسمال  الجتماعي)
 100.000 مبلغ) في  رغسمال  لشرك9 

حص9 من) (1000 درهم موزع9 على)

درهم للحص9 لزعت كما) (100 فئ9)

يلي):

 1000 بنمالك) ح ن   ل يد 

حص9.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبدغ من فاتح)

يناير إلى))31)دي مبر من كل سن9.

تم تعيين  ل يد ح ن) (:  لت يير)

ملدة) للشرك9  لحيد  كم ير  بنمالك 

على  لوثائق) لكموقع  محدلدة  أير 

 لبنكي9.

تم إيد ع  لس ل  لتجاري بمكتب)

ب ال) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

تحت رقم) (2020 غأ 19) (9 بتاريخ)

.31577
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STE NOA ADVISORY
SARL AU

تكوين شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

ح ت  لشريك  لوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

لضع) تم  (2020 يوليو) (9 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسي9 لشرك9 محدلدة)

 مل ؤللي9 ح ت  لشريك  لوحيد ح ت)

 ملميز ت  لتالي9):

:) الستشارة ل لتنقيب في)  لهدف)

مجال  الستثمار.

 ملقر):)عمارة رقم)30)شق9 رقم)8 

شارع موالي  حمد  لوكيلي ح ان.
بما) رغس  ملال  حدد  (: رغس  ملال)

قدره)10.000)درهم.

أير) ملدة  تد ر  لشرك9  (:  لت يير)

محدلدة من طرف  ل يد لليد بنعلو.

بكتاب9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

تحت رقم) (2020 غأ 19) (6 بتاريخ)

 لس ل  لتجاري)144963.
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 MESTINI POUR TRAVAUX

DIVERS
تأسي1 شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

تس يله) تم  عرفي  عقد  إثر  على 

تم) (2020 يونيو) (11 بتاريخ) بالرباط 

محدلدة  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1 

باملميز ت  لتالي9):

 MESTINI POUR (:  لت مي9)

.TRAVAUX DIVERS

 ملقر  الجتماعي):)إقام9 رياض سال)

9)سال)  و ديدة عمارة ف محل رقم)

 و ديدة.

 لغرض  الجتماعي):)غشغال  لبناء)

لغشغال مختلف9.

في) محدد  (:  لرغسمال  الجتماعي)

 1000 إلى) مق م  درهم  (100.000

100)درهم) حص9  جتماعي9 من فئ9)

لكل ل حدة.

على) تتوزع  رغس  ملال  حصص 

 لشكل  لتالي):

ل) ت  (ب  م تيني) حمزة   ل يد 

)(AB179150 990)حص9.

ل) ت  (ب  م تيني) محمد   ل يد 

(AB42512 510)حص9.

:)تم إسناد مهام  لت يير)  لت يير)

ل) ت  (ب  م تيني) حمزة  إلى  ل يد 

ل ل يدة ليلى  وخشين) ((AB179150

.(AB152982(ب ت ل)

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

ب ال) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 
بتاريخ)9)غأ 19)2020)رقم  لس ل)

 لتجاري)31579.
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GARAGE EZZAHIR شركة
شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

ح ت  لشريك  لوحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : دل ر غلالد عكب9 

970 مرس  وخير تمارة

تأسي1) تم  عرفي  عقد  بموجب 

شرك9) (GARAGE EZZAHIR شرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  مل ؤللي9 

ح ت) (2020 يوليو) (15  لوحيد بتاريخ)

 ملميز ت  لتالي9):

إصالح هياكل  ل يار ت.

ميكانيكي.
من) مكون  رغسمال  لشرك9 

 1000 إلى) مق م  درهم  (100.000

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

مق م9 على  لشكل  لتالي):

 1000  ل يد  ملهدي  لز هير)

حص9.

 لشرك9 م يرة من طرف  ل يد)

 ملهدي  لز هير.

سن9) (99 مدة  لشرك9 محددة في)

 بتد ء)من تاريخ تس يلها في  لس ل)

 لتجاري.

باملحكم9) تس يل  لشرك9  تم 

غأ 19) (5  البتد ئي9 بتمارة بتاريخ)

2020)لتحت رقم)130353.
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STE MAVIDIS
تفويت حصص

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 10 شارع سعيد 

 لد لدي  ل9ابق  ل فلي رقم 2 

 لقني9رة

إثر  و مع  لعام  لغير) على 

غأ 19) (3 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

 MAVIDIS شرك9) قرر شركاء) (2020

رغسمالها) شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 

: مقرها  الجتماعي) درهم  (100.000 

سعيد  لد لدي  ل9ابق) شارع  (10

 ل فلي رقم)2) لقني9رة ما يلي):

قبل) من  حص9  (250 تفويت)

 ل يدة  لعبضاللي عو طف لصاوح)

 ل يد ع كري خالد أازي.

قبل) من  حص9  (250 تفويت)

 ل يدة  لعبضاللي عو طف لصاوح)

 ل يدة صماك9 فاطم9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

  البتد ئي9 بالقني9رة بتاريخ)5)غأ 19

2020)تحت رقم)78227.
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STE O2IT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغسمالها 100.000 درهم

لل مع  لعام) محضر  بمقت�سى 

 2020 يونيو) (15 بتاريخ)  الستثنائي 

قررت  لشرك9 ما يلي):

نقل  ملقر  الجتماعي للشرك9  لذي)

كان سابقا بـ)29)زنق9  بن هاجر  نجل)

غكد ل) (1 غكلمان سيدي علي  لشق9)

 لرباط إلى سكتور)17)بلوك د رقم)9 

حي  لرياض  لرباط.
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بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

2020)تحت) يوليو) (21 بالرباط بتاريخ)

رقم)105653.
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SOCIETE PRIMASUD BTP

SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 10.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : LOT(N° C 36

 RUE DE FES CENTRE DE VIE Z.I

 TASSILA DCHEIRA INEZGANE

WILAYA D’AGADIR

تبعا ملد لالت  و مع  لعام  لغير)

 2020  لعادي  ملنعقد يوم)13)يوليو)

 SOCIETE PRIMASUD لشرك9)

محدلدة  مل ؤللي9) (BTP SARL AU

بشريك ل حد برغسمال)100)درهم تم)

 التفاق على ما يلي):

تغيير مقر  لشرك9 من محل رقم)

 Z.I مركز  وحياة) فاس  زنق9  (C36

تاسيال  لدشيرة  نزكان لالي9  كادير.

إقام9 فوزي محل مزدلج) (28 إلى)

رقم)28)شاطئ كازينو هرهورة تمارة.

تقليص من هدف  لشرك9):

غشغال  لبناء)لغشغال مختلف9.

توسيع من هدف  لشرك9):

تاجر مجوهر ت ل ملعادن  لنفي 9)

ل ألح ار  لكريم9.

تجارة حرة.

 ستير د لتصدير.

لضع  إليد ع  لقانوني) تم  لقد 

بتمارة) لدى  ملحكم9  البتد ئي9 

تحت رقم) (2020 غأ 19) (9 بتاريخ)

.130319
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PEAUCIBLE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : CENTRE

 COMMERCIAL ACIMA

 MAGASIN(B4 AV(ABDERRAHIM

BOUABID HAY RIAD RABAT

RC(RABAT 108809

IF : 3372984

تغيير  لهدف  الجتماعي للشرك9
من  لشريك9) مبادرة  بموجب 

PEAUCIBLE(لوحيدة للشرك9  مل ماة  

مقرها  الجتماعي) SARL) لكائن 

ب) متجر  (ACIMA باملركز  لتجاري)

بحي) بوعبيد  عبد  لرحيم  شارع  (9

تغيير) تقرر  فقد   لرياض  لرباط 

إلى) للشرك9   ملوضوع  الجتماعي 

»قاع9  لتجميل«.

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  لقد 

ضبط  ملحكم9  لتجاري9) كتاب9 

تحت) (2020 ماي) (15 بالرباط بتاريخ)
رقم)104862.
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مكتب  ألستاح حموتي إدري1

موثق
ز لي9 شارع  لدرفوفي لطريق محمد عبدل عمارة)

 ل عادة بلوك س  ل9ابق  لثاني رقم)1)لجدة

 لهاتف):)05.36.69.03.03

 لفاك1):)08.08.52.10.33

S&A BATIMENT
SARL

مد لل9  و مع  لعام) بمقت�سى 

يوليو) (9 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

من) غصلي9  نسخ9  لضعت  (2020

حموتي) بمكتب  ألستاح  محضره 

نف1) في  بوجدة  موثق  إدري1 

في  لشرك9) قرر  لشركاء)  ليوم 

ل مل ماة) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

رغسمالها   S&A( BATIMENT( SARL

مقرها  ل لكائن  درهم   100.000

ز لي9 شارع عالل   الجتماعي بوجدة 

بن عبد هللا لشارع محمد  وخام1 

 ل9ابق  ل ادس رقم 99 ما يلي :

للشرك9) تغيير  ملقر  الجتماعي 

ز لي9) لجدة  (: إلى  لعنو ن  لتالي)

شارع  لدرفوفي لطريق غحفير ما بين)

.M46(ل9ابقين متجر رقم 

تأكيد ل وحفاظ على نف1  مل ير)

سعيد) للشرك9  ل يد   لوحيد 

بوشيخي ملدة أير محدلدة.

لتنقيح  لنظام) صياأ9  إعادة 

للشرك9 ح ب  لتعديالت)  ألسا�سي 

 ملذكورة غعاله ل لتي عرفتها  لقو نين)

 لتنظيمي9 للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

 28 بتاريخ) (1611 رقم) تحت  بوجدة 

يوليو)2020.
للخالص9 ل الشارة

 ألستاح حموتي  دري1

355 P

شركة سوجيمارب

ش.م.م

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

برغسمال  جتماعي 2.000.000 درهم

 لزيادة في رغسمال  لشرك9
تغيير  لهدف  الجتماعي
تحيين  لقانون  ألسا�سي

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 2020 يونيو) (3 بتاريخ) بورز ز ت 

يونيو) (15 بتاريخ) بورز ز ت  مس ل 

 2020)تحت غرقام مر جع  لتس يل):

 QN°( :( 2020623511053( OR

:( 2653( REF( 2020-0002971-

110531)قرر  لشركاء)ما يلي):

 لزيادة في رغسمال  لشرك9 بقيم9)

لحلك) درهم  (1.654.000 قدرها)

بمعادلتها مع ديون جاري9 لم تحق9)

المتصاص) لحلك  حوزة  لشركاء) في 

بين) ق مت   وخ ائر  ملتر كم9 

معدل  وحصص) ح ب   لشركاء)

 لقديم9 لنقصه بنف1  لقيم9 ليبقى)

 لرغسمال م تقر  في مليونين درهم.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشرك9)

لحلك بتغيير  لبنود  لتي وحقها  لتغيير)

بعد) ليصبح  من  لقانون  ألسا�سي،)

إلى) مق ما  رغسمال  لشرك9  حلك 

2000)حص9  جتماعي9 قيم9 كل منها)

1000)درهم كما يلي):

لل يد) حص9  جتماعي9  (1000

لب9اق9) غمك و  بر هيم  وحامل 

.B82078(لتعريف  لوطني9 رقم 

لل يد) حص9  جتماعي9  (1000

لب9اق9) محمد  وحامل  غمك و 

.B115830(لتعريف  لوطني9 رقم 

لحلك) تغيير  لهدف  الجتماعي 

بحذف  الستير د ل لتصدير لتصفي9)

هو) هدفها  لوحيد  ليصبح   لزيوت 

 ستغالل لحدة إنتاجي9 للرخام.

إعادة تعيين  ل يد غم كو بر هيم)

كم ير للشرك9 ملدة أير محدلدة.

بكتاب9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

  لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بورز ز ت

رقم) تحت  (2020 يونيو) (16 بتاريخ)

.329
للبيان ل الشارة

إد رة  لشرك9

357 P

 AKADEMIA SCANDINAVIA

PRIVATE
ش.ح.م.م/ ش.ل

شرك9  ح ت م ؤللي9 محدلدة

بشريك لحيد

رغسمالها  الجتماعي : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي : زنق9 جبل توبقال 

 لعمارة 28  لشق9 رقم 9 غكد ل 

 لرباط

تأسي1

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

لضع  ل يد) (2019 دي مبر) (10 ب)

JUKKA ANTERO AUTIO) لقانون)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   السا�سي 

ح ت) لحيد  بشريك  محدلدة 

 وخصائص  لتالي9):
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 AKADEMIA (:  لت مي9)

.SCANDINAVIA PRIVATE

خدمات) (:  لغرض  الجتماعي)

(- في  للغات) درلس  لدعم  تقديم 

خدمات) (- خدمات  لتكوين  مل تمر)

 الستشارة،) مل اعدة ل ملر فق9.

 ملقر  الجتماعي):)زنق9 جبل توبقال)

غكد ل) (09 رقم) 28) لشق9   لعمارة)

 لرباط.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتقييد بالس ل  لتجاري.

 10.000 (:  لرغسمال  الجتماعي)

حص9) (100 إلى) مق م  درهم 

 جتماعي9 قيمتها  السمي9))100)درهم)

لغسندت) لحررت  للو حدة  كتتبت 

 JUKKA ANTERO لفائدة  ل يد)

AUTIO) لشريك  لوحيد.

لل يدة) عهد  لت يير  (:  لت يير)

بصفتها  مل يرة) طب9وب  غميم9 

 لوحيدة لحلك ملدة أير محددة.

بالس ل) تقييد  لشرك9  تم 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

تحت) (2020 فبر ير) (7 بالرباط بتاريخ)

رقم)142335.
للخالص9 ل لبيان

 مل يرة

358 P

STE DEAL WORKS
SARL

تجزئ9  لفرلكي عمارة 15 رقم 3 حي 

كريم9 سال

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بمصلح9) ل ملس ل  (2020 يوليو) (9

تحت) (2020 يوليو) (19 في)  لتس يل 

رقم)11983/2020.

 STE شرك9) في  قرر  مل اهمون 

: DEAL WORKS SARL

 لزيادة في رغس  ملال من 750.000 

لحلك  درهم   1.750.000 إلى  درهم 

للشركاء  بضم  وح اب  و اري 

بزيادة 1.000.000 درهم.

قرر  لشركاء   : ت يير  لشرك9 

رقم  محمد  ت مي9  ل يد  ملكالي 

 X50119 رقم   لب9اق9  لوطني9 

ل ل يد  ملكالي محمد رقم  لب9اق9 

م ير    AB 172527 رقم   لوطني9 

للشرك9 ملدة أير محددة لتخويلهما 

سل99  إلمضاء  ملنفصل على جميع 

 لوثائق  ملتعلق9 بالشرك9 لتخويلهما 

على  سل99  إلمضاء  ملشترك 

 لشيكات  ملتعلق9 بالشرك9.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط في  ملحكم9  البتد ئي9 ملدين9)

تحت) (2020 غأ 19) (9 سال بتاريخ)

رقم)34794.
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ORBOIS

SARL AU

تأسي1
 لعنو ن : دل ر دل سليم  لغربي9 

بقبيل9 عامر بوقنادل سال

بمقت�سى عقد عرفي محرر ب ال)

ل ملس ل) (2020 يوليو) (15 بتاريخ)

 15 في) بالرباط  بمصلح9  لتس يل 

قرر) (13954 تحت رقم) (2020 يوليو)

 ORBOIS  مل اهم  لوحيد في شرك9)

: S.A.R.L AU

.ORBOIS S.A.R.L AU(:(9لت مي 

 لرغسمال):)100.000)درهم.

 مل اهم):)

عز  لدين خليل)1000)حص9.

 لهدف):)نجارة.

 ألشغال  ملختلف9 لغشغال  لبناء.

م ير  لشرك9 عز  لدين) (:  مل ير)

خليل.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط في  ملحكم9  البتد ئي9 ملدين9)

سال تحت رقم)34790.
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SILORH AGRICO
SARL

تأسي1 شرك9
 SILORH (: ت مي9  لشرك9)

.AGRICO SARL

كل  ألنش99  لفالحي9) (:  ملوضوع)

ل ملكنن9،) الستير د ل لتصدير لغعمال)

مختلف9.

سعيد) غلالد  (:  ملقر  الجتماعي)

 وخنيشات سيدي قاسم.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

مق م إلى)1000)حص9.

خالد سيلوغ)850)حص9.

غيوب سيلوغ)150)حص9.

ت يير  لشرك9):)خليد سيلوغ.

 ل ن9  ملالي9):)تبتدئ في فاتح يناير)

لتنتهي في)31)دي مبر.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 سيدي)

قاسم تحت رقم)28525.

361 P

DISERV PRO
SARL AU

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة بشريك لحيد

قر ر  لشريك  لوحيد)) بموجب 

2020)تقرر تأسي1) بتاريخ)13)يوليو)

بشريك) محدلدة  مل ؤللي9  شرك9 

من) تتكون  فإنها  لذلك  لتبعا  لحيد 

 ل يد  لر ي1 نوفل):

 DISERV PRO (: ت مي9  لشرك9)

.SARL AU

غل) غعمال  لبناء) (: نشاط  لشرك9)

 ألعمال  ألخرى.

لبيع  ملو د  الستهالكي9) شر ء)

ل ملعد ت  ملكتبي9 لملحقاتها.

 30 رقم) :) لعمارة  مقر  لشرك9)

موالي  حمد) زنق9  (8 رقم)  لشق9 

 لوكيلي ح ان  لرباط.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثها  لفعلي.

درهم) (100.000 (: رغس  ملال)

مق م على)1000)حص9 بقيم9)100 

درهم للو حدة.

 لت يير):) ل يد  لر ي1 نوفل.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

غأ 19) (5  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)144953.
لهذ  بمثاب9 مقت9ف لبيان

362 P

ESSENTIEL COSMETIQUES

SARL AU

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة بشريك لحيد

قر ر  لشريك  لوحيد)) بموجب 

تقرر تأسي1) (2020 يوليو) (9 بتاريخ)

بشريك) محدلدة  مل ؤللي9  شرك9 

من) تتكون  فإنها  لذلك  لتبعا  لحيد 

 ل يد  لشعبي يوسف):

 ESSENTIEL (: ت مي9  لشرك9)

.COSMETIQUES SARL AU

لتوزيع) تصنيع  (: نشاط  لشرك9)

لمنتجات) م تحضر ت  لتجميل 

 لنظاف9 ل لصابون ل لزيوت.

تاجر مو د أذ ئي9 لم تحضر ت)

تجميل لمشتقاتها.

 30 رقم) :) لعمارة  مقر  لشرك9)

موالي  حمد) زنق9  (8 رقم)  لشق9 

 لوكيلي ح ان  لرباط.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثها  لفعلي.

درهم) (100.000 (: رغس  ملال)

مق م على)1000)حص9 بقيم9)100 

درهم للو حدة.

 لت يير):) ل يد  لشعبي يوسف.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

غأ 19) (5  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)144957.
لهذ  بمثاب9 مقت9ف لبيان

363 P
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EDNET PRIVE
SARL

 FORME (:  لصف9  لقانوني9)

.JURIDIQUE SARL

 16 (: تاريخ تس يل  لعقد  لعرفي)

تحمل) ل لتي  بالرباط  (2020 يناير)

 وخصائص  لتالي9):

 لهدف  الجتماعي):)

(- على  للغ9  إلنجليزي9)  لتدريب 

تن يق في  لتدريب  للغوي  ملنهي.

لالمتحانات  لوطني9)  لتحضير 

ل لدللي9.

متنالل) في  على  النترنت  دلر ت 

 لناس من جميع غنحاء) لعالم برنامج)

 لتعلم  لذي يجمع بين دلر ت منص9)

ملتابع9) لل9الب  ي مح  على  النترنت 

ل حدة في  مع  ملعلم    إلبد عات 

غل مجموع9 فضال عن شر ء)مو د.

كذلك  ملشارك9 في  لرغسمال بأي)

شكل من  ألشكال لال سيما عن طريق)

 الشتر ك في  إلندماج غل بأي طريق9)

تم) غل شركات  غي شركات  إلى  غخرى 

بشكل) مرتب99  تكون  قد  إنشاؤها 

من) بالغرض  مباشر  أير  غل  مباشر 

 لشرك9.

رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)100 

للحص9  لو حدة موزع9 على) درهم 

 لشكل  لتالي.

 500 فردلس  لناصري)  ل يدة 

حص9.

 ل يد يحيى ح ر)500)حص9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

عبد) (BD 99 (:  ملقر  الجتماعي)

 لرحيم بوعبيد حي  لرياض  لرباط.

طرف  ل يدة) من  (:  لت يير)

يحيى) ل ل يد  فردلس  لناصري 

ح ر.

بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
باملحكم9  لتجاري9 بالرباط تحت رقم)
 N°( DU( REGISTRE( DE  144651

.COMMERCE
364 P

  PNEUMATIQUE JEAN
JAURES

SARL
 FORME (:  لصف9  لقانوني9)

JURIQUE
تاربخ تس يل  لعقد  لعرفي في)12 
تحمل) ل لتي  بالرباط  ( (2020 يونيو)

 وخصائص  لتالي9:
 لهدف  إلجتماعي):
)إصالح  إلطار ت.

معد ت  ل يار ت) تجارة 
ل لدر جات  لناري9.

بجميع  ملع9يات) لعموما  لقيام 
تنمي9  لشرك9) في  ت اهم  قد   لتي 
غنو عه،) بجميع  لكذلك  إلنعاش 
تأجير،)بيع  لشر ء،)لتبادل  لتجهيز ت)

 ملباشرة غل  لعير  ملباشرة.
 100.000.00 (: رغسمال  لشرك9) (
درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)
درهم للحص9  لو حدة موزع9) (100

على  لشكل  لتالي):
 1000 محمد  وحلوي) -) ل يد 

حص9.
من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.
فاتح) من  تبتدئ  (:  ل ن9  ملالي9)
دي مبر من كل سن9 ما) (31 يناير إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  عد   ل ن9  ألللى 

 لتس يل.
جان) شارع  (:  ملقر  إلجتماعي)
جوري1 عمارة)19) ملتجر رقم)18)حي)

 لليمون  لرباط.
 لت يير):)من طرف  ل يد محمد)

 وحلوي.
بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 
تحت) بالرباط  باملحكم9  لتجاري9 
 N°( DU( REGISTRE( DE رقم)

.COMMERCE(144649
365 P

STE. AQUAT-EST

SARL

رأساملها : 100.000.00 دهم

تأسي1  لشرك9  ش.ح.م.م
دل ر  أن لن  كنيون تنغير

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

شرك9) تأسي1  تم  (2020 مارس) (3

ح ت  وخصائص  لتالي9):

شرك9  كو   ي ت) (: -1) لت مي9)

.STE. AQUAT-EST SARL(ش.ح.م.م

دل ر   : مقرها  إلجتماعي) (2-

 أن لن  كنيون تنغير.

-3 نشاطها :

 لبناء ل ألشغال  ملختلف9.

طرق  إلتصال،  لصيان9  مقالل 

غنابيب  ملياه ل لصرف  لصحي.

وح اب  لنقل  لبضائع  مقالل 

 لغير.

من  ت ير  :  لشرك9  -9  لت يير 

طرف  ل يد ن :

عالل محمد.

غل عالل حمو.

رغسمالها  حدد   : -5  لرغسمال 

 1000 إلى  مق م   100.000.00 في 

حص9 بقيم9 100 درهم للو حد.

-6  ملدة : 99 سن9 تبتدئ من يوم 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

-7 تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

يونيو   22 بتاريخ  بتنغير   إلبتد ئي9 

2020 تحت عدد 589/255.
من غجل  وخالص9 ل لبيان

366 P

STE. RAID GLASS AUTO

SARL A.AU

رغسمالها : 100.000 درهم

قصر سيدي يحيى تنجد د  لرشيدي9

تأسي1  لشرك9
بالرشيدي9) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسي1) (2020 فبر ير) (21 بتاريخ)

شرك9 ح ت  وخصائص  لتالي9):

-1) لت مي9):)شرك9 ريد كل1  لتو)

 STE. RAID(ش.م.م)(ش.ل)))ش.ح.م.م

.GLASS AUTO SARL A.AU

-2)مقرها  إلجتماعي): قصر سيدي 

يحيى تنجد د  لرشيدي9.

-3)نشاطها):

مقالل إلصالح  لزجاج.

تاجر ألجز ء) ل يار ت غل ق9ع أيار)

لل يار ت.

نقل  لبضائع وح اب  لغير.

من) ت ير  :) لشرك9  -9) لت يير)

طرف  ل يد  ل9ويل محمد.

رغسمالها  حدد   : -5  لرغسمال 

 1000 إلى  مق م   100.000.00 في 

حص9 بقيم9 100 درهم للو حد.

-6  ملدة : 99 سن9 تبتدئ من يوم 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

-7 تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

مارس   12 بتاريخ  بتنغير   إلبتد ئي9 

2020 تحت عدد 309/13667.
من غجل  وخالص9 ل لبيان

367 P

STE. FIRST AGO BTP
SARL A.AU

دل ر أليل تغزلت تنغير

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

شرك9) تأسي1  تم  (2020 مارس) (2

ح ت  وخصائص  لتالي9):

شرك9 فرست  كو) (: -1) لت مي9)

 STE. FIRST AGO BTP بتب ش.م.م)

.SARL A.AU

: دل ر أليل  مقرها  إلجتماعي) (2-

تغزلت تنغير.

-3 نشاطها :

مقالل  لبناء ل ألشغال  ملختلف9.

لصيان9  وحد ئق  إلنشاء  مقالل 

ل لشو رع لإعادة  لتش ير.

غدل ت  غل  صناعي9  معد ت  كر ء 

آلي9.

من  ت ير  :  لشرك9  -9  لت يير 

طرف  كو جيل وح ن.
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-5  لرغسمال : حدد رغسمالها في 

 11.000 إلى  مق م   1100.000.00

حص9 بقيم9 100 درهم للو حد.

-6  ملدة : 99 سن9 تبتدئ من يوم 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

-7 تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

 إلبتد ئي9 بتنغير بتاريخ 9 يونيو 2020 

تحت عدد 226/569.
من غجل  وخالص9 ل لبيان

368 P

 STE. ARAJAA

SARL

رأساملها : 100.000 درهم

رقم 254 شارع  سيدي منصور 

سوق تحتي تنغير

تأسي1  لشرك9
)بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

تأسي1 شرك9) تم  (2020 يونيو) (11

ح ت  وخصائص  لتالي9):

-1) لت مي9):)شرك9  لرجاء)ش.م.م)

.STE. ARAJAA SARL

 254 رقم) (: مقرها  إلجتماعي) (2-

تحتي) سوق  منصور  سيدي  ( شارع)

تنغير.

-3 نشاطها :

تحويل  ألمو ل.

صرف  لعمالت.

مقالل لت يير  وخدمات.

من  ت ير  :  لشرك9  -9  لت يير 

طرف  ل يدة  ل لمي خديج9.

رغسمالها  حدد   : -5  لرغسمال 

 1000 إلى  مق م   100.000.00 في 

حص9 بقيم9 100 درهم للو حد.

-6  ملدة : 99 سن9 تبتدئ من يوم 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

-7 تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

 إلبتد ئي9 بتنغير بتاريخ 3 يوليو 2020 

تحت عدد 283/611.
من غجل  وخالص9 ل لبيان

369 P

شركة أأوري
ش.م.م

STE. AGHOURI(SARL

رغسمالها : 10.000.00 درهم

دل ر ترتن تودغى  لعليا تنغير

تأسي1  لشرك9
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

شرك9) تأسي1  تم  (2019 غكتوبر) (7

ح ت  وخصائص  لتالي9):

غأوري)) شرك9  (: -1) لت مي9)

.STE.  AGHOURI(SARL(ش.م.م

ترتن  دل ر   : مقرها  إلجتماعي) (2-

تودغى  لعليا تنغير.

-3 نشاطها :

 لكهرباء.

 ل باك.

وحام.

من  ت ير  :  لشرك9  -9  لت يير 

طرف  ل يد:

غأوري يون1.

غل غأوري رشيد.

-5  لرغسمال : حدد رغسمالها في 

حص9   100 إلى  مق م   10.000.00

بقيم9 100 درهم للو حد.

-6  ملدة : 99 سن9 تبتدئ من يوم 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

-7 تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

نوفمبر   26 بتاريخ  بتنغير   إلبتد ئي9 

2019 تحت عدد 600/363.
من غجل  وخالص9 ل لبيان

370 P

STE. ONDA DESIGN
SARL

رغسمالها : 30.000.00 درهم

دل ر جيد   يت يول بومالن د دس 

تنغير

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

7)يوليو)2020)تم تأسي1 شرك9 ح ت)

 وخصائص  لتالي9):

-1) لت مي9):)شرك9 تصميم  لند ))

 STE.  ONDA( DESIGN ش.م.م)

.SARL

دل ر جيد ) (: مقرها  إلجتماعي) (2-

 يت يول بومالن د دس تنغير.

-3 نشاطها :

تصميم فنون لديكور.

تعمل  إعالني9  لوكال9  مالك 

لشخص ل حد.

من  ت ير  :  لشرك9  -9  لت يير 

طرف  ل يد عمر  لد لدي.

-5  لرغسمال : حدد رغسمالها في 

30.000 مق م إلى 300 حص9 بقيم9 

100 درهم للو حد.

-6  ملدة : 99 سن9 تبتدئ من يوم 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

-7 تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

 16 بتاريخ  بتنغير   إلبتد ئي9 

يوليو2020 تحت عدد 657/333.
من غجل  وخالص9 ل لبيان

371 P

STE. ESPOIR BUSINESS
SARL

رغسمالها : 100.000.00 درهم

رقم 877 رقم 878 شارع محمد 

 وخام1 تنغير

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

تأسي1 شرك9) تم  (2020 يوليو) (19

ح ت  وخصائص  لتالي9):

:)شرك9 غمل  ألعمال) -1) لت مي9)

 STE.  ESPOIR BUSINESS ش.م.م)

.SARL

 877 رقم   : مقرها  إلجتماعي) (2-

محمد  وخام1  شارع   878 رقم 

تنغير.

-3 نشاطها :

تاجر للمو د  ملكتبي9.

من  ت ير  :  لشرك9  -9  لت يير 

طرف  ل يد  علي موش  حمد.

رغسمالها  حدد   : -5  لرغسمال 

 1000 إلى  مق م   100.000.00 في 

حص9 بقيم9 100 درهم للو حد.

-6  ملدة : 99 سن9 تبتدئ من يوم 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

-7 تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

 13 بتاريخ  بتنغير   إلبتد ئي9 

يوليو2020 تحت عدد 342/667.

من غجل  وخالص9 ل لبيان

372 P

STE. ANOUNIZME TRANS

SARL AU

رغسمالها : 100.000.00 درهم

دل ر  نونزم  ميضر تنغير

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

6)مارس2020)تم تأسي1 شرك9 ح ت)

 وخصائص  لتالي9):)

-1) لت مي9):)شرك9  نونزم ترلن1)

 STE.  ANOUNIZME ش.م.م)

.TRANS SARL A.AU

: دل ر  نونزم  -2)مقرها  إلجتماعي)

 ميضر تنغيير.

-3 نشاطها :

وح اب  لنقل  لبضائع  مقالل 

 لغير.

تأجير  ملعد ت.

من  ت ير  :  لشرك9  -9  لت يير 

طرف  ل يدة  لسها خديج9.

رغسمالها  حدد   : -5  لرغسمال 

 1000 إلى  مق م   100.000.00 في 

حص9 بقيم9 100 درهم للو حد.

-6  ملدة : 99 سن9 تبتدئ من يوم 

تس يلها بالس ل  لتجاري.

-7 تم  إليد ع  لقانوني باملحكم9 

مارس   11 بتاريخ  بتنغير   إلبتد ئي9 

2020 تحت عدد 209/549.

من غجل  وخالص9 ل لبيان

373 P
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MEILLEUR CONSEIL

SARL

 AV.(MLY(ABDELLAH(N°2(BIS(2eme(ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

TEL(:(06.61.54.04.90/05.24.83.58.90

STE. TI-SOMMIR شركة
SARL

ش.م.م

دل ر  كي1  ميضر تنغير

رفع رغسمال  لشرك9
بموجب  ملحضر  لغير  لعادي) (1-

 ملنعقد بتنغير في)13)يوليو)2020)قرر)

شركاء) لشرك9 ما يلي):

رغسمال  لشرك9) رفع 

إلى) درهم  (100.000.00 من)

إلى) مق م  درهم  (1.000.000.00

درهما) (100 بقيم9) حص9  (9.000

للو حد لبم اهم9 نقدي9 من  لشركاء)

 225.000.00  (9/1) بربع)  ملدفوع9 

درهم لبنك  لقرض  لفالحي.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (2-

بتنغير) باملحكم9  إلبتد ئي9   لضبط 

عدد) تحت  (202 يوليو) (17 بتاريخ)

.335/7879
مقت9ف لإليد ع ل لنشر

374 P

 FIDUCIAIRE CHIHAB

N°(28(RUE(10(V.N(SIDI(KACEM

 STE. ECOLE DE CONDUITE

AL ANOUAR
S.A.R.L A.U

تعديل في  لشرك9
)على إثر قر ر محضر ملالك شرك9)

 STE. ECOLE DE CONDUITE AL

ANOUAR S.A.R.L A.U)شرك9 ح ت)

فردي9،) شرك9  محدلدة،) م ؤللي9 

2020،)مقرها  لكائن) يوليو) بتاريخ)6)

بشارع  وح ن  لثاني  وخنيشات،)

تقرر ما يلي):

للشرك9  ألم) تابع  فرع  إنشاء) (-

 STE. ECOLE DE CONDUITE

بلدي9) لز ن  بشارع  (AL ANOUAR

حدكورت.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 3 بتاريخ) قاسم  ب يدي   إلبتد ئي9 

غأ 19)2020)تحت عدد)371.

375 P

 FIDUCIAIRE CHIHAB

N°(28(RUE(10(V.N(SIDI(KACEM

 STE GHARB LITANMIA

FILAHIA

S.A.R.L

تأسي1 شرك9
بمقت�سى عقد عرفي س ل تحت)

بتاريخ) (202000024653034 رقم)

تأسي1 شرك9) تم  (2020 يوليو) (10

ح ت م ؤللي9 محدلدة،)خصائصها)

كالتالي):

 STE GHARB (:  إلسم  لتجاري)

.LITANMIA FILAHIA S.A.R.L

قيادة) دل ر  لبريويك9  (:  ملقر)

 وخنيشات.

 لهدف  لرئي�سي):

بيع  ملنتجات  لفالحي9.

تربي9 لت مين  ألبقار.

بيع معد ت للو زم  لري.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1.

درهم) (100000 (: رغس  ملال)

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

محمد) لفائدة  ل يد  درهم  (100

لفاء) ل ل يدة  حص9  (900  لهنجل)

 لهنجل)150)حص9.

ل ل يد بدر  لهنجل)150)حص9).

ل ل يد عماد  لهنجل)150)حص9.

 150 مرل ن  لهنجل) ل ل يد 

حص9.

 لت يير):)لفاء) لهنجل.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  إلبتد ئي9 ب يدي)

قاسم يوم))28)يوليو)2020)تحت عدد)

253) لس ل  لتجاري رقم)28517.

376 P

 STE. PETROLEUM

ENGINEERING AFRICA
S.A.R.L.AU

رغس مال  لشرك9 : 100.000.00 

درهم

تجزئ9 رقم 1 زنق9 5 حي  لنصر 

مكناس

تصفي9 م بق9 للشرك9
محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 STE. PETROLEUM للشرك9)

 ENGINEERING AFRICA

 27 بتاريخ) ل ملؤرخ  (S.A.R.L.AU

مارس) (3 ل ملس ل) (2019 دي مبر)

2020)قرر  لشركاء)ما يلي:

 لتصفي9  مل بق9 للشرك9  بتد ء)

من هذ   لتاريخ.

قبول  ل يد قاسو عومار  ملصفي)

 لوحيد للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

 9 ( بتاريخ) (495 بمكناس تحت عدد)

 أ 19)2020.

377 P

STE. BEDOUI TRANS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 SIEGE(SOCIAL : CENTRE(LALLA

MIMOUNA

 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع  لقانون  ألسا�سي) (2020 يونيو)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) لشرك9 

ب وق  ألربعاء) باملحكم9  إلبتد ئي9 

تحمل  وخصائص) ل لتي   لغرب 

 لتالي9):

 STE. BEDOUI (:  لت مي9)

.TRANS

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

رغس  ملال):)حدد في)100.000.00 

ق م9) (1000 إلى) مق م9  درهم 

إجتماعي9 من فئ9)100)درهم.

 لهدف):)

نقل  لبضائع وح اب  لغير.

ميمون9) الل9  (:  ملقر  إلجتماعي)

 ملركز.

 لت يير):)بر هيم  لبدلي.

بكتاب9) ( تم) (:  إليد ع  لقانوني)

ب وق  ألربعاء) باملحكم9   لضبط 

عدد) بالس ل  لتجاري   لغرب 

26575)بتاريخ)29)يونيو)2020.

378P

ADMIX
SARL AU

عقد  و مع  لعام) بموجب 

قرر  لشريك  لوحيد)  إلستثنائي 

لشركADMIX SARL AU(9)ما يلي):

 90 من) نقل  ملقر  لرئي�سي  ((1

شارع موالي يوسف تابريكت سال إلى)

 لعنو ن  و ديد رقم)15)تجزئ9 بني1)

 بن رشد هرهورة تمارة.
طريق) عن  رغس  ملال  زيادة  ((2

 مل اهم9  لنقدي9 بمبلغ)900.000.00 

100.000.00درهم) درهم للزيادة من)

إلى)1.000.000.00)درهم.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

غأ 19) (6 (  إلبتد ئي9 ب ال بتاريخ)

2020)تحت رقم)34800.

379 P

STE. J.TRAV
SARL AU

 تفويت حصص  لشرك9
 ل لت يير

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

بعض) تغيير  تم  (2020 يوليو) (28

قو نين  لشرك9 لحدد ما يلي):

من) تد ر  لشرك9  (:  لت يير)

طرف  ل يدة فدلى بوتادز ملدة أير)

محدلدة.

جابر) تفويت  ل يد  (:  وحصص)

 ملدأري لحصص  لشرك9 بما حدد)
قدره)1000)حص9 إلى  ل يدة فدلى)

بوتادز.
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 1000 بوتادز) فدلى   ل يدة 

حص9  مل يرة  لوحيدة للشرك9.

 ملحموع):)1000)حص9.

بكتاب9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (27 ( بتاريخ)

 لس ل)134751.

 380 P

STE. ELITE LUXURY CAR

SARL AU

تكوين شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

7)غأ 19)2020)تم لضع  لقو نين)

 ألساسي9 لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

ح ت  ملميز ت  لتالي9):

 لهدف):)

كر ء) ل يار ت بدلن سائق.

شارع  ملختار ل و�سي) (5 (:  ملقر)

قصاري9  سالم  ملحل رقم)34)ح ان)

 لثاني  لرباط.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تكوين  لشرك9.

بما) رغس  ملال  حدد  (: رغس  ملال)

مق م) (، درهم) (100.000.00 قدره)

درهم) (100 بن ب9) حص9  (100 على)

في  لصندلق) لدفعت   لو حدة،)

 إلجتماعي للشرك9.

 ألرباح):)تؤخذ)5)في  ملائ9 من  ألرباح)

 لصافي9 للتأسي1  إلحتياطي.

من) تد ر  لشرك9  (:  لت يير)

طرف  ل يد معاد  ل كاح ملدة أير)

محدلدة.

بكتاب9) ( تم) (:  إليد ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

2020)تحت رقم) بتاريخ))6)غأ 19)

 لس ل  لتجاري)144969.

381 P

 CLINIQUE NOOR KENITRA

CNK
SARL

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة

رغسمالها : 1000.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي :  لقني9رة 23 

زنق9 غنو ل عمارة فلوري 11 مكتب 9 

ميموز 

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم لضع  لقانون) (،2020 يونيو) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

محدلدة تكمن مميز تها فيما يلي:

 CLINIQUE NOOR (:  لت مي9)

.KENITRA CNK SARL

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

م ؤللي9 محدلدة.

:  لقني9رة   ملقر  إلجتماعي)

 11 فلوري  عمارة  غنو ل  زنق9   23 

مكتب 9 ميموز .

 لغرض  إلجتماعي :

 مصح9 متعددة  لتخصصات.

 لرغسمال  إلجتماعي :

مبلغ)) في  ) لشرك9  رغسمال) حدد 

إلى) درهم  ملق م  (1.000.000.00

درهم) (100 حص9 ح ت من) (10.000

بكاملها) للحص9  لو حدة،) ملكتتب9 

ل ملمنوح9) كليا،) ل ملدفوع9  لقيم9 

للشركاء)تناسبا مع تقدماتهم.

حص9) (8000 لغز يل) خالد 

إجتماعي9.

حص9) (2000 رتناني) حكيم9 

إجتماعي9.

حص9) (10.000 في  مل موع) غي 

إجتماعي9.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تقييدها في  لس ل  لتجاري.

 ألرباح):)5)%)لإلحتياطي  لقانوني.

يمنح ليوزع رصيد  ألرباح للشركاء)

غل أير مدبرين،) كانو  مدبرين  سو ء)

عدد  وحصص  لتي) مع  تناسبا 

يمتلكها كل ل حد منهم.

 لت يير ل إلد رة  ل9بي9):
بموجب محضر  جتماع  و معي9)
 22 بتاريخ) للشركاء) ملنعقدة   لعام9 

يونيو)2020: 
تم  لتعين بصفتها مدبر  للشرك9)
حكيم9) محدلدة،) ل يدة  أير  ملدة 
لب9اق9  لتعريف) رتناني،) وحامل9 

.J302144(لوطني9 رقم 
تم إسناد م ؤللي9  إلد رة  ل9بي9)
لغز يل،) خالد  إلى  ل يد  للمصح9 
لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل 

.J278129(رقم
بالس ل) قيد  لشرك9  تم  لقد 
باملحكم9  إلبتد ئي9)  لتجاري 
 2020 يونيو) (22 بتاريخ) بالقني9رة 

تحت  لرقم)55333.
382 P

 STE. SINGAPORE GARDEN
FOUR

SARL AU
 لس ل  لتجاري رقم 28701

بمقت�سى  ملحضر  لرسمي  ملؤرخ)
في)23)يونيو)2020)يومه بمدين9 سال،)
 STE.(9لقد قرر لشريك  لوحيد لشرك
 SINGAPORE GARDEN FOUR

.SARL AU
نقل  ملقر  إلجتماعي للشرك9 من)
تجزئ9 مبرلك9  ل9ابق  ل فلي  ملحل)
إلى) ملري 9 سال  باب  (2 رقم)  لتجاي 
تجزئ9) (1808 رقم)  لعنو ن  و ديد 

غرض بالد))بنعاشر))سال.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 34799 رقم) تحت  ب ال   إلبتد ئي9 

بتاريخ))9)غأ 19)2020.
383 P

 DECO PLASTIQUE
SARL AU

تأسي1 شرك9
 DECO PLASTIQUE : اسم الرشكة

.SARL AU
 لصف9  لقانوني9):)ش.م.م.ش.ل.

 13 تس يل  لعقد  لعرفي) تاريخ 
يوليو)2020)ب ال.

 لهدف  إلجتماعي):

مو د) في  عام9  تجارة  (1-

 لبالستيكي9.

-2)تصدير ل إلستير د.
 100000.00 (: رغسمال  لشرك9)

حص9 من) (1000 إلى) درهم مق م9 

للحص9  لو حدة) درهم  (100 فئ9)

على  لشكل) بين  لشركاء) موزع9 

 لتالي:

) ل يد  لفقير  يوب)1000)حص9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي غي من تاريخ لضع)

 لس ل  لتجاري.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

 ملقر  إلجتماعي):)1775) رض بالد)

بنعاشر لعيايدة سال.

 لت يير):) ل يد  لفقير  يوب.
(: بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.31587

384 P

 TAZKIA FINANCIAL AND

CHARIA CONSULTANCY
SARL

 22 محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تكوين نظام غسا�سي) (2020 يونيو)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) لشرك9 

خصائصها كالتالي):

 TAZKIA FINANCIAL(:(9لت مي 

 AND CHARIA CONSULTANCY

.SARL

 لهدف : تمارس  لشرك9  ألهد ف 

 لتالي9 :

 إلستشارة.

 لتكوين.
 ملقر  إلجتماعي:  ل9ابق  أللل 

نابولي  زنق9   99 عمارة   5 رقم  شق9 

 لرباط.
رغس  ملال  إلجتماعي : 10.000.00 

درهم مق م إلى 100 حص9 قيم9 كل 

ل حدة 100.00 درهم .
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 لت يير : تم تعيين  ل يد محمد 
لب9اق9  بنبوعزة  وحامل  غمين 
 AD1369105 لتعريف  لوطني9 رقم 
أير  لملدة  للشرك9  لحيد  كم ير 

محدلدة.
لضع  تم   :  إليد ع  لقانوني 
كتاب9  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكم9  لتحاري9 بالرباط تحت رقم 

 لس ل  لتجاري 144625.
385 P

 SOLUTION TRAVAUX
D’AMENAGEMENT

SARL
بمقت�سى جمع عام  ستثنائي حرر)
في  لرباط)19)يوليو)2020)قرر شركاء)
 SOLUTION TRAVAUX شرك9)
D’AMENAGEMENT)ش.م.م ما يلي:
نشاط  لشرك9  لذي) تعديل 

غصبح كالتالي):
غشغال مختلف9 ل لبناء.

تاجر.
غعمال  لهندس9  ملدني9 ل ألعمال)

 لزر عي9.
 ل9رق لشبكات متنوع9.

ل لهندس9  ملدني9) غعمال  لري 
للمنشآت  لزر عي9.

طرف) من  حص9  (500 تفويت)
 ل يد عبد  ل الم برعيش إلى  ل يد)

غمين طر س.
 إلبقاء)على منصب م ير للشرك9)
 ل يد عالل توفيق  وحامل لب9اق9)

.LC126115((لتعريف  لوطني9 رقم 
طر س) غمين  لتعيين  ل يد 
لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل 
رقم)BH287665)كم ير ثاني للشرك9)

لفترة أير محدلدة.
تعديل  ملو د)3)ل6)ل7)ل13)ل ملادة)

16)من  لنظام  ألسا�سي للموظفين.
بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 
رقم) تحت  يوليو2020) (29 ( بتاريخ)

.105789
386 P

 SOLUTION TRAVAUX

D’AMENAGEMENT

SARL

بمقت�سى جمع عام  ستثنائي حرر)

في  لرباط)25)يونيو)2020)قرر شركاء)

 SOLUTION TRAVAUX شرك9)

D’AMENAGEMENT)ش.م.م ما يلي:

 15 من) (: تحويل  ملقر  إلجتماعي)

شارع  ألب9ال شق9)9)غكد ل)- لرباط)

عمارة) (5 إلى  ل9ابق  أللل شق9 رقم)

99)زنق9 نابولي  ملحيط  لرباط.

من  لقانون) (9 تعديل  ملادة)

 ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 29 ( بتاريخ) (105789 رقم) تحت 

يوليو2020.

387 P

 PRUSSE CARS

SARL AU

عام  ستثتائي) جمع  بمقت�سى 

قرر) (2020 فبر ير) (5 حرر في  لرباط)

 PRUSSE للشرك9)  لشريك  لوحيد 

CARS)ش.م.م ح ت  لشريك  لوحيد)

ما يلي):

طرف) من  حص9  (1000 تفويت)

إلى  ل يد) رشيد   ل يد  لشاللي 

جهاد ل كريم.

رشيد)  ستقال9  ل يد  لشاللي 

من منصبه كم ير للشرك9.

تعيين  ل يد جهاد ل كريم كم ير)

لحيد للشرك9.

تعديل  ملو د)13.7.6)من  لقانون)

 ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 29 ( بتاريخ) (105799 رقم) تحت 

يوليو2020 .

388 P

ALL GARD
SARL AU

عام  ستثتائي) جمع  بمقت�سى 

قرر) (2020 يوليو) (19 حرر في  لرباط)

 ALL GARD(9لشريك  لوحيد للشرك 

ش.م.م ح ت  لشريك  لوحيد ما يلي:

طرف) من  حص9  (1000 تفويت)

إلى  ل يد) هشام  لقاموس   ل يد 

محمد فنيدي.

 ستقال9  ل يد هشام  لقاموس)

من منصبه كم ير للشرك9.

فنيدي) محمد  تعيين  ل يد 

كم ير لحيد للشرك9.
تعديل  ملو د)13.7.6)من  لقانون)

 ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 29 ( بتاريخ) (101791 رقم) تحت 

يوليو2020 .

389 P

 BUILD AT
SARL AU

 10 محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020)تم تكوين نظام غسا�سي) مارس)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) لشرك9 

ح ت شريك لحيد خصائصها كالتالي):

 BUILD AT  SARL (:  لت ميى9)

.AU

 لهدف):)تمارس  لشرك9  ألهد ف)

 لتالي9):

غل) مختلف  ألعمال  من   ملقالل 

 لبناء.

حي  لعلويين) (:  ملقر  إلجتماعي)

شق9 رقم) (5 تجزئ9 برفونكال عمارة)

2)تمارة.
(: رغس  ملال  إلجتماعي)

100.000.00)درهم مق م إلى)1000 

حص9))قيم9 كل ل حدة)100.00.

غيت) تعيين  ل يد  تم  (:  لت يير)

يحيى عمر  وحامل لب9اق9  لتعريف)

كم ير) (PA134294 رقم)  لوطني9 

لحيد للشرك9 لملدة أير محدلدة.

لضع) تم   إليد ع  لقانوني 

كتاب9  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 

باملحكم9  إلبتد ئي9 بتمارة تحت رقم)

 لس ل  لتجاري)130287.

390 P

FIDARED CONSEILS
SARL AU

عام  ستثنائي) جمع  بمقت�سى 
قرر) (2020 يونيو) (17 حرر في  لرباط)

 FIDARED لشرك9)  لشريك  لوحيد 

ح ت  لشريك) ش.م.م  (CONSEILS

 لوحيد ما يلي:
زيادة رغس  ملال):

قرر  لشريك  لوحيد للشرك9 زيادة)
 90.000.00 ب) مال  لشرك9  رغس 

درهم) (10.000.00 درهم لتغييره من)

طريق) عن  درهم  (100.000.00 إلى)

فئ9) من  جديد  سهم  (900 إنشاء)

100.00)درهم للو حد.

سيتم تحقيق زيادة رغس  ملال عن)

طريق  مل اهم9  لنقدي9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 29 ( بتاريخ) (105790 رقم) تحت 

يوليو2020.

391 P

 ألمان9  مللكي9 للمغرب

29)شارع  لعلويين رقم)1) لرباط

شركة روبرو ماستر ش.ح.م.م
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملنعقد بتاريخ)9)مارس)2020)بشرك9)

رلبرل ماستر ش.ح.م.م مقرها  لرباط،)
ح ان،) (3 زنق9 لهر ن محل رقم) (5
درهم) (1000.000.00 رغسمالها)

تحت) بالس ل  لتجاري  ل ملس ل9 
رقم)27783)قد):

بوفاة  ل يد محمد) علما  غحاط 

فبر ير) (17 يوم)  إلدري�سي  لعمر لي 

ل7  (6 تغيير  لبنود) تم  بهذ   (2020

من  لقو نين  ألساسي9 نظر  إلعادة)

بين  لشركاء) حص9  لفقيد  تق يم 

ل مل تفيدين.
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قام بتمديد  لهدف  إلجتماعي إلى):)

توفير  وخدمات لصيان9  ملنتوجات)

تغيير) تم  بهذ    لتي ت وقها  لشرك9 

 لبند)3)من  لقو نين  ألساسي9.

دري�سي) تعيين  ل يد هشام  قرر 

دري�سي) سناء) ( ل ل يدة)  لعمر لي 

لحلك) بالشرك9  كم يرين   لعمر لي 

ملدة)3)سنو ت.

غساسي9) قو نين  غنشأت  كما 

جديدة بتاريخ)5)مارس)2020.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

تحت رقم) (2020 غأ 19) (3 بتاريخ)

.105932
بمثاب9 مقت9ف لبيان

فيرماك

392 P

 ألمان9  مللكي9

29)شارع  لعلويين رقم)1) لرباط

شركة برانت سيرفي1 ش.ح.م.م 
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 2020 مارس) (9 بتاريخ)  ملنعقد 

ش.ح.م.م) سيرفي1  بر نت  بشرك9 

مقرها  لرباط،) لحيد  شريك  لح ت 
رغسمالها) ح ان،) تندلف  زنق9  (12

ل ملس ل9) درهم  (200.000.00

بالس ل  لتجاري تحت رقم)90365 

قد)،

بوفاة  ل يد محمد) علما  غحاط 

فبر ير) (17 يوم)  إلدري�سي  لعمر لي 

ل7  (6 تغيير  لبنود) تم  بهذ   (2020

من  لقو نين  ألساسي9 نظر  إلعادة)

بين  لشركاء) حص9  لفقيد  تق يم 

ل مل تفيدين.

بتغيير  لشكل  لقانوني) قام 

للشرك9 حيث غصبح،)بر نت سيرفي1)

سيرفي1) بر نت  عوض  ش.ح.م.م 

ش.ح.م لح ت شريك لحيد.

قرر تعيين  ل يد هشام دري�سي) (

دري�سي) سناء) ل ل يدة   لعمر لي 

كم يرين بالشرك9 لحلك) (  لعمر لي)

ملدة)3)سنو ت.

غساسي9) قو نين  غنشأت  كما 

جديدة بتاريخ)5)مارس)2020.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

تحت رقم) (2020 غأ 19) (3 بتاريخ)

.105931
بمثاب9 مقت9ف لبيان

فيرماك

393 P

STE. FAN MARI
 SARL

RC : 31583

 9 بتاريخ) عرفي  عقد  ح ب 

2020)تم تأسي1 شرك9 ح ت) فبر ير)

باوخصائص) محدلدة  م ؤللي9 

 لتالي9):

 STE. FAN (: ت مي9  لشرك9)

.MARI

شارع  مل يرة  وخضر ء) (:  لعنو ن)

رقم)9)ب9ان9 سال.

هدف  لشرك9):

مقهى.

م9عم.

 100.000.00 (: رغسمال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم مق م9 كالتالي):

فنان خالد)800)حص9.

مر ردة))كريم9)200)حص9.

99)سن9 بد ي9 من) (: مدة  لشرك9)

تاريخ  لتس يل في  لس ل  لتجاري.

كريم9) مر ردة  (: م ير  لشرك9)

م يرة  لشرك9 ملدة أير محدلدة.

في  ملحكم9) تم  لتس يل  لقد 

 إلبتد ئي9 ب ال تحت رقم)34789.

394 P

STE. CKE KARIM
SARL AU

 16 بتاريخ) عرفي  عقد  ح ب 

 CKE KARIM لشرك9) (2009 نوفمبر)

ح ت رغسمال)DH 100.000.00)تقرر)

ما يلي)):

م ير  لشرك9  لوحيد) قرر 

رغسمال) رفع  بنعلي  كريم   ل يد 

DH 1.000.000.00)ليصبح)  لشرك9)
لبذلك تم) (1.100.000 رغسمالها هو)

100)درهم) 10000)حص9 من) إنشاء)

مس ل9 بالكامل باسم كريم بنعلي.

تغيير  لبند  ل ادس) تم  لقد 

من  لقانون  ألسا�سي) ل ل ابع 

للشرك9 حيث:

 لبند  ل ادس):) ل يد كريم بنعلي)

لضع في  لشرك9)11.00000.00) لذي)

هو رغسمال  لشرك9).
رغسمال  لشرك9) (:  لبند  ل ابع)

إلى) مق م  درهم  (11.00000.00

11000)حص9 مس ل9 بالكامل باسم)

كريم بنعلي.

في  ملحكم9) تم  لتس يل  لقد 

 2009 دي مبر) بالرباط7)  لتجاري9 

تحت رقم)60639.

395 P

TRANS OLAD ZAAG
SARL AU

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة بشريك لحيد

رغسمالها : 100.000 درهم

 مقرها  الجتماعي : إقام9  لريف 2 

عمارة 9 شق9 18 تمارة.

TRANS OLAD ZAAG(:(9لت مي 

.SARL AU

 لهدف):

على  لصعيد) نقل  لبضائع  (

 لوطني ل لدللي.

 ستير د لتصدير.

 2 إقام9  لريف) (:  ملقر  إلجتماعي)

عمارة)9)شق9)18)تمارة.
:)حدد رغسمال) رغس مال  لشرك9)

 لشرك9 في)100.000)درهم.

ت يير  لشرك9):)خالد طاهري.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

باملحكم9) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 RC. رقم) تحت  لتمارة   إلبتد ئي9 

.130343

396 P

  STE. SAJA SYNERGIE

TRANS S2T
في) بمقت�سى عقد عرفي مس ل  (

تم) قد  (، بالقني9رة) (2020 ماي) (26

لضع  لقانون  ألسا�سي لشرك9 تحمل)

 وخصائص  لتلي9):

 STE. SAJA SYNERGIE(:(9لت مي 

.TRANS S2T

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

م ؤللي9 محدلدة.

 لهدف  إلجتماعي):)

نقل  لبضائع.

 إلرساليات.
درهم) (100.000 (: رغس  ملال)

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

100درهم للحص9 كما يلي):

 500)حص9 لل يد يون1  لقديم.

سميرة) لل يدة  حص9  (500

 ل9ا�سي.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1.

إلى) يناير  فاتح  من   ل ن9  ملالي9:)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
غنو ل) زنق9  (23 (:  ملقر  إلجتماعي)

إقام9 فلوري)11)مكتب رقم)9)ميموز )

 لقني9رة.

 لت يير):) ل يدة سميرة  ل9ا�سي..

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  إلبتد ئي9)  لضبط 

 2020 يونيو) (17 ( بتاريخ) بالقني9رة 

تحت رقم)1286.

397 P

STE SABI PLAST
SARL AU

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم تأسي1) (2020 مارس) (9

ش.م.م) (STE SABI PLAST شرك9)

ح ت  لشريك  لوحيد.

هدفها  إلجتماعي):

إعادة تدلير  لنفايات.

 لتجارة  لعام9.
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 ملقر  إلجتماعي):)1)تجزئ9 عامر حي)

بر هم9  بي  لقنادل سال.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

لضع) تاريخ  من   لتأسي1  لنهائي 

 لس ل  لتجاري.
درهم) (100000 رغسمال  لشرك9)

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

محمد) لل يد  للحص9  درهم  (100

صابر)1000)حص9.

يناير) فاتح  من  (:  ل ن9  ملالي9)

ما عد ) دي مبر من كل سن9  إلى31)

  ل ن9  ألللى.

 لت يير):)محمد صابر.
رقم  لس ل  لتجاري)31499.

398 P

STE. KENI AMENAGEMENT
SARL

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم تأسي1) (2020 مارس) (9

 STE KENI AMENAGEMENT(9شرك

ش.م.م.

هدفها  إلجتماعي):

غعمال مختلف9 غل  لبناء.

نقل  مل تخدمين.

غعمال  و بص.

 ملقر  إلجتماعي):)5)تجزئ9  ألندل1)

حي  ل الم سال.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

لضع) تاريخ  من   لتأسي1  لنهائي 

 لس ل  لتجاري).
رغسمال  لشرك9):)100000)درهم)

فئ9) من  حص9  (1000 إلى) مق م9 

100)درهم للحص9 مق م9 كما يلي):

 ل يد رشيد جبرل)500)حص9.

 ل يد محمد فيتح)500)حص9.

 ل ن9  ملالي9 من فاتح يناير إلى)31 

دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى.

 لت يير):
)رشيد جبرل.

))غل محمد فيتح.
رقم  لس ل  لتجاري)31565.

399 P

STE STROM GARD

SARL AU 

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم تأسي1) (2020 يونيو) (22

شركSTROM GARD(9)ش م م ح ت)

 لشريك  لوحيد.

هدفها  الجتماعي مقالل  المن.

ساني9) (155  ملقر  الجتماعي)

تغازلت  ل9ابق  أللل) معنينو شارع 

شق9)3)سيدي مو�سى سال.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

لضع) تاريخ  من   لتأسي1  لنهائي 

 لس ل  لتجاري.

درهم) (100.000 رغسمال  لشرك9)

مق م9 إلى)1000)حص9 من فئ9)100 

خالد  ملهر لي) ل يد  للحص9  درهم 

1000)حص9.

 ل ن9  ملالي9 من فاتح يناير إلى)31 

دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى.

 لت يير):)خالد  ملهر لي.

رقم  لس ل  لتجاري)31529.

400 P

STE DIAMOND AZROU

SARL

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : رقم 584  لصنوبر 

غحد ف غزرل

تعبا لعقد عرفي مؤرخ في)5)يونيو)

2020،)تم لضع محضر  و مع  لعام)

 الستثنائي):

غشغال  ليوم.

تصفي9  لشرك9.

ت مي9  ملصفي.

مختلفات.

قرر  و مع  لعام) (:  وحل  أللل)

 5 تاريخ) من  توقيف  لشرك9  بتد ء)

يونيو)2020.

 وحل  لثاني):

ت مي9  ل يد) قرر  و مع  لعام 

مصفى  لشرك9) مص9فى  طلحالي 

في) تصفي9  لشرك9  مكان  لتحديد 

 584 برقم)  ملقر  الجتماعي  لكائن 

 لصنوبر غحد ف غزرل.

بكتاب9) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

بأزرل) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

رقم) تحت  (2020 يوليو) (23 بتاريخ)

.605

401 P

OUJDA INVESTMENT CO

شرك9 مجهول9  السم

رغسمالها : 300.000 درهم

 ملقر  الجتماعي 55 شارع عبد 

 ملومن، معاريف، غنفا  لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري : 190603

محضر  و مع  لعام) على  بناء)

 ملختلط)( لعادي لأير  لعادي))بتاريخ)

على) يلي  ما  تقرر  (،2020 يونيو) (29

غساس  ستثنائي.

قر ءة تقرير مجل1  إلد رة لمدقق)

مال) رغس  زيادة  عن   وح ابات 

 لشرك9.

بمبلغ) رغس  ملال  زيادة 

بإصد ر) درهم  (56.493.800

غسهم  لتي) (100 سهم من) (564.938

سيتم  الكتتاب فيها بمقابل9  لديون)

 لنقدي9 ل مل تحق9 على  لشرك9.

 ملعاين9 على  إلنجاز  لنهائي لزيادة)

للنظام) (7 لتعديل  ملادة) رغس  ملال 

 ألسا�سي للشرك9.

صالحيات  إلجر ء ت  لقانوني9.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

 2020 غأ 19) (3 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)791702.
قصد  لنشر ل إلعالن

402 P

FINDASENSE MAROC
SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 11 زنق9  لوحدة 

إقام9 إمام علي شق9 رقم 2

 لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري : 359065

قر ر ت  مل اهم) محضر  تحت 

تم) (،2020 غبريل) (30  لوحيد بتاريخ)

 تخاد  لقر ر ت  لتالي9):

حل مبكر للشرك9.

 RAFAEL تعيين  ل يد)

بصفته) (TAMAMES FERNANDEZ

 ملصفي.

في) تصفي9  لشرك9  مقر  تثبيت 
 لعنو ن  لتالي)11)زنق9  لوحدة إقام9)

إمام علي شق9 رقم)2،) لد ر  لبيضاء.

لصالحيات) ل جبات  تحديد 

 ملصفي.

 نتهائ مهام  مل ير.

 بر ء)حم9  مل ير.

للقيام) تفويض  لصالحيات 

باإلجر ء ت  لالزم9.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

(،2020 يوليو) (13 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)739242.
قصد  لنشر ل إلعالن

403 P

STE L&H CASH
رشكة ذات مسؤولية محدودة

تأسي1  لشرك9
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسي1  لشرك9) (2020 يوليو) (23

ح ت  ملميز ت  لتالي9):

 STE(L&H(:  لت مي9  الجتماعي9)

CASH)ش م م.
 لهدف  الجتماعي):)لسيط تد لل)

ل ستالم) (تحويل   لعمالت  ألجنبي9)

 ألمو ل).

 5 ج) (1 غمل) (:  ملقر  الجتماعي)
يعقوب) حي  زنق9  الزدهار  (790 رقم)

 ملنصور  لرباط.
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 100.000 (:  لرغسمال  الجتماعي)

درهم مجزغة إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم للحص9.

 لت يير):)تم تعيين  ل يدة فتيح9)

أير) ملدة  للشرك9  كم يرة  ح يني 

محدلدة.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى  لتي تبتدئ من تاريخ  لتس يل)

بالس ل  لتجاري.

تم  إليد ع  لقانوني لدى مصلح9)

باملحكم9  لتجاري9) كتاب9  لضبط 

 2020 غأ 19) (5 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)144961.

404 P

 MAGHREB ETUDES &

DEVELOPPEMENT

MOHAMMEDIA
SARL

تفويت حصص  جتماعي9 للشرك9
تبعا لل مع  لعام للشركاء) ملنعقد)

للشرك9) (،2020 ماي) (12 بتاريخ)

م،) م  ش  مكرب  تيد  دفلوبمنت 

رغسمالها) شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 

مقرها) درهم،) (80.000  الجتماعي)

موالي) شارع  باملحمدي9،)  الجتماعي 

بالس ل) لمس ل9  إقام9  هللا  عبد 

رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)  لتجاري 

25293)قرر شركاء) لشرك9 ما يلي):

حص9) (264  ملو فق9 على تفويت)

 جتماعي9  لتي يمتلكها  ل يد غمين)

غتيد) مكرب  شرك9  لصاوح  بريكانتي 

 ملمثل9 من طرف  ل يد يون1 بلغيتي.

حص9) (120  ملو فق9 على تفويت)

يمتلكها  ل يد)  جتماعي9  لتي 

لصاوح) بربوليت  باسكال  سيمون 

 ل يد يون1 بلغيتي.

 ستقال9  ل يد غمين بريكنتي من)

ل بر ء) للشرك9  لحيد  كم ير  مهامه 

حمته.

بلغيتي) يون1  تعيين  ل يد 

لت يير كم ير لحيد للشرك9 ملدة أير)

محدلدة لتفويض  ملهام.

تعديل  لتوقيع  الجتماعي.

ل16  (15.1 (،7 (،6 تعديل  لبندين)

للقو نين  ألساسي9 للشرك9.

تعديل  لقو نين  ألساسي9)

للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

(،2020 يوليو) (20 باملحمدي9 في تاريخ)

تحت رقم)751.

405 P

CHANIFAR رشكة

ش م م

رغسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع 15 حي  لزياني 

عين بني م9هر - جر دة

محضر  و مع  لعام) بموجب 

ماي) (6 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

2020،)قرر ما يلي):

مشرلع بيع)50)حص9  جتماعي9)

في ملك):

د) ف  (: ل) ب  ر  هللا  عبد  شنيكي 

.2946

لفائدة):)فر جي خديج9 ر ب ل):)ف)

د)15959.

للشرك9) تغيير  لشكل  لقانوني 

من شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

إلى شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

بالشريك  لوحيد.

خديج9) فر جي  تعيين  ل يدة 

 لشريك  لوحيد،)كم يرة للشرك9.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)

يوليو) (27 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020،)تحت رقم)1598.

406 P

 STE BENLAHYEN GROUPE

SBG
SARL

AU(CAPITAL(DE 80.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : E59 HAY(OLD

SIDI ALI JERADA

بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

13)يوليو)2020،)تقرر تأسي1 شرك9)

ح ت م ؤللي9 محدلدة باوخصائص)

 آلتي9):

مجموع9) شرك9  (:  لت مي9)

بنلحيان س ب ج ش م م.

ح ت) شرك9  (:  لشكل  لقانوني)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

للد) حي  (59 ( (:  ملقر  الجتماعي)

سيدي علي جر دة.

غل) غعمال  (:  لهدف  الجتماعي)

إنشاء ت متنوع9.

تنظيف  ملتاجر ل ملحالت ل لشقق.

 ملتاجرة.

 الستير د ل لتصدير.

في) محدد  (:  لرغسمال  الجتماعي)

مبلغ)80.000)درهم بقيم9)100)درهم)

للحص9.

تم تعيين  ل يد كمال) (:  لت يير)

لب9اق9  لتعريف) بنلحيان  وحامل 

كم ير) (FH97990 رقم)  لوطني9 

لحيد للشرك9 ملدة أير محدلدة.

تم تس يل  لشرك9 لدى  ملحكم9)

 35353 رقم) تحت  بوجدة   لتجاري9 

بتاريخ)28)يوليو)2020.

407 P

BUCCOF

مكتب  وح ابات ل الستشارة)10)زنق9)

 لبندقي9،)شق9)2،) ملحيط،) لرباط

 لهاتف):)01 23 26 0537

STE AMY DESIGN GROUPE
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

17)يوليو)2020)بالرباط،)تم تأسي1)

شرك9 تحمل  وخصائص  لتالي9):

 AMY DESIGN (:  لت مي9)
.GROUPE SARL AU

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)
 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.

م9بع9) (:  لهدف  الجتماعي)
كل  لعمليات  ملالي9) عام9  لبصف9 
ل لصناعي9 ل لتجاري9 ل لعقاري9 لأير)
 لعقاري9  لتي لها  تصال مباشر غل أير)

مباشر بالهدف  الجتماعي.
 ملقر  الجتماعي):)عمارة)30) لشق9))
8)زنق9 موالي  حمد  لوكيلي ح ان،)

 لرباط.
 ملدة):)99)سن9.

رغس  ملال):)100.000)درهم مق م)
إلى)1000)حص9 من فئ9)100)درهم.

:) ل يدة زينب  وخبيزي)  لت يير)
ملدة أير محدلدة.

 ل ن9  ملالي9):)تبدغ من فاتح يناير)
إلى)31)دي مبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (:  ألرباح)
 الحتياط  لقانوني  لقاطن بالصرف)

فيه ح ب قر ر  لشركاء.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)
لالستثمار) باملركز  و هوي   لقانوني 
 2020 غأ 19) (6 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)105992.
 144975 (:  لس ل  لتجاري)

بالرباط.
من غجل  الستخالص ل لبيان

408 P

جوهارة كولور
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك 

لحيد
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
تقرير) تم  (،2020 فبر ير) (18 بتاريخ)

ما يلي):
تقدر) حصص  لشرك9  لتي  بيع 
حص9 من  ل يد حامدي) (1000 ب)
إلى  ل يد  و وهري رضو ن) عصام 
لتم) للشرك9  لحيد  كم ير  لتعيينه 
باملحكم9  لتجاري9) إيد ع  مللف 
(،2020 غأ 19) (9 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم  إليد ع)105959.
409 P
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STE MORAD FER
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020)ب ال،)قد تم تأسي1) 3)يوليو)

شرك9 تحمل  وخصائص  لتالي9):

 STE MORAD FER (:  لت مي9)

.SARL AU

مقالل في بيع) (:  لهدف  الجتماعي)

مو د  وحديد بالتق يط.

مو د  لبناء) بيع  في  مقالل 

بالتق يط.

بائع  لعقاقير.

درهم) (100.000 (: رغس  ملال)

 100 ب) حص9  (1000 إلى) مق م9 

درهم للحص9.

 ل يد مر د صادق)1000)حص9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

 ملقر  الجتماعي):)ق9اع  لفتح زنق9)

 قا رقم)1608) لعيايدة سال.

 لت يير):) ل يد مر د صادق.
بالس ل  لتجاري) رقم  لتقييد 

ب ال)31547)بتاريخ)27)يوليو)2020.

410 P

 STE ECOLE AURELIAN

SCHOLL PRIVE
ش م م بشريك لحيد

حي  لوفاق سلو ن،  لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 يوليو) (23 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

 STE ECOLE شرك9)  لت مي9 

.AURELIAN SCHOLL PRIVE

 لغرض  الجتماعي):)مدرس9 تعليم)

 وخصو�سي.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

حي  لوفاق) (:  ملقر  الجتماعي)

سلو ن  لناظور.

رغس مال  لشرك9)100.000)درهم)

مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)100 

درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يدة خيري فاطم9.

 1000 فاطم9) خيري  (:  لشركاء)

حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

29))يوليو)  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020)تحت رقم)1382.

411 P

JUSARTI
ش م م

شارع  مل يرة رقم 370  لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 يوليو) (8 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

 JUSARTI شرك9) (:  لت مي9)

ش م م.

:) ستير د)  لغرض  الجتماعي)

لتصدير  ملنتجات  لغذ ئي9 ل للو زم)

لم تحضر ت  لتجميل)  ملنزلي9 

ل لصيدليات ل لعقاقير لبصف9 عام9)

ل لعقاري9) جميع  لعمليات  لتجاري9 

بهدف) مباشرة  بصف9  ترتبط   لتي 

 لشرك9.

 ملقر  الجتماعي):)شارع  مل يرة رقم)

370) لناظور.

 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

ل ل يد) عب  و ليل   ل يد  لفاري 

 لفاري محمد.

 لشركاء):) لفاري عبد  و ليل)500 

حص9.

 لفاري محمد)500)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (21  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020،)تحت رقم)1255.

412 P

STE AFRAH DAR KABDANI

دل ر  رميل9  يت مايت بني سعيد

د ر  لكبد ني،  لدريوش

تأسيس الرشكة

بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 مارس) (18 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

 STE AFRAH DAR (:  لت مي9)

KABDANI)ش م م.

تمويل) (:  لغرض  الجتماعي)

لو زم) كر ء) م9عم   وحفالت،)

 وحفالت.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

دل ر  رميل9) (:  ملقر  الجتماعي)

د ر  لكبد ني) سعيد  بني  مايت  غيت 

 لدريوش.

 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

بقالي) ل ل يد  ياسين   ل يد  لريفي 

محمد.

 500 ياسين) :) لريفي   لشركاء)

حص9.

بقالي محمد)500)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (20  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020،)تحت رقم)166.

413 P

STE PROF MED
م م حي  مل9ار تجزئ9  ل عادة، 

 لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 يونيو) (9 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

 STE PROF شرك9) (:  لت مي9)

MED)ش م م.

مورد لموزع) (:  لغرض  الجتماعي)

مالب1  لعمل  لزي  لرسمي،)تصدير)

مختلف9) غعمال  مقالل9  ل ستير د،)

ل لبناء)لبصف9 عام9 جميع  لعمليات)

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

 ملقر  الجتماعي):)حي  مل9ار تجزئ9)

 ل عادة،) لناظور,

 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد ناصر بوعزة.

 1000 بوعزة) ناصر  (:  لشركاء)

حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (15  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020،)تحت رقم)543.

414 P

2MED FISH
ش م م

حي عبد  ملومن بني غنصار،  لناظور

بمقت�سى محضر  و معي9  لعام9)

(،2020 يوليو) (17  الستثنائي9 بتاريخ)

 2ME FISH شرك9) شركاء) صادق 

ش م م على قر ر  لغرض  الجتماعي)

ليصبح كما يلي):

لمقالل) باو مل9  بيع  ألسماك 

 لنقل وح اب  لغير.

تحيين) على  صادق  لشركاء) كما 

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (23  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020،)تحت رقم)1296.
415 P

STE CLEAR SEA SERVICE
ش م م بشريك لحيد

شارع  مل يرة 529،  لناظور
تأسي1  لشرك9

بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع) تم  (،2020 مارس) (2 بتاريخ)
محدلدة) لشرك9   لقانون  السا�سي 

 مل ؤللي9.
 STE CLEAR شرك9) (:  لت مي9)
SEA SERVICE)ش م م بشريك ل حد.
 لغرض  الجتماعي):)تحضير قشور)
 لرلبيان  ل9ازج9 غل  مل مدة  ستير د)

لتصدير  ملأكوالت  لبحري9.
جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 
 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.
 ملقر  الجتماعي):)شارع  مل يرة رقم)

529) لناظور.
 100.000 رغس  ملال  لشرك9)
درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.
:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد  لعبوري علي.
 1000 علي) :) لعبوري   لشركاء)

حص9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (9 بتاريخ) بالناظور   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)347.
416 P

STE NADA SERVICE 
ET INVESTISEMENT

ش م م
شارع عبد  لرحمان  لد خل رقم 17 

حي  لقدس،  لدريوش
تأسي1  لشرك9

بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لضع) تم  (،2020 يونيو) (11 بتاريخ)
محدلدة) لشرك9   لقانون  السا�سي 

 مل ؤللي9):

 STE NADA شرك9) (:  لت مي9)

 SERVICE ET INVESTISEMENT 

ش م م.

لسيط)  لغرض  الجتماعي 

ل ستير د،) تصدير  تحويل  ألمو ل،)

لملحقاتها،) بيع  ألجهزة  اللكترلني9 

لمعد ت) غثاث  جميع  ملعد ت  بيع 

 ملكاتب.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

عبد) شارع  (:  ملقر  الجتماعي)

حي) (17 رقم)  لرحمان  لد خل 

 لقدس،) لدريوش.
 100.000 (: ر س  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

عبد  لكريم  ل يد)  ل يد  لزرل لي 

نور  لدين،) ل يدة مرل ن)  لزرل لي 
محمد) ل ل يد  وحد لي  زينب 

 لشركاء):

 لزرل لي عبد  لكريم)900)حص9.

 لزرل لي نور  لدين)200)حص9.

مرل ن زينب)900)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالدريوش بتاريخ)20)يوليو)

2020،)تحت رقم)167.

417 P

SERVICE GART
ش م م

حي  ألمل  لغربي رقم 02،  لناظور

بمقت�سى محضر  و معي9  لعام9)

 2018  الستثنائي9 بتاريخ فاتح يوليو)

 SERVICE شرك9) شركاء) صادق 

تغيير  لغرض) على  م  م  ش  (GART

 الجتماعي للشرك9 ليصبح ما يلي):

وح اب  لغير) مقالل  لنقل 

مقالل9  ألشغال  لعام9،)  لوطني،)

ل لبناء،) لصرف)  ألشغال  ملختلف9 

غشغال) لل9رق  ل ريع9   لصحي 

 ل9رق  لهندسي9 ل ملدني9 ل لشبكات)

 ل9رقي9.

تحيين) على  صادق  لشركاء) كما 

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالناظور   البتد ئي9 

رقم) تحت  (،2019 29)غأ 19)

.2990

418 P

YOU ABD

ش م م

سكتور ح ن بلوك 100 بوعرك، 

 لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 يوليو) (3 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

YOU ABD)ش) :)شرك9)  لت مي9)

م م.

تصدير) (:  لغرض  الجتماعي)

مقالل  ألشغال) ل ستير د  لرخام 

ل لرخام.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

تربط) ل لعقاري9  لتي   لتجاري9 

بصف9مباشرة بهدف  لشرك9.

ح ن) سكتور  (:  ملقر  الجتماعي)

بلوك)100)بوعرك  لناظور.

 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

بقالي) ل ل يد  ياسين   ل يد  لريفي 

محمد.

عبد  لكريم) يوسفي  (:  لشركاء)

500)حص9.

يوسفي عبد  وحفيظ)500)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (20  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020،)تحت رقم)1212.

419 P

INSTITUT INOR PRIVE
ش م م

شق9 رقم 5  ل9ابق  لثالث حي 

 لكندي زنق9  وخن اء رقم 10 

 لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 يوليو) (23 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

 INSTITUT شرك9) (:  لت مي9)

INOR PRIVE)ش م م.

مدرس9) (:  لغرض  الجتماعي)

 لتكوين  ملنهي  وخاص9.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي تربط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

رقم) شق9  (:  ملقر  الجتماعي)

حي  لكندي) 5) ل9ابق  لثالث 
زنق9 وخن اء)رقم)10) لناظور.

 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد زلوغ محمد.
 لشركاء):)زلوغ محم)500)حص9.

زلوغ يون1)500)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (29  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020،)تحت رقم)1381.

420 P

STE ORIDAK
ش م م

بلوك ح ني9 زنق9 113 رقم 01 

 لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 يوليو) (8 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

 STE ORIDAK شرك9) (:  لت مي9)

ش م م.
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:) ستير د)  لغرض  الجتماعي)

لنقل) لتصدير  ملو د  لغذ ئي9 

 لبضائع وح اب  لغير.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

بلوك  وح ني9) (:  ملقر  الجتماعي)
زنق9)113)رقم)01) لناظور.

 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد عزلزي ياسين.

 900 ياسين) عزلزي  (:  لشركاء)

حص9.

عزلزي محمد)300)حص9.

عزلزي عز  لدين)100)حص9.

عزلزي محمد)100)حص9.

عزلزي غيوب)100)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (16  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020،)تحت رقم)1064.

421 P

SUSHI PASSION
ش م م

شارع  مل يرة رقم 370،  لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 يوليو) (9 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9):

 SUSHI شرك9) (:  لت مي9)

PASSION)ش م م.

تنظيم) (:  لغرض  الجتماعي)

 لتظاهر ت لم9عم.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

 ملقر  الجتماعي):)شارع  مل يرة رقم)

370) لناظور.
 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد بوسباع محمد ل ل يد قنجاع)

عبد  لرحمان).

 لشركاء):)

بوسباغ محمد)166)حص9.

قنجاع عبد  لرحمان)300)حص9.

 لزيز لي محمد)200)حص9.

 بن  بر هيم غديب)166)حص9.

 ل مار دين9)168)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (29  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020)تحت رقم)1380.

422 P

B S TRAV
ش م م

دل ر برل ل بني سيد ل،  لناظور

بمقت�سى محضر  و معي9  لعام9)

 2020 يونيو) (3 بتاريخ)  الستثنائي9 

ش) (B S TRAV شرك9) صادق شركاء)

م م على قر ر تغيير  لغرض  الجتماعي)

للشرك9 ليصبح كما يلي):

بيع) ل لزيوت،) بيع  ملحرلقات 

دهانات) لمقالل9  ق9ع  ل يار ت 

 ل يار ت،)مقالل9  ألشغال  لعمومي9)

لمقالل نقل  لبضائع وح اب  لغير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (8 بتاريخ) بالناظور   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)486.

423 P

STARIF
ش م م

دل ر د ردلرة طريق  لناظور ز يو 

سلو ن،  لناظور

بمقت�سى محضر  و معي9  لعام9)

(،2020 يونيو) (29  الستثنائي9 بتاريخ)

ش م) (STARIF شرك9) صادق شركاء)

م على قر ر رفع ر سمال  لشرك9 من)

 6620000 إلى) درهم  (1.800.000

درهم كما صادقو  على قر ر تحيين)

 لقانون  السا�سي للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (23  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020)تحت رقم)1304.

424 P

PRODUCTOS TOURICH
ش م م

دل ر م اديت بني شيكر،  لناظور

بمقت�سى محضر  و معي9  لعام9)

 2020 يونيو) (9 بتاريخ)  الستثنائي9 

 PRODUCTOS(9صادق شركاء)شرك

ش م م على قر ر تعيين) (TOURICH

ل ل يد) محمد  طوريش   ل يد 

طوريش ميلود كم يرين للشرك9.

تحيين) على  صادق  لشركاء) كما 

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (23  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020)تحت رقم)1289.

425 P

MARSONS MEDIA
ش م م

تجزئ9  ل عادة حي  مل9ار،  لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (،2020 يوليو) (8 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9):

 MARSONS شرك9) (:  لت مي9)

MEDIA)ش م م.

إنتاج  ألفالم) (:  لغرض  الجتماعي)

ل لبر مج)  ل ينمائي9،) لفيديوهات 

 لتلفزي9،) لتس يالت  لصوتي9)

برمج9) ل إلصد ر ت  ملوسيقي9 

لجميع) در س9  ألسو ق  لتوزيع،)

 ألنش99  إليد عي9،) ملهني9  لعلمي9)

ل لتقني9.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

تجزئ9  ل عادة)  ملقر  الجتماعي 

حي  مل9ار  لناظور.

 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

حص9 من) (1000 درهم مق م ألى)

فئ9)100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد  وحمد لي كريم.

 350 كريم) :) وحمد لي   لشركاء)

حص9.

 وحمد لي محمد)350)حص9.

حكير جميل9)300)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (17  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2019،)تحت رقم)1076.

426 P

STARIF

ش م م

دل ر د ردلرة طريق  لناظور ز يو 

سلو ن  لناظور

بمقت�سى محضر  و معي9  لعام9)

 2020 يونيو) (15 بتاريخ)  الستثنائي9 

صادق شركاء)شركSTARIF(9)ش م م)

على قر ر تفويت)3677)حص9 لل يد)

رغسمال) غصبح  لبها  نجيب   لركر كي 

 لشرك9 مق م9 كما يلي):

 لركر كي نجيب)44138)حص9.

 لركر كي ح ن)3677)حص9.

 لركر كي محمد)3677)حص9.

 3677 عبد  لرحيم)  لركر كي 

حص9.

 لركر كي زبير)3677)حص9.

 لركر كي هشام)3677)حص9.

تحيين) على  صادق  لشركاء) كما 

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (13  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020)تحت رقم)939.

427 P
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OMAS AUTO SERVICE
ش م م

شارع  وخرطوم رقم 52  لناظور

تأسيس الرشكة
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (2020 يونيو) (8 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

 OMAS AUTO :)شرك9)  لت مي9)

SERVICE)ش م م.

تصدير) (:  لغرض  الجتماعي)

ل جر ء) زيوت  ل يار ت  ل ستير د 

 ل يار ت.

جميع  لعمليات) عم9  لبصف9 

 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.

شارع  وخرطوم) (:  ملقر  الجتماعي)

رقم)58) لناظور.

 100.000 رغس  ملال  لشرك9)

درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

ل ل يد) طالب  ل وحاج  بو   ل يد 

 ملقدم سهيب.

 500 ل وحاج  بو طالب) (:  لشركاء)

حص9.

 ملقدم سهيب)500)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليو) (16  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2019،)تحت رقم)1065.

428 P

HERMANOS NNASRI
ش م م

رقم 75 بني سيد ل لوطا،  لناظور

تأسي1  لشرك9
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  (2020 يوليو) (16 بتاريخ)

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9.

 HERMANOS شرك9) (:  لت مي9)

NNASRI)ش م م.

نقل) مقالل  (:  لغرض  الجتماعي)
 لبضائع وح اب  لغير دللي.

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9 
 لتجاري9 ل لعقاري9  لتي ترتبط بصف9)

مباشرة بهدف  لشرك9.
بني) (75 رقم) (:  ملقر  الجتماعي)

سيد ل لوطا  لناظور.
 100.000 رغس  ملال  لشرك9)
درهم مق م إلى)1000)حص9 من فئ9)

100)درهم.
:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)
 ل يد ل9رش يحيى ل ل يد ل9رش)

يوسف.
 500 يحيى) ل9رش  (:  لشركاء)

حص9.
ل9رش يوسف)500)حص9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليو) (23  البتد ئي9 بالناظور بتاريخ)

2020)تحت رقم)1306.
429 P

ديو ن  ألستاح خليل متحد
موثق بوجدة

شارع محمد  وخام1 إقام9  لبرك9  ل9ابق)
 أللل رقم)6

شركة بتروأيون
ش ح م م

رغسمالها  الجتماعي : 100.000 
درهم

مقرها  الجتماعي بوجدة حي  لقدس 
شارع ح ن  لثاني رقم 33 مكتب 

رقم 2
 لس ل  لتجاري : 27013
تفويت حصص  جتماعي9

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق) متحد  خليل  طرف  ألستاح 
 2020 يوليو) فاتح  بتاريخ  بوجدة 
(،2020 يوليو) فاتح  بتاريخ  مس ل 
فوتت) (9962 رقم) س ل  إليد ع 
 ل يدة ماريا  لعلمي لعرل�سي لشرك9)
مجموع  وحصص) غلريون  عقار 
 1000 غي) تمتلكها   الجتماعي9  لتي 
حص9 في شرك9 بترلأيون ش ح م م.

عبد  لعالي) لفائدة  ل ادة 
 لرشيد،) محمد  لرشيد،) ملهدي)

 لرشيد لبوزيان  لرشيد.

غصبحت  وحصص) لبذلك 

على  لشكل) مق م9   الجتماعي9 

 لتالي):

حصص  لشركاء):

 250 عبد  لعالي  لرشيد)  ل يد 

حص9  جتماعي9.

 ل يد  محمد  لرشيد)250)حص9)

 جتماعي9.

 ل يد بوزيان  لرشيد)250)حص9)

 جتماعي9.

 ل يد  ملهدي  لرشيد)250)حص9)

 جتماعي9.

 مل موع)1000)حص9  جتماعي9.

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 الستثنائي لشرك9))»بترلأيون«)ش ح)

م م بتاريخ فاتح يوليو)2020)مس ل)

س ل) (2020 يوليو) (3 بوجدة بتاريخ)

 إليد ع رقم)9963.

 ألمر باستخالص)8746.

تفويت) على  تمت  ملصادق9 

 وحصص  الجتماعي9  آلنف9  لذكر)

طرف) من  حص9  جتماعي9  (1000

ماريا) ل ل يدة  غلريون  عقار  شرك9 

لفائدة  ل ادة) لعرل�سي   لعالمي 

عبد  لعالي  لرشيد،) محمد  لرشيد،)

بوزيان  لرشيد ل ملهدي  لرشيد.

ماريا  لعالمي)  ستقال9  ل يدة 

لعرل�سي ل ل يد هشام  لصغير من)

مهام  لت يير لتعيين كل من  ل ادة)

عبد  لعالي  لرشيد،) محمد  لرشيد،)

بوزيان  لرشيد،) ملهدي  لرشيد)

كم يرين جدد للشرك9.

تعديل  لفصل) تم  حلك  إثر  على 

من  لقانون  ألسا�سي) ل19) ل7) (6

للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بوجدة) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 

بتاريخ)3)غأ 19)2020،)تحت رقم)

.1625
نسخ9 قصد  لنشر ل لبيان

 ألستاح خليل متحد

430 P

شركة وورندا للخدمات

ش ح م م ش ل

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

(،2020 يونيو) (29 بتاريخ)  لبيضاء)

لشرك9) لضع  لقانون  ألسا�سي  تم 

ح ت  لشريك) محدلدة  مل ؤللي9 

 لوحيد ح ت  وخصائص  لتالي9):

:)للرند  للخدمات ش ح)  لت مي9)

م م ش ل.

:) ألعمال)  لهدف  الجتماعي)

 لكهربائي9 ل لصيان9 بالن ب9 و ميع)

 ملباني  لتجاري9 ل لصناعي9 ل ل كني9)

لبشكل عام جميع  لعمليات  ملالي9)

لأير  لعقاري9) ل لعقاري9  ل لتجاري9 

باملغرب غل باوخارج ل لتي من شأنها غن)

ت اعد على  كتمال  لهدف غعاله.

10)زنق9  وحري9) (:  ملقر  الجتماعي)

5) لد ر)  ل9ابق  لثالث  لشق9)

 لبيضاء.

رغسمال) حدد  (: رغسمال  لشرك9)

درهم مق م9) (100.000  لشرك9 في)

على)1000)حص9 من فئ9)100)درهم)

كلها من نصيب) مجموعها  للحص9،)

 ل يد  ملقدم مو�سى.

:)ت ير  لشرك9 من طرف)  لت يير)

 ل يد  ملقدم مو�سى كم ير لشريك)

لحيد ملدة أير محددة.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ  ل ن9)

 الجتماعي9 من فاتح يناير لتنتهي في)

31)دي مبر من كل سن9.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتس يل  لس ل  لتجاري.

باملركز) تم  (:  إليد ع  لقانوني)

في)  و هوي لالستثمار بالد ر  لبيضاء)

17)يوليو)2020،)تحت رقم)466199.
خالص9 من غجل  لنشر

431 P
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SOCIETE GHITA 

AGRICOLE
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (- (I
إيد ع  لقانون) تم  في01/07/2020،)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   لتأسي�سي 
 ملحدلدة مس ل9 في  لس ل  لتجاري)

بمر كش رقم)104959)ح ت  ملميز ت)

 لتالي9):

 SOCIETE GHITA (:  لت مي9)

AGRICOLE

:) لغرض من  لشرك9 هو)  لهدف)

تشغيل  ألر �سي ل مل االت  لزر عي9)

دلرة) غي  تشغيل  ؛) غنو عها) بجميع 
تكون) حيو ني  غل  (/ ل) نباتي  إنتاج 

لالستهالك) مخصص9  منتجاتها 

لكذلك) غل  وحيو ني  (/ ل)  لبشري 

غنش99  ملعاو 9 للمنتجات  ملذكورة

 ملقر  الجتماعي):)692)م يرة)1)ب)

 لشق9 رقم)5)-)مر كش  ملغرب

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها  لنهائي.

:) لرغسمال)  لرغسمال  الجتماعي)

 الجتماعي محدد في)100.000).درهم)

حص9  جتماعي9) (1000 إلى) مق م 

للو حدة،) درهم  (100 فئ9) من 

موزع9) ل  بالكامل  محررة  ل  مكتتب9 

جن ي9) مص9فى  مشاي  (: لفائدة)

للب9اق9  لوطني9) حامل  مغربي9 
حص9) (700 )بقيم9) (J267178 رقم)

فاضم9  دجار) ل ل يدة   جتماعي9 

للب9اق9) حامل9  مغربي9  جن ي9 

 300 بقيم9) (J375821  لوطني9 رقم)

حص9  جتماعي9

تعيين  ل يد) تم  (:  لت يير)

ل  ل يدة فاضم9) مص9فى  مشاي 

أير) ملدة  للشرك9  م ير ن   دجار 

محدلدة.

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري لدى  ملحكم9  لتجاري9 بم،)

رقم) تحت  (،15/07/2020( بتاريخ)

114213
ملخص قصد  لنشر

432 P

FLORIDA AUTO
 SARL AU

عرفي  لمؤرخ) عقد  بمقت�سى 

 11/03/2020 بتاريخ) بالبيضاء)

ذ ت) شرك9  إنشاء  قرر  لشركاء)

 مل ؤللي9  لمحدودة ح ت  لشريك)

 لوحيد ح ت  لخصائص  آلتي9):)

 FLORIDA AUTO(:(9لتسمي 

متاجرة  ل يار ت) (:  لغرض)

 مل تعمل9 ل لتصدير ل الستير د

 2 8)تجزئ9  المل)  ملقر  الجتماعي:)

طريق بوسكورة برشيد)

رغ مالها):)100.000)درهم مجزئ9)

درهم) (100 حص9 بقيم9) (1.000 إلى)

للحص9)

إد رتها):)يسير  لشرك9  ل يد  مين)

 لعوي�سي

تم  ال يد ع  لقانونى لدى كتاب9)

لدى  ملحكم9  البتد ئي9)  لضبط 

تحت) (16/03/2020 يوم) ببرشيد 
رقم)234)ل  ملقيدة بالس ل  لتجاري)

تحت رقم)13551
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GROUPE SCOLAIRE ORY 4

PRIVE
sarl

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة

مؤس 9) (: موضوع  لشرك9)

 لتعليم  البتد ئي  إلعد دي  لتعليم)

لنقل)  لثانوي  لثانوي  لتأهيلي 

 ل9الب)

  100.000 (: مال  لشرك9) رغس 

درهم.

مقر  لشرك9):)شارع طاح رقم569 

 ل9بق)1)عين  لشق  لد ر لبيضاء)

 لتدبير)):) ل يد جدير عبد لرحيم.)

 إليد ع  لقانوني)-)لقد تم  إليد ع)

نسخ9 من  لقانون  لتأسي�سي بكتاب9)

 لضبط باملحكم9  لتجاري9 بالبيضاء)

بتاريخ)29)يوليوز)2020. 

بالس ل) تس يل  لشرك9  تم 

تحت) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 
رقم467641.
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ABSHARE HYLJ
S.A.R.L

تأسي1 شرك9
RC: 465139

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (- (I
إيد ع  لقانون) تم  في16/07/2020،)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   لتأسي�سي 

 ملحدلدة ح ت  ملميز ت  لتالي9:

 ABSHARE HYLJ (:  لت مي9)

S.A.R.L

لبيع) لشر ء) :) ستير د   لهدف)

لتركيب) تجاري  لتمثيل  لمشورة 

ل ملو د) لتجارة  ملنتجات  لصيان9 

 ملتعلق9 بأي نشاط للم9بخ ل مل9ابخ)

لبيع) ل لديكور  ل لتخ9يط   مل هزة 

لجميع  ملعد ت)  ألجهزة  ملنزلي9 

 ملنزلي9)؛

لتقديم) لبيع  لشر ء) -) ستير د 

لتركيب) ل لتمثيل  لتجاري   ملشورة 

ل ملو د) لتد لل  ملنتجات  لصيان9 

 ملتعلق9 باإلضاءة  لعام9)/) وخاص9)؛

لتقديم) لبيع  لشر ء) -) ستير د 

لتركيب) ل لتمثيل  لتجاري   ملشورة 

ل ملو د) لتد لل  ملنتجات  لصيان9 

 ملتعلق9 باملالعب)؛

لتقديم) لبيع  لشر ء) -) ستير د 

لتركيب) ل لتمثيل  لتجاري   ملشورة 

ل ملو د) لتجارة  ملنتجات  لصيان9 

 ملتعلق9 بأثاث)؛

لتأجير) لبيع  ل ستير د  شر ء) (-

مكاتب  لكمبيوتر) معد ت  لت ويق 

ل ألجهزة  إللكترلني9.

لساط9،) تد لل،) بيع،) شر ء،) (-

تمثيل،)لتوزيع غي �سيء،)منتج،)مادة،)

سلع،)آالت،)لإك  و ر ت؛) ملكتبات)

ل ألثاث  ملكتبي) لتوريد  ملعد ت 

ل ملو د  الستهالكي9  وحاسوبي9)؛

ل ستير د  ملو د  ملرتب99) تجارة  (-

بإنتاج  لصوت ل لفيديو.

-) ملشارك9  ملباشرة غل أير  ملباشرة)

تجاري9) عمليات  غي  في  للشرك9 

بأحد) مرتب99  تكون  قد  صناعي9 

 ألهد ف  ملذكورة غعاله)،)عن طريق)

) ل لالشتر كات شرك9 جديدة)  إنشاء)

شر ء) ألسهم غل   غل  الكتتاب 

غل  وحقوق  الجتماعي9 غل  الندماج) ( 

غل  الرتباط غل  ملشارك9).

شارع مرس) (26 (:  ملقر  الجتماعي)

1) لد ر) 3) ل9ابق) سل9ان  لشق9)

 لبيضاء.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها  لنهائي.

:) لرغسمال)  لرغسمال  الجتماعي)

درهم) (100.000  الجتماعي محدد في)

حص9  جتماعي9) (1000 إلى) مق م 

100درهم للو حدة،)مكتتب9) من فئ9)

ل محررة بالكامل ل موزع9 لفائدة):

 ل يد فهر لي يون1)500)حص9)

 جتماعي9)50.000)درهم.

  500  ل يد حرمود جمال  لدين)

حص9  جتماعي9)50.000)درهم.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ  ل ن9)

 الجتماعي9 من فاتح يناير لتنتهي في)

31)دي مبر.

 لت يير):)تم تعيين  ل يدة حرمود)

ملياء)م ير  للشرك9

تم  إليد ع  لقانوني بالس ل) (- (II

 لتجاري لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)

 لبيضاء،)بتاريخ)10/07/2020.
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 B.S.EQUIPEMENT

S.A.R.L.AU
RC : 467205 

تأسي1 شرك9

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إيد ع  لقانون) تم  في06/08/2020،)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   لتأسي�سي 

 ملحدلدة ح ت  ملميز ت  لتالي9):

 B.S.EQUIPEMENT ( (: ) لت مي9)

* S.A.R.L.AU
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من  لشرك9) :) لغرض   لهدف)

لتقديم  ملشورة) لبيع  شر ء) (- هو:)

لتجارة  ملنتجات) ل لتمثيل  لتجاري 

لم9بخ) م9بخ  بأي  ل ملو د  ملتعلق9 
ل لديكور) لنشاط  لتخ9يط  مجهز 

لبيع  ألجهزة  ملنزلي9 ل جميع  ملعد ت)

؛) معد ت  مل9بخ) تركيب   ملنزلي9 

ل ستير د لبيع لتأجير لت ويق) شر ء)

ل ألجهزة) غجهزة  لكمبيوتر  ملكتبي9 

 إللكترلني9)؛)شر ء)لبيع لبيع ل لتجارة)

ل ل م رة ل لتمثيل لتوزيع غي �سيء)

آالت) غل  بضائع  غل  مادة  غل  منتج   غل 

غل ملحقات)؛) ملكتبات لتوريد  ملعد ت)

ل ملو د  الستهالكي9) ل ملفرلشات 

ل ستير د  ملو د) تجارة  ؛)  لكمبيوتر)

ل لصوت) بإنتاج  لفيديو   ملرتب99 

ل إلضاءة.

شارع مرس) (26 (:  ملقر  الجتماعي)

1) لد ر) 3) ل9ابق) سل9ان  لشق9)

 لبيضاء.)

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها  لنهائي.

:) لرغسمال)  لرغسمال  الجتماعي)

90.000.درهم) في) محدد   الجتماعي 

حص9  جتماعي9) (900 إلى) مق م 

100درهم للو حدة،)مكتتب9)  من فئ9)

ل محررة بالكامل).

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ  ل ن9)

 الجتماعي9 من فاتح يناير لتنتهي في)

31)دي مبر.

تعيين  ل يد) تم  (:  لت يير)

 لزرلطي مص9فى م ير  للشرك9

تم  إليد ع  لقانوني بالس ل) (- (II

 لتجاري لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)

 لبيضاء،)بتاريخ)27/07/2020.
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LBA DISTRIBUTION
SARL

تأسي1 شرك9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إيد ع  لقانون) (،2020 يونيو) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   لتأسي�سي 

 ملحدلدة ح ت  ملميز ت  لتالي9):

 LBA DISTRIBUTION(:(9لت مي 
.SARL

لت ليم  ملنتجات) بيع  (:  لهدف)
 الستهالكي9.

زنق9 تويلري) (22 (:  ملقر  الجتماعي)
إقام9  لنخيل رقم)8) لد ر  لبيضاء.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تأسي ها  لنهائي.

في) محدد  (:  لرغسمال  الجتماعي)
 5000 إلى) مق م  درهم  (500.000
100)درهم) حص9  جتماعي9 من فئ9)
بالكامل) لمحررة  مكتتب9  للو حدة 

لموزع9 لفائدة):
 ل يد هشام بناني)2.250)حص9)

 جتماعي9.
حص9) (2250 وحلو) ر�سى   ل يد 

 جتماعي9.
 ل يدة سلوى  بورزق)500)حص9)

 جتماعي9.
 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ  ل ن9)
 الجتماعي9 من فاتح يناير لتنتهي في)

31)دي مبر.
تم تعيين  ل يد هشام) (:  لت يير)
ل ل يدة) وحلو  ر�سى  ل ل يد  بناني 
للشرك9) م يرلن  سلوى  بورزق 

بإمضائهم مشترك بين):
 ل يد ر�سى وحلو ل ل يد هشام)

بناني  ل سلوى  بورزق.
لسلوى) بناني  هشام   ل يد 

 بورزق.
تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 
 15561 رقم) تحت  (،2020 يوليو)

بالس ل  لتجاري)467551.
ملخص قصد  لنشر
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WASHEEN
تأسي1 شرك9

في) مؤرخ  عرفی  عقد  بمقت�سي 
إيد ع  لقانون) تم  (،25/06/2020
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   لتأسي�سي 

 ملحدلدة ل ح ت  ملميز ت  لتالي9):
.WASHEEN(:(9لت مي 

 لهدف):) لتصبين

زنق9  وحري9) (10  ملقر  الجتماعي)

5) لد ر  لبيضاء) 3) لشق9)  ل9ابق)

رحال  مل كيني.)

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها  لنهائي.

:) لرغسمال)  لرغسمال  الجتماعي)

درهم) (100.000  الجتماعي محدد في)

) جتماعي9) حص9) (100 إلى) مق م 

 من فئ9)100)درهم للو حدة،)مكتتب9

)ل محررة بالكامل ل موزع9 لفائدة):

 مل موع)100.000)درهم

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ  ل ن9)

 الجتماعي9 من فاتح يناير لتنتهي في)

31)دي مبر.

تعيين  ل يد) تم  (:  لت يير)

 لشلغامي غلسام9

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء،)بتاريخ)25/06/2020 

تحت رقم)735391
ملخص قصد  لنشر
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FIRST CLASS LOGISTICS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغسمال  لشرك9 : 500.000

 ملقر  إلجتماعي 7 زنق9 غحمد  لتوقي 

 ل9بق  لثاني  لد ر  لبيضاء

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

تم) (26/02/2020 بتاريخ)  لبيضاء)

لضع  لقانون  لتأسي�سي لشرك9 ح ت)

م ؤللي9 محدلدة تتميز باوخصائص)

 لتالي9):

 FIRST CLASS (:  لت مي9)

LOGISTICS

 لهدف):)

-)لكيل شحن محلي لدللي

غحمد) زنق9  (7 (:  ملقر  الجتماعي)

 لتوقي  ل9بق  لثاني  لد ر  لبيضاء)

درهم) (500.000 (:  لرغسمال)

مق م إلى)5000)حص9 من فئ9)500 

كامل9) ت ديدها  تم  للو حدة  درهم 

للزعت على  لشكل  لتالي):

 5000 (: زينب)  ل يدة  لشر يبي 

حص9.

 مل موع):)5000)حص9.

ت يير  لشرك9 ملدة أير)  لت يير:)

محدلدة من طرف):) ل يدة  لشر يبي)

زينب.

تبتدئ  ل ن9 من) (  ل ن9  ملالي9)

فاتح يناير من كل سن9 لتنتهي في)31 

دي مبر

في  ملحكم9) تم   إليد ع  لقانوني 

تحت) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

رقم733737)في)10/03/2020.
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 STE D2D HOLDING
SARL

ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 156 زنق9 غبو زيد 

د دل�سي رقم 9،  لد ر لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم : 466799

تاسي1 شرك9
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

تم) (،2020 يوليو) (3 بتاريخ) بالبيضاء)

محدلدة  مل ؤللي9) شرك9  تاسي1 

ح ت  وخصائص  لتالي9):

 STE D2D HOLDING(:(9لت مي 

.SARL

مباشرة) تعني  لشرك9  (:  لغرض)

د خل  ملغرب) مباشر  أير  بشكل  غل 

لخارجه لفائدتها غل للغير):

 لبناء)ل الشغال  وختلف9.

 ملدة):)99)سن9.

 ل ن9  الجتماعي9):)من فاتح يناير)

 لى)31)دي مبر من كل سن9.

 ملقر  الجتماعي):)156)زنق9 غبو زيد)

د دل�سي رقم)9،) لد ر لبيضاء.

ر سمال) تحديد  تم  (: رغسمال)

درهم مق م9) (100.000  لشرك9 في)

بقيم9) حص9  جتماعي9  (1000  لى)

100)درهم للحص9،)مكتتب9 لمحررة)

كالتالي):) دري1 بن  لحود)500)حص9)

 جتماعي9،
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 500 بو ياد  لتلم اني)  دري1 

حص9  جتماعي9.

تعيين  ل يد ن) تم  (:  لت يير)

بو ياد) ل دري1  بن  لحود   دري1 

 لتلم اني م ير ن للشرك9 ملدة أير)

محددة مع غلسع  لصالحيات.

ل لتس يل) تم  اليد ع  لقانوني 

بالس ل  لتجاري باملحكم9  لتجاري9)

للد ر لبيضاء)بتاريخ)22)يوليو)2020،)

رقم  لس ل) (740609 رقم) تحت 

 لتجاري رقم)466799.
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ايلنكو
LNKO

S.A.R.L

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها  إلجتماعي : 46 شارع 

 لزرق9وني  ل9ابق  لثاني شق9 رقم 

6  لد ر لبيضاء

بموجب عقد عرفي خاص  ملنعقد)

2020)بالد ر لبيضاء،) 29)فبر ير) يوم)

م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأسي1  تم 

محدلدة باوخصائص  لتالي9):

-1) لت مي9):) يلنكو.

-2) لهدف):

 لتجارة.

 إلستير د ل لتصدير.

شارع) (46 (: مقرها  إلجتماعي) (3-

 لزرق9وني  ل9ابق  لثاني شق9 رقم)

6) لد ر لبيضاء.

تحدد) (: -9) لرغسمال  إلجتماعي)

درهم مق م9 على) (100.000.00 في)

100)حص9 على  لشكل  لتالي):

 ل يدة مها بناني)450)حص9.

 ل يدة مالك بناني)450)حص9.

 ل يدة ب9ين9 بناني)100)حص9.

غي ما مجموعه)1000)حص9.

-5) إلد رة):)تد ر  لشرك9 من طرف)

 ل يد مها بناني ل ل يدة مالك بناني)

لدلك ملدة أير محددة.

لبهذ  فإن  لشرك9 ستمثل في كل)

باإلمضاء) ملنفصل) تخصها  لثيق9 

غل  ل يدة) بناني  مها  لل يدة 

لباإلمضاء) ملشترك) بناني  مالك 

تفوق) لكل  ملعامالت  لبنكي9  لتي 

100000)درهم.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 ملدين9  لد ر لبيضاء)يوم)17 

يونيو)2020)تحت رقم)736047.
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FIDAFCO

SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM(:(0662(55(12(40(CASA

ACH COTRA
ش.م .م. ش.ل

تأسي1 شرك9
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  بالبيضاء،) (13-07-2020

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

 مل ؤللي9 تت م باوخصائص  لتالي9):

 لت ميACH COTRA(«(:(9)«)ش.م)

.)م.)ش.ل).

 لهدف  الجتماعي:

- لبناء)ل  لتجهيز.

10)زنق9  وحري9) (:  ملقر  الجتماعي)

 ل9ابق)3) لشق9)05) لد ر  لبيضاء.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في) حدد  (:  لرغسمال  الجتماعي)

على) موزع9  درهم،) (1.000000

فئ9) من  حص9  جتماعي9  (10.000

حرر) للحص9  لو حدة  درهم  (100

ربعها

 10000 (: محمد  شهاش)  ل يد 

حص9

) ملدة:)99)سن9

يناير إلى)  ل ن9  الجتماعي9:)من1)

31)دي مبر.

طرف) من  ت ير  لشرك9   إلد رة:)

 ل يد))محمد شهاش.

بإمضاء) تلتزم  لشرك9  (:  إلمضاء)

 مل ير  ل يد محمد  شهاش

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

28/07/2020)تحث رقم)741314 .

لس لت بالس ل  لتجاري بتاريخ)

28/07/2020)تحث رقم467531.
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STE FIDAFCO

SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM(:(0662(55(12(40(CASA

BLONDE GIRL
تأسي1 شرك9
ش.م .م(ش.ل)

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع) تم  بالبيضاء،) (07-07-2020

محدلدة) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

تت م)  مل ؤللي9 ح ت شريك لحيد 

باوخصائص  لتالي9):

.م(ش.ل)) ش.م) (:  لت مي9)

. BLONDE GIRL

 لهدف  الجتماعي:

- الستير د ل لتصدير

 ملقر  الجتماعي:))280 قام9  لنصر)

عين  لشق رقم)05) لد ر لبيضاء.

في) حدد  (:  لرغسمال  الجتماعي)

 1000 موزع9 على) درهم،) (100.000

100)درهم) حص9  جتماعي9 من فئ9)

للحص9  لو حدة على  لشكل  لتالي):

 1000 (: شوقي) مص9في   ل يد 

حص9.

 ملدة):)99)سن9.

 ل ن9  الجتماعي9):)من1)يناير إلى)

31)دي مبر.

طرف  ل يد)))) من  ت ير  لشرك9 

مص9في شوقي):)

بإمضاء) تلتزم  لشرك9  (:  إلمضاء)

 مل ير  ل يد):)مص9في شوقي):)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

 741572 رقم) تحت  (03/08/2020

بتاريخ) بالس ل  لتجاري  لس لت 

03/08/2020)تحث رقم467727.
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GEST’UP

SARL AU

تأسي1 شرك9

-)بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (I

إيد ع  لقانون) تم  (،16/07/2020

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   لتأسي�سي 

 ملحدلدة ح ت  لشريك  لوحيدل ح ت)

 ملميز ت  لتالي9):

Gest’UP SARL AU(:(9لت مي 

تنفيذ حلول تكنولوجيا) (:  لهدف)

مو رد) (تخ9يط   ملعلومات  ملناسب9)

ل لت ويق  لرقمي،)  ملؤس ات،)

لمنص9  لتجارة  إللكترلني9))؛

شارع) (55 (:  ملقر الجتماعي)

فضاء) لزرق9وني)  لزرق9وني,)

 ل9ابق  أللل حي  مل تشفيات  لد ر)

 لبيضاء.

من تاريخ) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسي ها  لنهائي.

:) لرغسمال)  لرغسماالالجتماعي)

100.000مئ9) في) محدد   الجتماعي 

غلف) (1.000 إلى) مق م  درهم  غلف 

100)درهم) حص9  جتماعي9 من فئ9)

مئ9 درهم للو حدة،)مكتتب9 ل محررة)

:) ل يد) لفائدة) لموزع9  بالكامل 

مص9فى  لغابي.

تبتدئ  ل ن9) (:  ل ن9 الجتماعي9)

 الجتماعي9 من فاتح يناير لتنتهي في)

31)دي مبر.

 لت يير):)تم تعيين كل من  ل يد)

مص9فى  لغابي.

تم  إليد ع  لقانوني بالس ل) (- (II

 لتجاري لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)

(،23/07/2020 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم)467105.

ملخص قصد  لنشر
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MOGA BEAUTY SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحددة 

للشريك  لوحيد

رغسمالها : 100.000 درهم

حرر) عرفي  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسي1) (،2020 يوليو) (18 بتاريخ)

شرك9 ح ت  ملميز ت  آلتي9):

 MOGA BEAUTY SPA (:  السم)

ح ت  مل ؤللي9  ملحددة) شرك9 

للشريك  لوحيد.

 لصيغ9):)موضوع  لشرك9):

تقوم  لشرك9 في  ملغرب غل خارجه)

باوحالق9 ل لتجميل للن اء.

مو د  وحالق9) جميع  لشر ء) بيع 

ل لتجميل.

بجميع) عام9  لقيام  لبصف9 

 لعمليات  لتي لها عالق9 مباشرة غل)

أير مباشرة مع موضوع  لشرك9 من)

غجل نماءها ل زدهارها.

رغسمال  لشرك9):

مبلغ) في  رغسمال  لشرك9  حدد 

 1000 في) ممثل  درهم  (100.000

حص9 من فئ9)100)درهم كلها مكتتب9)

لمؤد ة بتكاملها لكلها في حوزة):

 1000 هاجر  لزأموتي)  ل يدة 

حص9.

تحديد) تم  (:  ملقر  الجتماعي)

 2  ملقر  الجتماعي برياض  لبرنو�سي)

 12 رقم) محل  (3 عمارة) (1 مجموع9)

سيدي  لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء.

 لت يير):)تم تعيين  ل يدة هاجر)

تتمتع) للشرك9  كم يرة   لزأموتي 

بالتوقيع  لوحيد لبجميع  لصالحيات)

لتمثيل لت يير  لشرك9،)حيث قبلت)

هذ   لتعيين لصرحت غنه ال يوجد غي)

عائق لهذ   لتعيين.

سن9) (99 في) حددت  ملدة  (:  ملدة)

تس يل  لشرك9) يوم  من   بتد ء)

لتبدغ  ل ن9) باس ل  لتجاري 

أاي9) إلى  يناير  فاتح  من   الجتماعي9 

31)دي مبر.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

28)يوليو)2020،)تحت رقم)741328 

بالس ل  لتجاري) تس يلها  تم  كما 

بنف1  ملحكم9 تحت رقم)467559.
للبيان ل وخالص9
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SOCIETE DYALNA TRAN
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

ر سمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : مجموع9  لتقدم  

إقامGH 2 17 9  ل9ابق  لثاني 

سيدي  لبر نو�سي  لبيضاء 

تأسي1  لشرك9
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ)

بالبيضاء) مس ل  (20/07/2022

لضع  لقانون) تم  (26/07/2020 في)

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

ح ت  وخاصيات  لتالي9):

 SOCIETE () (: -) سم  لشرك9) (1

DYALNA TRANS)))شرك9 محدلدة)

 مل ؤللي9).

2)-) لهدف):)قل  لبضايع وح ابه)

ل وح اب  لغير)_)كر ء)جميع  ألدل ت)

ل وخدمات) غشغال  لبناء) (- ل آلالت)

 لتابع9 لها.

:) ل9ابق) مقرها  الجتماعي) (- (3

 GH(لثاني سدي  لبر نو�سي  لبيضاء 

17 2))مجموع9  لتقدم إقام9.

درهم)) (100.000 (: -) لرغسمال) (9

مق م على)1000)حص9 مق م9 على)

 لشكل  لتالي):))

عبد  لفتاح)) لل يد  حص9  (500

قربوب.

عبد  لو حد) لل يد  حص9  (500

مقبول.)).

5)-) ملدة):)99)سن9

6)- لت يير للشرك9 ت يير مشترك))

بين عبد  لفتاح))قربوب ل عبد  لو حد)

مع جميع) محدلدة  أير  ملدة  مقبول 

صالحيات  إلد رة ل  لت يير)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

(: بتاريخ) بالبيضاء)  لتجاري9 

06/08/2020)تحت رقم):)792080.

 لس ل  لتجاري رقم):)468 261.
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 «SOCIETE MERINA IMMO«

SMI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

ر سمالها 100000 درهم

 مقرها  الجتماعي :

 ل9ابق  لثاني سيدي  لبر نو�سي 

 لبيضاء GH 2 17 مجموع9  لتقدم 

إقام9

تأسي1  لشرك9
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ)

بالبيضاء) مس ل  (13/07/2020

لضع  لقانون) تم  (19/07/2020 في)

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

ح ت  وخاصيات  لتالي9):

 SOCIETE () (: - سم  لشرك9) (1

شرك9) (MERINAS IMMO ( SMI

محدلدة  مل ؤللي9).

:) إلنعاش  لعقاري) -) لهدف) (2

غشغال) (- وح اب  لغير) ل  وح ابه 

(- ل لهندس9  لهندس9  ملدني9)  لبناء)

بيع لشر ء)مو د  لبناء

مقرها  الجتماعي):

سيدي  لبرنو�سي)  ل9ابق  لثاني 

إقام9 مجموع9) (GH 2 17  لبيضاء)

 لتقدم).

درهم)) (100.000 -) لرغسمال)

مق م على)1000)حص9 مق م9 على)

 لشكل  لتالي):)

 ل يد كميل  لريا حي)325)حص9..

 ل يدة نفي 9  ناس  لرياحي.175 

حص9).

(: نفي 9  ناس  لرياحي)  ل يدة 

500)حص9.

 500 مريم  لعماري)  ل يدة 

حص9.

9)-) ملدة):)99)سن9

5)-) لت يير:)محمد)) لرياحي م ير)

 لشرك9 ملدة أير محدلدة مع جميع)

صالحيات  إلد رة ل  لت يير)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ:)) بالبيضاء)  لتجاري9 

03/08/2020)تحت رقم):)741688

 لس ل  لتجاري رقم):)467781.
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SAFE OILS ET CARBURANTS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

ر سمالها)100.000)درهم

مجموع9) (: مقرها  الجتماعي)

GH 2 17) ل9ابق) إقام9)  لتقدم 

 لثاني سيدي  لبر نو�سي  لبيضاء.

 تأسي1  لشرك9
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ)

بالبيضاء) مس ل  (20/07/2020

لضع  لقانون) تم  (21/07/2020 في)

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

ح ت  وخاصيات  لتالي9):

 SAFE OILS () (: -) سم  لشرك9) (1

ET CARBURANTS)))شرك9 محدلدة)

 مل ؤللي9.

2)-) لهدف):)بيع لشر ء) ملحرلقات)

لصيان9)) لشر ء) بيع  (- لمشتقاتها)

 لعد د ت-نقل  ملحرلقات.

مجموع9) (: مقرها  الجتماعي)

GH 2 17) ل9ابق) إقام9)  لتقدم 

 لثاني سيدي  لبر نو�سي  لبيضاء.

درهم)) (100.000 -) لرغسمال)

مق م على)1000)حص9 مق م9 على)

 لشكل  لتالي.

لل يد كميل  لرياحي)325)حص9.))

لل يدة نفي 9  ناس  لرياحي)175 

حص9..

 500 مريم  لعماري) لل يدة 

حص9.

5)-) ملدة):)99)سن9.

- لت يير:)محمد  لرياحي م ير) (6

 لشرك9 ملدة أير محدلدة مع جميع)

صالحيات  إلد رة ل  لت يير.)
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

(: بتاريخ) بالبيضاء)  لتجاري9 

06/08/2020)تحت رقم):)792081.

 لس ل  لتجاري رقم):)468263.
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نايدي كولك يون
ش.ح.م.م ش ل. 

 لشعار: نايدي بالص

NAIDI COLLECTION

S.A.R.L. A(U

Enseigne: NAIDI(PALACE

شــــركــ9 ح ت مـ ؤللـيـ9 مـحدلدة 

شريك لحيد

 لرسمال  الجتماعي : مائ9  لف 

درهم 100.000

 ملقر  إلجتماعي : 85 طريق تو ريغ 

بريما  مر كش.

بمقت�سى  لعقد  لعرفي) (- (1

07/07/2020)بمر كش تمت) ( بتاريخ)

على  لقانون  السا�سي)  ملصادق9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) للشرك9 

شريك لحيد ح ت  وخصائص  لتالي9:

نايدي)  للقب  الجتماعي 

كولك يون ش.ح.م.م))ش ل.

 NAIDI COLLECTION («

» S.A.R.L. A U

 Enseigne(:(لشعار:)نايدي بالص 

NAIDI PALACE

 لصف9  لقانوني9):)ش.ح.م.م ش ل))

 ملقر  إلجتماعي):)85)طريق تو ريغ)

بريما مر كش

 لهدف  إلجتماعي):

-)م تغل لوحدة فندقي9 ل م9عم))

ل مشرلبات،)

 ملدة):)99)سن9.

  100.000 (:  لرغسمال  إلجتماعي)

حـص9) (1000 إلى) مـوزعـ9  درهـم 

 جتماعي9 من فئـ9)100)درهم.

على) للشركاء) م ندة  للو حدة 

 لنحو  لتالي):

أزالن) -) ل يدة  وح نالي 

   X9263161(:(وحامل و و ز سفررقم 

1000)حص9 إجتماعي9.

ت ير لشرك9 من طرف) (:  لت يير)

أير) ملدة  عماد   ل يد  وح نالي 

محدلدة.)

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (- (2

 لضبط للمحكم9  لتجاري9 بمر كش)

تحت)) (23/07/2020 بتاريخ) لحلك 
رقم119990.

ل مقيد بالس ل  لتجاري بمر كش)

تحت رقم)105185.
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 STE DEUX FRERES

CONCEPT
SARL 

رغس  ملال : 9.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : مجموع9  لتقدم 

ج  ش 17-2  ل9ابق  لثاني سيدي 

 لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء

بالد ر) بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

تم) (2020 يونيو) (29 بتاريخ)  لبيضاء)

ح ت) شرك9  تأسي1  على   التفاق 

:بين) يلي) ما   وخصائص  لتالي9 على 

 ملوقعين):) ل يد  لبهجي محمد مغربي)

حامل لب9اق9  لتعريف  لوطني9 عدد)

 3 بامل يرة) ل ل اكن  (BH128503

شارع عبد  لقادر  لصحر لي)58) لد ر)

هشامي  ملع9ي)  لبيضاء،) ل يد 

لب9اق9  لتعريف) حامل  مغربي 

ل ل اكن) (BH(  لوطني1273049

محمد) شارع  (03 عمارة) على  إقام9 

بوزيان رقم)03) لد ر  لبيضاء.

فرير) دل  شرك9  (:  لت مي9)

كنون يبت ش م م.

غنو ع) جميع  (: هدف  لشرك9)

كر ء) شر ء) بيع   ملعامالت  لعقاري9 

لجميع غشغال  لبناء.
درهم) (9.000.000 رغس  ملال)

ثمن) حص9  (90.000 على) مجزئ9 

 لو حد)100)درهم مجزئ9 كما يلي):

 لبهجي محمد)2.000.000)درهم.

 2.000.000 هيشامي  ملع9ي)

درهم.

مجموع)9.000.000)درهم.

 لبهجي محمد)20.000)حص9.

هيشامي  ملع9ي)20.000)حص9.

 90.000 (: مجموع  وحصص)

حص9.

 ملدة):)99)سن9.

 ملقر  الجتماعي):)مجموع9  لتقدم)

2-17) ل9ابق  لثاني سيدي) ب  ش)

 لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء.

تم تعيين  ل يد  لبهجي) (:  لت يير)

م ير ن) لهيشامي  ملع9ي  محمد 

للشرك9 ملدة أير محدلدة.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر) للمحكم9  لتجاري9   لضبط 

 لبيضاء)في)6)يوليو)2020،)تحت رقم)

.738308

 لس ل  لتجاري عدد)464393.
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MUR GLASS SARL
تأسي1 شركـــــ9 حلت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع  لقانون) تم  (2020 يوليو) (16

ح ت  ملميز ت) للشرك9   ألسا�سي 

 لتالي9):)

 MUR GLASS (: -) لت مي9) (1

 .SARL

لبيع) شر ء) (: -) لهدف) (2

غنو ع  لزجاج) جميع  لتوزيع 

ل ألملنيوم لم تلزماته)؛

)غعمال  لتزجيج ل وحفر ل لزخرف9)

غنو ع  لنجارة) لجميع  ل لتصنيع 

 ملعدني9.

زنق9) (،10 (: -) ملقر  إلجتماعي) (3

 وحري9  ل9ابق  لثالث  لشق9  لرقم)

6) لد ر  لبيضاء.

درهم) (100.000 (: -) لرغسمال) (9

حص9  جتماعي9) (1000 إلى) موزع9 

للحص9) درهم  (100.00 بقيم9)

على  لشكل) توزيعها  تم   لو حدة 

 لتالي):)

 ل يد رشيد كر دي):)500)حص9)

 جتماعي9.

 500 (: نديه) عبد  لكبير   ل يد 

حص9  جتماعي9.

5)-) ملدة):)99)سن9.

:) لشرك9 م يرة ملدة) -) لت يير) (6

:) ل يدين  ل يد) من) أير محدلدة 

( رشيد كر دي لعبد  لكبير نديه.)

تم  إليد ع) (: -) إليد ع  لقانوني) (7

كتاب9  لضبط) لدى   لقانوني 

باملحكمـــــــــــ9  لتجاريـــــ9 بالد ر  لبيضاء)

عدد) تحت  (2020 يوليو) (3 بتاريخ)

تحـــــــت) ل لس ل  لتجاري  (741693

عــــدد)467851.
)بمثاب9 مقت9ف لبيان
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 ئتماني9 زمام)
 63،)ل جه9  ملرس قلع9  ل ر أن9

06.70.11.01.13 

فكاسا تكنيك
تأسي1 شرك9 فكاسا تكنيك

بموجب عقد عرفي مثبت إمضاؤه)

ل ملس ل) (2020 فبر ير) (29 بتاريخ)

 27 بتاريخ) (1081 تحت رقم  إليد ع)

بمصلح9  لتس يل) (2020 فبر ير)

تم تأسي1 شرك9) بقلع9  ل ر أن9،)

ح ت  ملو صفات  لتالي9):)

»فكاسا) شرك9) (:  السم  لتجاري)

تكنيك.

):)ش.م.م  لشكل  لقانوني)

درهم،) (100.000 (: رغس  ملال)

قيم9) من  حص9  (1000 إلى) مق م 

100)درهم.)

 02 حى  لهناء) (:  لعنو ن  لتجاري))

رقم)1396قلع9  ل ر أن9.

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

 مل ير):) ل يد مصباح  بر هيم.

نشاط  ملز لل):)

في  العمال  ل  النشاء ت) مقالل 

 ملتنوع9.)
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يناير) فاتح  من  (:  ل ن9  ملالي9)

دي مبر ما عد   ل ن9  ألللى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

بكتاب9) إيد ع  مللف  تم  لقد  (

بقلع9) باملحكم9  البتد ئي9   لضبط 

 2020 يوليو) (23 بتاريخ)  ل ر أن9 

ل لس ل) (2020/154 رقم) تحت 

 لتجاري رقم)9079.
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 TIGRE-OUDADEN شركة

  HOLDING MINIER  SARL
عمارة  ل ياخ، رقم12،  ل9ابق 

 وخام1،طريق ل د  ملخازن ليعقوب 

 ملريني، حي  لشتوي، مر كش.)

تأسي1 شرك9 
 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إنشاء) تم  بمر كش  (2020 فبر ير)

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  لإقام9 

تتضمن  ملميز ت) ل لتي   ملحدلدة 

 لتالي9)):)

 TIGRE-OUDADEN -) لت مي9) (

.HOLDING MINIER  SARL

:) ستغالل) أــــرض  لـــشركــ9) (- (

جميع  ألشغال) ل نجاز   ملناجم 

 ملتعلق9 بها)

:)عمارة  ل ياخ،) مــــقــــر  لـــشركــــ9) (-

رقم12،) ل9ابق  وخام1،طريق ل د)

 ملخازن ليعقوب  ملريني حي  لشتوي،)

مر كش

غالف) مائ9  (: رغسمال  لشركـــــــ9) (-

 1000 من) (DH (100.000) درهم)

للحص9) درهم  (100 بثمن) حص9 

مق م كما يلي):)

 600 ( حميد) - ل يد  لعصري 

حص9.

 300 ( عزيزة) هاجري  -) ل يد ة 

حص9.

 100 مرل ن) -) ل يد  لعصري 

حص9.

ت ع9 لت عون) (: مدة  لشرك9) (-

سن9)(99)سن9).)

ت يير) يتولى  (: ت يير  لشرك9) (-
من  ل يد  لعصري) كل   لشرك9 

حميد ل ل يدة هاجري عزيزة)

تبتدئ من) (: -) ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير إلى نهاي9 دي مبر.)

تم  إليد ع) (: -) إليد ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكم9  لتجاري9 بمر كش)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (28 بتاريخ)

. 114569

453 P

 SALON LAMSSA BEAUTY
S.A.R.L.A.U

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة بشريك ل حد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 .2020 يونيو) (9 بتاريخ)  لد ر  لبيضاء)

لشرك9) تحرير  لقانون  ألسا�سي  تم 

بشريك) محدلدة  م ؤللي9  ح ت 

ل حد ح ت  ملقومات  لتالي9):))

 SALON LAMSSA (:  لت مي9)

BEAUTY)ش.م.م.)ب.ل.

من  لشرك9،) :) لغرض   لهدف)

سو ء)في  ملغرب غل في  وخارج.

تصفيف  لشعر) نشاط  (-

ل لتجميل.

بالعناي9) -) لنشاط  ملتعلق 

 و مالي9،)لصالون  لتجميل،)لمانيكير،)

ل لتدليك،) ل لعناي9 بالشعر،) لباديكير،)

منتجات) جميع  لبيع  لإز ل9  لشعر 

لم تحضر ت  لتجميل،)  لتجميل،)

ل إلك  و ر ت.

ل ك  و ر تها) تجميل  مشورة  (-

 ملتعلق9 بالعناي9  و مالي9 لبتصفيف)

 لشعر

جميع  ملعامالت،) عام،) لبشكل 

 ملرتب99 بشكل مباشر غل أير مباشر)

إليها) بالعمليات  ملشار  كلًيا غل جزئًيا 

غل) غل تعزيز  من غجل ت هيل  غعاله،)

غي) لكذلك  نشاط  لشرك9،) ت9وير 

مشاركات مباشرة غل أير مباشرة بأي)

شكل من  ألشكال سو ء)في  ملؤس ات)

ألأر ض مماثل9 غل ح ت صل9.

 ملقر  الجتماعي):)10،)شارع ليبرتي،)

طابق)3،)شق9)5،) لد ر  لبيضاء-غنفا

يوم) من  سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

دستورها  ألللي.

يبلغ) (:  لرغسمال  الجتماعي)

درهم.) (100.000 مال  لشرك9) رغس 

بقيم9) سهم  (100 إلى) مق م9  لهي 

تم  الكتتاب) لل هم،) درهم  (100

بالكامل) مدفوع9  بالكامل،) فيها 

لمخصص9 للم اهم  لوحيد.

 ل يدة ليلى  لع ري))100)سهم.

 إلد رة):)ت يير  لشرك9 من):)طرف)

 ل يدة ليلى  لع ري.

 ل ن9  الجتماعي9):)من فاتح يناير)

لتنتهي يوم)31)دي مبر.

بعد خصم  الحتياطات) (:  ألرباح)

منح) يمكن  ل لقانوني9،)  لنظامي9 

 لربح  لصافي للم اهم  لوحيد.

و ميع) تم  إليد ع  لقانوني 

باملركز) بالشرك9   ملحاضر  ملتعلق9 

بالد ر  لبيضاء) لالستثمار   و هوي 

في  لس ل) س لت  لشرك9  لقد 

بالد ر) باملحكم9  لتجاري9   لتجاري 

 لبيضاء)تحت رقم)465595.
مقت9ف من  جل  إلشهار)

454 P

 CRISTALINA DE

CONSTRUCTION
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك لحيد

تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�سى 

 ألستاح عبد  ل الم م تعين،)موثق)

(،2020 يوليو) (15 بتاريخ) ب 9ات 

يوليو) (17 بتاريخ) ب 9ات  س ل 

عالمات) ح ب  نف1  ل ن9  من 

: كناش  إليد ع)   لتس يل  لتالي9،)

2020000637110029،) ألمر)

(،2020/6228 (: باالستخالص)

تم) (2020628610030 (: توصيل)

م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأسي1 

محدلدة بشريك لحيد باوخصائص)

 لتالي9.

 CRISTALINA«(:(السم  الجتماعي 

DE CONSTRUCTION)»)ش.ح.م.م.)

ش.)ل.

:)ب 9ات،)تجزئ9)  ملقر  إلجتماعي)

بن قاسم)2،) لرقم)23. 
 لس ل  لتجاري):)رقم):)6021.

 لهدف  الجتماعي):)منعش عقاري.
رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

مق م9 إلى)1000)حص9 بقيم9)100 

درهم للحص9  لو حدة.

 وحصص):) ل يدة كريم9 عبا�سي)

1000)حص9.

ت ير  لشرك9 من طرف) (:  إلد رة)

 ل يدة كريم9 عبا�سي.

بتوقيع) تلتزم  :) لشرك9   لتوقيع)

 ل يدة كريم9 عبا�سي.

على  لقانون  ألسا�سي)  ملصادق9 

للشرك9 بأكمله لإجر ء ت  لتأسي1.

إيد ع  لقانون  ألسا�سي) تم 

للشرك9 باملحكم9  البتد ئي9 ب 9ات)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (28 بتاريخ)

.415/20

455 P

 ESPACE ATMANI

D’ARCHITECTURE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك لحيد

تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�سى 

 ألستاح عبد  ل الم م تعين،)موثق)

(،2020 يوليو) (7 بتاريخ) ب 9ات 

يوليو) (09 بتاريخ) ب 9ات  س ل 

عالمات) ح ب  نف1  ل ن9  من 

: كناش  إليد ع)   لتس يل  لتالي9،)

2020000593110029،) ألمر)

(،2020  /  5855 (: باالستخالص)

،SIT2020V05970442(:(توصيل

تم تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9)

محدلدة بشريك لحيد باوخصائص)

 لتالي9.

 ESPACE (:  السم  الجتماعي)

  ATMANI D’ARCHITECTURE

ش.ح.م.م.)ش.)ل.
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شارع) ب 9ات،) (:  ملقر  إلجتماعي)
عمارة) زنق9  وحنصالي،) باستور،)

 مال1،) ل9ابق  أللل.)
 لس ل  لتجاري):)رقم):)6019.

 لهدف  الجتماعي):)

مكتب للهندس9  ملعماري9.
رغسمال  لشرك9):)100.000)درهم)

مق م9 إلى)1000)حص9 بقيم9)100 

درهم للحص9  لو حدة.

 وحصص):)

 1000 عثماني) زينب   ل يدة 

حص9.

ت ير  لشرك9 من طرف) (:  إلد رة)

 ل يدة زينب عثماني).

بتوقيع) تلتزم  :) لشرك9   لتوقيع)

 ل يدة زينب عثماني.

على  لقانون  ألسا�سي)  ملصادق9 

للشرك9 بأكمله لإجر ء ت  لتأسي1.

إيد ع  لقانون  ألسا�سي) تم 

للشرك9 باملحكم9  البتد ئي9 ب 9ات)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (27 بتاريخ)

.20 / 910

456 P

RACHA’S SECRET
SARL AU

تأسي1 شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 

ح ت م اهم لحيد

بتاريخ) للعقد  لعرفي  ملحرر  تبعا 

شرك9) إنشاء) تم  (،2020 فبر ير) (29

م اهم) ح ت  محدلدة  مل ؤللي9 

لحيد ل لتي لها  ملميز ت  لتالي9):)

 RACHA’S SECRET (:  لت مي9)

.SARL AU

 مل اهم  لوحيد):) ل يدة بوطيب)
رشيدة.

في) :) لتجارة   لغرض  الجتماعي)

 ملو د  لتجميلي9 ل ملنتجات  لغذ ئي9)

 ملصنوع9 يدليا.
عبد) زنق9  (45 (:  ملقر  الجتماعي)
9) لد ر) رقم) (2 طابق) مفتكر   لقادر 

 لبيضاء.)

غس ت هذه  لشرك9 ملدة) (:  ملدة)

99)سن9.

في) رغس  ملال  حدد  (: رغس  ملال)

على1000  مق م9  درهم  (100.000

100)درهم) حص9  جتماعي9 من فئ9)

للحص9  لو حدة.

ت ير  لشرك9 ملدة أير) (:  لت يير)

محدلدة من طرف بوطيب رشيدة.

 ل ن9  الجتماعي9):)تبتدئ  ل ن9)

 31 يناير لتنتهي في) (1  الجتماعي9 في)

دي مبر.)
باملركز  و هوي) تم  إليد ع 

 11 بتاريخ) لالستثمار بالد ر  لبيضاء)

مارس)2020.
للخالص9 ل لبيان

457 P

 ENSIVAL MORET SERVICES

MAGHREB
 ملقر  لرئي�سي : 151، شارع  ملقالم9، 

 لد ر  لبيضاء

نقل  ملقر  لرئي�سي
بموجب  لقر ر  ملؤرخ))في)29)يناير)

 ENSIVAL قرر م ير شرك9) (،2020

 MORET SERVICES MAGHREB

شارع) (426 إلى) نقل  ملقر  لرئي�سي 

O،) ل9ابق  لثالث،) VI) قام9) محمد)

شق9)11،) لد ر  لبيضاء

س ل) في  تم  إليد ع  لقانوني 

بالد ر  لبيضاء)  ملحكم9  لتجاري9 

رقم) تحت  (2020 يونيو) (25 بتاريخ)

737226

458 P

SELECT LINE
 ملقر  لرئي�سي :  لحي  لصناعي موالي 

رشيد زنق9 3 تجزئ9 137 سيدي 

عثمان  لد ر  لبيضاء

تفويت  وحصص
بموجب  لقر ر  ملؤرخ في)23)مارس)

2020،)تم تفويت)1)حص9  جتماعي9)

 Yves( Goutagny طرف  ل يد) من 

لل يدة)Ingrid(GOUTAGNY)ل فقت)

 Ingrid( GOUTAGNY على  ل يدة)

كشريك جديد للذلك قررت تعديل)

 ملادة)6)من  لنظام  ألسا�سي

س ل) في  تم  إليد ع  لقانوني 

 ملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)يوم)

25)يونيو)2020)تحت رقم)737268.

459 P

SILVER LINE
 ملقر  لرئي�سي :  لحي  لصناعي موالي 

رشيد زنق9 3 تجزئ9 137 سيدي 

عثمان  لد ر  لبيضاء

تفويت  وحصص
 23 في) بموجب  لقر ر  ملؤرخ 

 100 تفويت) تم  (،2020 مارس)

طرف  ل يد) من  حص9  جتماعي9 

 Ingrid لل يدة) (Yves( Goutagny

على  ل يدة) ل فقت  (GOUTAGNY

Ingrid(GOUTAGNY)كشريك جديد)

من) (7 تعديل  ملادة) قررت  للذلك 

 لنظام  ألسا�سي.

س ل) في  تم  إليد ع  لقانوني 

 ملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)يوم)

25)يونيو)2020)تحت رقم)737269.

460 P

 SOCIETE D’EXPLOITATION

 ET DEVELOPEMENT DE

 « GRENAT « S.E.D.G
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

مقرها) لشركS.E.D.G(«9)« ملتو جد 

بالد ر  لبيضاء،شارع)  الجتماعي 

 2 ش9ر) إقام9  وحمد  جمال  لذرة 

عمارة ب عين  ل بع،)تم إقر ر ما يلي):)

1)-)تفويت حصص  جتماعي9):)

حصص  ل يد) بعض  تفويت 

حص9  جتماعي9) (30) فكار)  حمد 

 30) فكار) عبد  ل الم  (ل ل يد 

عبد) (ل ل يد  حص9  جتماعي9)

حص9  جتماعي9) (30) فكار)  لهادي 

حص9) (90) فكار) عبد  إلله  ل ل يد 

فكار) عبد  لنبي  ل ل يد   جتماعي9))

)90)حص9  جتماعي9))لفائدة  ل يد)

يصبح) لبهذ   صبحي،) عبد  لل9يف 

 لرغسمال  الجتماعي للشرك9 كما يلي): 

 ل يد):) حمد فكار)170)حص9.

 170 فكار) عبد  ل الم  (:  ل يد)

حص9.

 170 فكار) عبد  لهادي  (:  ل يد)

حص9.

 160 فكار) عبد  إلله  (:  ل يد)

حص9.

 160 فكار) عبد  لنبي  (:  ل يد)

حص9.

 ل يد):)عبد  لل9يف صبحي)170 

حص9.

 مل موع):)1000)حص9.

2)-)تعديل نظامي):)

طبقا لتفويت  وحصص  الجتماعي9)

مجزء) سيصبح  لرغسمال  الجتماعي 

كما يلي):)

 17.000،00 :) حمد فكار)  ل يد)

درهم.

فكار) عبد  ل الم  (:  ل يد)

17.000،00)درهم.

فكار) عبد  لهادي  (:  ل يد)

17.000،00)درهم.

فكار) عبد إلله  (:  ل يد)

16.000،00)درهم.

فكار) عبد  لنبي  (:  ل يد)

16.000،00)درهم.

صبحي)) عبد  لل9يف  (:  ل يد)

17.000،00)درهم.

 مل موع))100.000درهم.

3)-)تعيين ل ستقال9 م ير):)

 ستقال9  ل يدعبد  لهادي فكار)

صبحي) لتعيين  ل يدعبد  لل9يف 

كم ير ثاني للشرك9 ملدة أير محدلدة.

9)-) لتوقيع  الجتماعي):)

يأخذ بعين  العتبار توقيع  ل يد)

عبد  لل9يف) ل ل يد  فكار   حمد 

صبحي في جميع تعامالت  لشرك9.

5)-) إليد ع  لقانوني):)

للد ر) باملحكم9  لتجاري9  تم 

لبتاريخ) تحت رقم742150)  لبيضاء)

6) أ 19)2020.

461 P
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LKP
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة
برغسمالها : 500.000 درهم

مقرها  لرئي�سي : شارع رحال 
 مل كيني برج  لياقوت إقام9 
ب متجر 27  ل9ابق  ألر�سي 1 

 لد ر لبيضاء
RC: N°274437
IF : 14405766

محضر  و مع  لعام) على  بناء)
LKP) ملنعقد) لشرك9)  إلستثنائي 
قرر  لشركاء) (،2020 يونيو) (7 بتاريخ)

ما يلي):

  ل يد وحلو محمد شكيب ينقل)
إلى  ل يد  وذ امي) سهم  (1000

محمد.
 500 ينقل) محمد  وحلو   ل يد 

سهم لل يدة  لعلج إح ان.
محمد) تعيين  ل يد  وذ امي 
م ير  مشاركا ل)LKP)بتوقيع منفصل)

من غحد  مل يرين  ملشاركين.
تحديث  لقو نين.

محكم9) لدى  تم  إليد ع 
 2020 27)يوليو) بتاريخ)  لد ر لبيضاء)

تحت رقم)15381.
462 P

ESSALHI INCHAE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

محضـر  و ـمع  لعام) بمقتــ�سى 
بصف9  ستثنائي9)  لعادي  ملنعقد 

بتاريخ)26)يونيو)2020،)
قرر ت  و معي9  لعام9 ما يلي):)

 ستقال9  ل يد طيبي فخري من)
مهامه كم ير للشرك9 لقبول  ل يد)
 لكبير  لصالحي كم ير لحيد ملدة أير)

محددة.)
من) (16 ل لبند) (19 تعديل  لبند)

قانون  لشرك9).)
بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (
بالد ر) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)27)يوليو)2020)تحت)

رقم)15481.
463 P

 «HEAT CAR «
ش. م. م رغسمالها 500.000 درهم.
 ملقر  الجتماعي  : 16مق9ع رضا ، 

شارع زرق9وني،
  لد ر  لبيضاء.

س ل تجاري عدد  :   347 867
بمقت�سى عقد عرفي منجز بتاريخ)
شرك9)) قرر شركاء) (2020 فبر ير) (17

HEAT CAR))ش.م.م ما يلي)):)
مائ9) لخم 9  غلفين  بيع  قبول 
مملوك9) حص9  جتماعي9  ((2500(
من طرف  ل يد حلمي محمد فارلق)

لفائدة  ل يد حمدي  خنبيال.
حلمي) قبول  ستقال9  ل يد 
كم ير) مهامه  من  فارلق  محمد 

للشرك9.
محمد) لقبول  ل يد  ت مي9 
بوجليل كم ير  لوحيد للشرك9 ملدة)

أير محدلدة.
ل بهذ  تم تغيير  لفصول)6))،)7،)15 

ل99)من  لقانون  ألسا�سي للشرك9.
تعديل  لقانون  ألسا�سي للشرك9)
لمالمته مع  ألحكام  و ديدة للقو نين)
ظهير) (21  -  05 للقانون)  ملنظم9 
 1927 1.06.21)بتاريخ)15)من محرم)
ل ملكمل) 2006)) ملعدل  فبر ير) (13(
للقانون)5.96) ملتعلق بالشركات ح ت)

 مل ؤللي9  ملحدلدة،
كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكم9  لتجاري9   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)22)يونيو)2020)تحت)

رقم)736703.
)مقت9ف من غجل  إلشهار

464 P

AYCAR
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
رغسمالها 500.000 درهم 

مقرها  الجتماعي : شارع محمد 
 وخام1 شفشالن 

 بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
بشفشالن) لمس ل  (2020 يوليو) (7
AYCAR SARL شرك9) شركاء)  قرر 

ما يلي):)

 ستقال9  ل يد  سعيد مص9فى)

لتعيين) للشرك9  كم ير  منصبه  من 

عمر) غخر  ل يد  يت  حمد  م ير 

عمر مغربي  ل اكن درب زي9ان حي)

للب9اق9) حامل  شفشالن   ل ويق9 

إلى غجل) (. (LC 292988  لوطني9 رقم)

أير محدلد.

ياسين  ل  لشلي)  مضاء) لشلي 

 نو ر كافي9 للمعامالت  لبنكي9.

 مضاء) لشلي ياسين  ل  يت  حمد)

عمر عمر كافي9 للمعامالت  إلد ري9.

تم  إليد ع  لقانوني بكتاب9  لضبط)

باملحكم9  البتد ئي9 بشفشالن بتاريخ)

20)يوليو)2020)تحت رقم)62/2020

465 P

 PREVENTION

 PROTECTION

 INSPERCTION INCENDIE

SARLAU
رغسمال 90.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : إقام9  لبعيد  ب 2 

متجر 1 سيدي مومن  لد ر  لبيضاء

تعديلي
محضر  و مع  لعام) على  بناء)

يونيو) (26 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 

2020،)قرر  مل اهم  لوحيد ما يلي):)

قرر  مل اهم  لوحيد،) ل يد) (•

 100٪ بيع) دري1،)  يت  كادر 

 PREVENTION غسهمه) من 

 PROTECTION INSPERCTION

إلى  ل يدة) (INCENDIE SARLAU

 سما نفكيرن.

•) ستقال9  ل يد  يت  كادر دري1)

لتعيين  ل يدة) منصب  ملدير  من 

موقع) جديد  كم ير  نفكيرن   سما 

ل حد ملدة أير محددة.

تم  إليد ع لدى قلم محكم9  لد ر)

برقم) (2020 يوليو) (7 بتاريخ)  لبيضاء)

13000

466 P

MANI DAWAJINE

 SARL-AU

رغس مال (100.000) درهم

 ملقر  لرئي�سي مركز  لرياض 61 شارع 

الل9  لياقوت لمص9فى  ملعاني رقم 

69  ل9ابق 2  لد ر  لبيضاء 

 19 بتاريخ) خاص  عقد  بموجب 

قرر  لشريك  لوحيد) (،2019 يونيو)

MANI(DAWAJINE،(SARL-(9لشرك

AU)برغس مال مائ9 غلف)(100.000) 

درهم):)

إنشاء)فرع جديد)؛

صالحيات  لشكلي9.

في  ملحكم9  لتجاري9) تم  إليد ع 

(،2020 يونيو) (29 في) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)11375.)بالس ل  لتجاري)

رقم432413 .

467 P

MAJD LIL ISKANE

 SARL AU

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 

 لغير  لعادي  ملنعقد بتاريخ)9)بوليوز)

2020)بالد ر  لبيضاء)تقرر مايلي):)

حص9 من طرف) (1000 تفويت) (-

لفائدة  ل يد) علمي  سعيد   ل يد 

سهيل علمي.

-) ستقال9  ل يد سعيد علمي من)

لتعيين  ل يد سهيل) كم ير  مهامه 

علمي م ير جديد للشرك9.

تحيين  لقانون  ألسا�سي.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

كتاب9  لضبط) لدى   لقانوني 

بالد ر  لبيضاء) للمحكم9  لتجاري9 

عدد) تحت  (2020 يوليو) (23 بتاريخ)

.740955

468 P
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 BOCH EQUIPEMENTشركة

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 

ح ت شريك ل حد 

تبعا لل مع  لعام  ملنعقد بتاريخ)

قرر م اهم شرك9) (2020 يونيو) (29

محدلدة) (BOCH EQUIPEMENT

 مل ؤللي9 ح ت شريك ل حد،) لبالغ)

درهم ل لكائن) (1.000.000 رغسمالها)

مقرها  الجتماعي بالد ر  لبيضاء)رقم)

20،)زنق9  إلمام  أللز عي  ملعار يف.)

من) رغسمال  لشرك9  في   لزيادة 

1.000.000)إلى)2.000.000)درهم)

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)

بتاريخ) (791022 تحت رقم)  لبيضاء)

29)يوليو)2020.

469 P

SOMAPAP

ش.م.م رغسمالها 1.000.000 درهم

رقم A 32 شارع موالي إدري1  أللل 

إقام9  لفجر  لد ر  لبيضاء

مد لل9  و معي9) بمقت�سى  (- (I

 لعام9  لغير  لعادي9  ملنعقدة)

قرر  لشركاء) (2020 يونيو) (30 بتاريخ)

إلى) باإلجماع تحويل  ملقر  الجتماعي 

زنق9  بو) (99 رقم) (:  لعنو ن  و ديد)

 سحاق  ملارلني  ملعاريف  لبيضاء.)

لطبقا لذلك تم تعديل  لفصل)9)من)

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.

بكتاب9) تم  إليد ع  لقانوني  (- (II

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

 2020 يوليو) (23 بتاريخ) بالبيضاء)

تحت رقم)790998.

من غجل  لتخليص ل إلشهار

470 P

BIF LOGISTIC
 SARL

 ملقر : حي حليوة 9  لرقم 97 عين 

 ل بع  لبيضاء

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

RC  : 295465  لس ل  لتجاري رقم 
رفع من رغسمال  لشرك9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تحرير) تم  (2020 يوليو) (16 تاريخ)

لل مع  السثتنائي) محضر  جتماع 

حيت تقرر ما يلي):)

-) لزيادة في رغس مال  لشرك9): (1 
 900.000 زيادة رغسمال للشرك9 من)

درهم إلى)1.500.000)درهم من خالل)

11.000)حص9 جديدة بقيم9) إنشاء)

100)درهم للحص9 مدفوع9 بالكامل)

م تحق9) ديون  تعويض  طريق  عن 

تم) ل لتي  على  لشرك9  لل جب9 

تضمينها في  وح اب  و اري للشركاء)

في  لشرك9 لتدفع بالكامل للشركاء)

غألسا�سي) تعديل  لقانون  ( (- (2

بالرغسمال) للشرك9  ملتعلق 

ل مل اهمات على  لشكل  لتالي):)

بوشعيب) لل يد  لصافي  (

1.990.000)درهم.))

 10.000 فتيح9) لل يدة  ليماني 

درهم.

رغسمال) في  هذه  لزيادة  بموجب 

 لشرك9 تم تعديل  لقانون غألسا�سي)

سمال) بالز   للشرك9  ملتعلق 

ل مل اهمات على  لشكل  لتالي):

درهم) (1.500.000 ) لرغسمال)

حص9 مق م9) (15.000 مق م على)

كما يلي):))

)لل يد  لصافي بوشعيب)19.900 

حص9.))

 100 فتيح9) لل يدة  ليماني 

حص9.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجاري9 

27)يوليو)2020))تحت رقم)711192.

471 P

M2 ALLIANCE 

  SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

بشريك ل حد

 تفويت حصص 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  (

تحرير) تم  (2020 يوليو) (09 تاريخ)

لل مع  السثتنائي) محضر  جتماع 

في) ل لشريك  مل تقبلي  للشركاء)

 لشرك9 حيت تقرر ما يلي):)

-) و مع  لعام  السثتنائي قرر) (1

 ملو فق9 على تفويت جميع  وحصص)

غي)10.000)حص9 لل يد بدر  لتكاني)

رقم للب9اق9  لوطني9    وحامل 

. L(451(046  

6)من  لقا نون) تعديل  ملادة) ( (- (2

 ألسا�سي للشرك9  ملتعلق بامل اهمات)

على  لشكل  لتالي):

 1.000.000 بدر  لتكاني)  ل يد 

درهم.

من  لقا نون) (7 تعديل  ملادة) (- (3

 السا�سي للشرك9  ملتعلق بالرغسمال)

على  لشكل  لتالي):

 ل يد بدر  لتكاني)10.000)حص9.

شرك9) من  تحويل  لشرك9  ( (- (9

شرك9) إلى  محدلدة  م ؤللي9  ح ت 

بشريك) محدلدة  م ؤللي9  ح ت 

ل حد.)

:) ل يد بدر  لتكاني) ) لت يير) (- (5

م ير  لشرك9 ملدة أير محدلدة مع)

جميع صالحيات  إلد رة ل لت يير.

تحديث  لقانون  السا�سى) (- (6

للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بالبيضاء)بتاريخ)):))27)يوليو)

2020)تحت رقم)741146

) لس ل  لتجاري رقم):)217751.

472 P

 NET BLANCHISSERIE DU

MAROC
  SARL

رغسمال 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي شارع  لزرق9وني 
 رقم 58 زنق9 محمد صديقي  ل9ابق 1

بركون  لد ر  لبيضاء 

 RC : 350497IF : 18779946- ICE :

00153797000025

ملحضر  و مع  لعام) لفقا 

 الستثنائي  لذي عقد بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)19)يونيو)2020 :

:) ستقال9  مل ير  ل ابق) تقرر)

 ل يد محمد صادر، وحامل للب9اق9)

لتعيين) (W32534 رقم)  لوطني9 

 مل ير  و ديد):) ل يدة سعاد وحالن)

رقم للب9اق9  لوطني9    وحامل9 

.BE809815 

من) (19 للمادة)  لتعديل  ملتر بط 

لتحديث  لنظام)  لنظام  ألسا�سي،)

 ألسا�سي.

تم  اليد ع  لقانوني في  ملحكم9) (

 2020 يوليو) فاتح  بتاريخ   لتجاري9 

تحت  لرقم)737873.

473 P

CLARENCE OUTLET
SARL AU

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9

ح ت  لشريك  لوحيد
رغسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 39 شارع 11 يناير 

 لد ر  لبيضاء

R.C 341385

تصفي9  لشرك9
 ستدر ك خ9أ

 ستدر ك  وخ9أ  لو رد في تصفي9)

باو ريدة  لرسمي9)  لشرك9  ملدرج 

بتعيين  ل يد) ل ملتعلق  (5623 عدد)

دباع) عوضا  ل يد  إدري1  عابد 

إدري1.
لإلشارة ل لبيان

474 P
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MANSOUR MIMOUNA

شـركـ9 ح ت  مل ـؤلليــ9  ملحــدلدة

رغس مـالهـا 100.000 درهـم

مقرهـا  الجتماعـي : با  لد ر  لبيضاء 

– 8، ساح9  الستقالل

 لس ل  لتجاري 143289 – 

 لتعريف  و بائي رقم : 1066305 

شهادة  لتعريف  ملوحد : 

 000514254000013

إر ثـــــــــــــــ9

 ملو فق9 على هب9 حصص  جتماعي9

 نتد ب  لتعويضات 

تبعا للقر ر  و ماعي للشركاء) ( (- (I

بتاريخ)29)يونيو)2020،)فإن  لشركاء)

عاينو  لقبلو ):)

مريم) ترك9  ملرحوم9  ل يدة  (-

 لعر قي غي)100)حص9  جتماعي9  لتي)

لرثها عنها غبناؤها.

-)هبات ن ب9)20)%)من رغس  ملال)

112)حص9  جتماعي9 من  ل يد ت)

لفاطم9) لل9يف9  لفائزة  ماري9 

لعائش9 بنعمور لكذلك  ل يد عبد)

 لرحمان عزيز بنعمور لفائدة غخيهم)

 ل يد مص9فى بنعمور)(112)حص9)

 جتماعي9).)

طرف) من  -) ع9اء) لتفويضات 

بنعمور) مص9فى   مل يرين  ل يد 

ل ل يد محمد علوي صو�سي بالتو لي)

بنعمور) عزيز  عبد  لرحمان  لل يد 

ل ل يد عمر  لعلوي.

-)تعديل مقتضيات  لفصول)6)ل7 

ل19)من  لقانون  ألسا�سي؛

لدى) تم  إليد ع  لقانوني  ( (- (II

كتاب9 ضبط  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)

 لبيضاء)بتاريخ)9)يوليوز)2020)تحت)

رقم)738926.

475 P

AMILI INVEST 
  SARL

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة لشريك لحيد

رغسمالها 100.000 درهم.
 ملقر  الجتماعي  : إقام9  لبدر كيلومتر 
12  ل9ريق  ل يار،  لد ر  لبيضاء 
 لرباط، سيدي مومن  لد ر  لبيضاء.

 لس ل  لتجاري317567
 لزيادة في رغسمال  لشرك9

محضر  و مع  لعام) بموجب 
 الستثـنائي  لـمـنعــقد بـتـاريـخ)29)يونيو)
 AMILI INVEST(92020))قررت شرك

SARL)ما يلي):
من) رغس  ملال  لشرك9  زيادة 
 2.000.0000 إلي) درهم  (100.000

درهم.)
تعديل) من  حلك  على  يترتب  ما 
للنظامين  ألساسيين للمادتين)6)ل7. 

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (-
بتاريخ) (738732  لتجاري9 تحت رقم)

08)يوليو)2020.
476 P

AMILI INVEST 
  SARL

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة لشريك لحيد

رغسمالها 100.000 درهم.
 ملقر  الجتماعي  : إقام9  لبدر كيلومتر 

12 طريق  ل يار  لد ر  لبيضاء 
 لرباط، سيدي مومن  لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري317567
توسيع نشاط  لشرك9 

محضر  و مع  لعام) بموجب 
9))يونيو))  الستثـنائي  لـمـنعــقد بـتـاريـخ)
 AMILI INVEST 2020)قررت شرك9)

SARL)ما يلي):
توسيع نشاط  لشرك9).)

ما يترتب على حلك تعديل  لنظام)
 ألسا�سي للمادة)3 .

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (-
بتاريخ) (740465  لتجاري9 تحت رقم)

21)يوليو)2020.
477 P

 CASA ENERGIE  شركة

S.A.R.L

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة برغس 

مال 1.700.000 درهم

 BIS RUE 22 : ملقر  لرئي�سي 

 DE DOUAI BELVEDERE

CASABLANCA

 RC : 253347 - IF : 40468580 -

ICE : 000062630000088

زيادة رغس  ملال
لفًقا ملحضر)19)يوليو)2020،)قرر)

 الجتماع  لعام أير  لعادي للشرك9)

 مل ماة شركCASA ENERGIE(9)ح ت)

 مل ؤللي9  ملحدلدة برغس مال قدره)

1.700.000)درهم):)

بمبلغ) رغس  ملال  زيادة  (- (1

 16.000 بإصد ر) درهم  (1.600.000

بالقيم9) درهم  (100.00 بقيم9) سهم 

 السمي9.

رغس  ملال) زيادة  حلك  بعد  لتم 

 1.700.000 درهم إلى) (100.000 من)

درهم لتق م إلى)17.000)سهم بقيم9)

 سمي9)100.000)درهم لكل سهم.

جديد) سهم  (16000 سيخضع)

17000)ألحكام) إلى) (1001 مرقم9 من)

 لنظام  ألسا�سي.

 19 ا  عتباًر  من)
ً
ستتحمل حقوق

في) لسيتم  ستيعابها  (،2020 يوليو)

 ألسهم  لقديم9  لتي تمثل رغس  ملال،)

لسيتم  الكتتاب فيها جميًعا لدفعها)

دمج  وح اب) خالل  من  بالكامل 

 و اري لشركاء) الئتمان.

-) لتعديل  لقانوني  ملقابل) ((2

للمادتين)6)ل7)على  لنحو  لتالي):)

 ملادة)6)–) مل اهمات)):)

لكبيرة) صنصال   ل يدة 

1.232.500)درهم.

 467.500 سناء)  آلن 9  لز هير 

درهم).

 ملادة)7)-)رغس  ملال)):)

بمبلغ) رغس  ملال  تحديد  تم 
 )1.700.000)درهم))مليون لسبعمائ9

 (17.000) إلى) مق م9  درهم،) غلف 
بقيم9) سهم  غلف  عشر  سبع9 
مدفوع9) درهم  ((100) مائ9)  سمي9 
مقابل) في  للشركاء) ل ملخصص9 
م اهم9 كل منهم على  لنحو  لتالي):)

 12  ل يدة صنصال لكبيرة)325 
سهم.

) آلن 9  لز هيرسناء))4675)سهم.
 3))-)تحيين  لنظام  ألسا�سي.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 
 791089 رقم) تحت  (2020 يوليو)

 لس ل  لتجاري رقم)253347.
478 P

MOBILIFER
SARL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
بشريك لحيد

برغس مال 1.500.000 درهم
 ملقر  لرئي�سي : تجزئ9 يوسر  137 
 لشق59 لي اسف9  لد ر لبيضاء

RC(N ° : 163803
 IF(N ° : 2262189 

ICE 000038152000036
زيادة رغس  ملال

بتاريخ ملحضر  الجتماع   لفًقا 
فإن  الجتماع  لعام) (،2020 يوليو) (8
(،MOBILIFER(((9للشرك أير  لعادي 
لهي شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة)
قدره) مال  برغس  لحيد  بشريك 

1.500.000)درهم،)قرر):)
بمبلغ) رغس  ملال  زيادة  (- ((1
 12.300 بإصد ر) درهم  (1.230.000
بالقيم9) درهم  (100 بقيم9) سهم 

 السمي9.
لسيتم بعد حلك زيادة رغس  ملال)
 1.500.000 درهم إلى) (270.000 من)
درهم لتق م إلى)15.000)سهم بقيم9)

 سمي9)100.000)درهم لكل سهم.
جديد) سهم  (12.300 سيخضع)
مرقم9 من)2.701)إلى)15.000)ألحكام)

 لنظام  ألسا�سي.



1117 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

 8 من) ا  عتباًر  
ً
حقوق ستتحمل 

في) لسيتم  ستيعابها  (،2020 يوليو)
 ألسهم  لقديم9  لتي تمثل رغس مال)
 ألسهم،)لسيتم  الكتتاب فيها جميًعا)
دمج) خالل  من  بالكامل  لدفعها 
 وح اب  و اري لالئتمان للم اهم)

 لوحيد.
-) لتعديل  لقانوني  ملقابل) ((2

للمادتين)6)ل7)على  لنحو  لتالي):)
 ملادة)6)–) مل اهمات)):)

) ل يد  لباجي محمد)1.500.000 
درهم.

 ملادة)7)-)رغس  ملال
بمبلغ) ثابت  مال  لشرك9  رغس 
مليون) درهم)) (1.500.000(
إلى) مق م  درهم  غلف  لخم مائ9 
سهم) غلف  عشر  خم 9  ((15.000(
درهم) ((100) مائ9) بقيم9  سمي9 
للم اهم) لمخصص9.) مدفوع9 
على) م اهمته  مقابل  في   لوحيد 

 لنحو  لتالي):)
 15.000 ( محمد)  ل يد  لباجي 

سهم.
3))-)تحيين  لنظام  ألسا�سي.

تم  إليد ع  لقانوني لدى  ملحكم9)
 29 بتاريخ)  لتجاري9 في  لد ر  لبيضاء)
 741085 رقم) تحت  (2020 يوليو)

( لس ل  لتجاري رقم):)163803).
479 P

 STE TAZA BIJOUX
SARL AU

حل م بق للشرك9
بتاريخ) للمحضر  ملنعقد  تبعا 
 TAZA لشرك9) (،2020 يوليو) فاتح 
BIJOUX،)شرك9 محدلدة م ؤللي9،)
بالد ر لبيضاء،) مقرها  الجتماعي 
عين) منظرلنا  شارع  لقدس  (826
بالس ل  لتجاري) مس ل9   لشق،)
(،299503 رقم) تحت  بالد ر لبيضاء)

قرر  لشريك  لوحيد ما يلي):
 وحل  مل بق للشرك9.

محمد  لدكالي)  ختيار  ل يد 
لإع9ائه) للشرك9  كمصفي 

 لصالحيات.

للشرك9،)) تحديد  ملقر  الجتماعي 

شارع  لقدس) (826 بالد ر لبيضاء،)

منظرلنا عين  لشق،)كمقر للتصفي9.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

 2020 17)يوليو) للد ر لبيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)740133.

480 P

 STE 3PP
 SARL

حل م بق للشرك9
بتاريخ) للمحضر  ملنعقد  تبعا 

(، ( (3PP لشرك9) (،2020 يوليو) فاتح 

مقرها) م ؤللي9،) محدلدة  شرك9 

 الجتماعي بالد ر لبيضاء،)826)شارع)

 لقدس منظرلنا عين  لشق،)مس ل9)

بالد ر لبيضاء) بالس ل  لتجاري 

قرر  لشركاء) (،397013 رقم) تحت 

 لوحيد ما يلي):

 وحل  مل بق للشرك9.

سامي9  لر ي1)  ختيار  ل يدة 

ل ع9ائها) للشرك9  كمصفي9 

 لصالحيات.

للشرك9،)) تحديد  ملقر  الجتماعي 

شارع  لقدس) (826 بالد ر لبيضاء،)

منظرلنا عين  لشق،)كمقر للتصفي9.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 

 2020 17)يوليو) للد ر لبيضاء)بتاريخ)

تحت  لرقم)397013.

481 P

ACCRETIO CONSULTING
SARL  AU

ملحضر  و مع  لعام) تبعا 

يوليو) (20 بتاريخ)  الستثنائي  ملؤرخ 

2020)تقرر ما يلي):

حل  لشرك9.

تعيين مصفي  لشرك9.

تحديد مقر  لتصفي9.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 
لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لضبط 
 2020 غأ 19) (5 ( بتاريخ) بالبيضاء)

تحت رقم)16180.
 إلد رة

482 P

EAPF CORPORATE شركة 
SARL AU

 ملقر  لرئي�سي : 618 شارع  لقدس 
 ملكتب 9 عين  لشق  لد ر  لبيضاء

  لس ل  لتجاري : 346445
 لد ر  لبيضاء

قفل  لتصفي9 
قر ر  لشريك) محضر  بمقت�سى 
فبر ير) (11  لوحيد للشرك9  ملؤرخ في)
بمقرها  الجتماعي) ل ملنعقد  (2020

تقرر ما يلي)
م بق9) بصف9  -قفل  لشرك9 

ألل نها.)
ر ديد) كنزة  -تعيين  ل يدة 
 لقاطن9 ب)8)ممر بير�سي  قام9 رياض)
الرمي9اج) (29 شق9) (2  لفتوح طابق)

 لد ر  لبيضاء)كمصفي للشرك9)
بشارع) تعيين  ملقر  الجتماعي 
عين  لشق) (9 618) ملكتب)  لقدس)
 لد ر  لبيضاء)كمقر لتصفي9  لشرك9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)10863.
مقت9ف لبيان)

483 P

ݣروب إزا
شركـ9 محدلدة  مل ؤللي9 بشريك 

لحيد
رغسمالها 10.000 درهم 

191 شارع  لفو ر ت حي عادل 
 ل9ابق 3  لحي  ملحمدي  لد ر 

 لبيضاء
حل قبل  ألجل للشرك9

بمقت�سى  و مع  لعام) (- (1
 2020 يوليو) (6 بتاريخ)  الستثنائي 
تقرر حل  لشرك9  ملذكورة غعاله قبل)
لقد) لتصفيتها.)  نتهاء) ملدة  ملحددة 
نصب كمصفي  ل يدة  بناي مليك9)

حي) زنق9  و ديدة  (9 رقم)  ملقيم9 
لب9اق9) ل وحامل  تازرلت  منتانوت 
 EB180898 رقم)  لتعريف  لوطني9 
من) لها  ل ل9ات  مل9لق9  لفوضت 
بالعمليات  الجتماعي9) غجل  لقيام 
لتخليص) تحقيق  ألصول   و اري9،)

 لديون).)
)مقر  لتصفي9 حدد ب)191)شارع)
3) لحي) عادل  ل9ابق) حي   لفو ر ت 

 ملحمدي  لد ر  لبيضاء.
تم  إليد ع  لقانوني بكتاب9) ( (- (2
 لضبط لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)23)يوليو)2020)تحت)

رقم)790927.
من غجل  لتخليص ل إلشهار

484 P

A4 BURO
ش.م.م

رغسمالها 100.000 درهم
في طور  لتصفي9
إنهاء  لتصفي9

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ)31)دي مبر)2019)قرر  لشركاء)
تقرير  ملصفي) على  بعد  إلطالع 
ح ابات) لعلى  عليه   ملصادق9 
حم9) إبر ء) قررل   كما   لتصفي9 
 ملصفي لإنهاء)مهامه كمصفي لقررل )

بعد حلك إنهاء)عمليات  لتصفي9.
تم  إليد ع  لقانوني بكتاب9) ( (- (2
 لضبط لدى  ملحكم9  لتجاري9 بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)23)يوليو)2020))تحت)

رقم)790997.
من غجل  لتخليص ل إلشهار

485 P

SOCIETE VIKTADVICE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

بشريك منفرد
رغس مالها 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي : بالد ر لبيضاء 
79-، طريق غزمور- حي  لهنا 20210

 ختتــــام  لتصفيـــ9
-) ن  و معي9  لعام9 أير  لعادي9)
 ملنعقدة بتاريخ)30)نوفمبر)2019)قد):)

ل فقت على ح ابات  لتصفي9،
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غع9ت  البر ء)للمصفى،
عاينت  الختتام  لنهائي للتصفي9.

كتاب9) لدى  تم  اليد ع  لقانوني 
بالد ر) ضبط  ملحكم9  لتجاري9 
 لبيضاء)بتاريخ)27)يناير)2020)تحت)

رقم)728359.
486 P

شركة مونض كونفك يون
ش.ح.م.م

شرك9مونض كونفك يون ش.ح.م.م
رغس مالها : 100000.00 درهم

مقرها : رقم 61 شارع الله ياقوت 
مع مص9فى  ملعاني ط 1 ش 56 

 لد ر لبيضاء
قرر) أير  لعادي  لل مع  تبعا 

 لشركاء)ما يلي):
حل) (2019 نوفمبر) (9 بتاريخ)
لتعيين  ل يد) قبل  ألل ن   لشرك9 
مغربي  و ن ي9) وخصا�سي  فؤ د 
مقر) لتحديد  للشرك9  كمصفي 
شارع الله ياقوت) (61  لتصفي9 رقم)
 56 ش) (1 ط) مص9فى  ملعاني  مع 

 لد ر لبيضاء.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 ( بتاريخ)  لتجاري9  لد ر لبيضاء)

يناير)2020)تحت رقم)727721.
487 P

 ABRAJ EL BARAKA
 S.A.R.L

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9، ح ت 
رغسمال 00. 000 010 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 167 
(BANA) شارع بوركون إقام9 بانا

 لس ل  لتجاري عدد : 361675، 
 لتعريف  لضريبي عدد : 29872082

نص  إلشهار
بموجب محضر  و معي9  لعام9)
أير  لعادي9 للشركاء)بتاريخ)05)مارس)
»غبر ج) شرك9) شركاء) فإن  (،2019
م ؤللي9) ح ت  شرك9   لبرك9«،)
محدلدة برغس مال)100،000)درهم)
بـ) لد ر) مقرها  الجتاعي  ل لكائن 
إقام9) شارع بوركون،) (167  لبيضاء)

بانا،)قررل  ما يلي):)

-)حل شرك9 غبر ج  لبرك9 بعد عدم)

تحقيق  لغرض  الجتماعي للشرك9.
سليمان  لعمري) تعيين  ل يد  (-

كمصفي لشرك9 غبر ج  لبرك9

لقد تم  إليد ع  لقانوني في كتاب9)

بالد ر) للمحكم9  لتجاري9   لضبط 

(،2019 نوفمبر) (26 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت عدد):)721308.

488 P

TARWA BAT
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص 
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليو) (15 في)  ملوؤرخ 

 ملصادق9 على):
كنزة  ل عد لي) تفويت  ل يدة 

غصل) من  إجتماعي9  ( حص9) (900

لفائدة  ل يد  دري1) حص9  (1000

 ليوسفي.

تفويت  ل يد  سماعيل  وحمد ني)

حص9) (1000 حص9 من غصل) (100

لفادئ9  ل يد  دري1  ليوسفي.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

غأ 19) (6  لتجاري9 بالرباط بتاريخ)

2020)تحت رقم)2889.

489 P

FIDUTEMA  SARL

رقم)136)شارع  لقاهرة  ل9ابق  أللل شق9

رقم)1)كوم9ر ف)1)تمارة

 لهاتف):)0537644248

 لفاك1):)0537644764

LOG ISTITMAR
SARL AU

 لكائن مقرها : رقم 136 شارع 

 لقاهرة  ل9ابق  لثاني شق9 رقم 09 

كوم9ر ف 1 تمارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي1) تم  قد  (،2020 17)يوليو)

 LOG ISTITMAR SARL شرك9)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) (AU

تحمل) ل لتي  ح ت  لشريك  لوحيد 

 وخصائص  لتالي9):

 LOG ISTITMAR (:  لت مي9)

.SARL AU

 100.000 (: رغسمال  لشرك9)

درهم.

 لهدف  الجتماعي):)منعش عقاري.

في  ألشغال  ملختلف9) مقالل 

لغشغال  لبناء.

نور  لدين  درل  لبقالي) (:  لشركاء)

1000)حص9.

نور  لدين  درل  لبقالي) (:  لت يير)

م ير للشرك9.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

تم  لتقييد) (:  إليد ع  لقانوني)

بالس ل  لتجاري باملحكم9  لتجاري9)

(،2020 غأ 19) (6 بتاريخ) بتمارة 

تحت  لرقم)130361.

490 P

FIDUTEMA  SARL

رقم)136)شارع  لقاهرة  ل9ابق  أللل شق9

رقم)1)كوم9ر ف)1)تمارة

 لهاتف):)0537644248

 لفاك1):)0537644764

 GREAT EXPERT FOR

 WORKS AND SERVICES

GEWS
SARL AU

 لكائن مقرها : رقم 136 شارع 

 لقاهرة  ل9ابق  لثاني شق9 رقم 09 

كوم9ر ف 1 تمارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي1) تم  قد  (،2020 21)يوليو)

 GREAT EXPERT FOR شرك9)

 WORKS AND SERVICES GEWS

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) (SARL AU

تحمل) ل لتي  ح ت  لشريك  لوحيد 

 وخصائص  لتالي9):

 GREAT EXPERT FOR(:(9لت مي 

  WORKS AND SERVICES GEWS

.SARL AU

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

 1.000.000 (: رغسمال  لشرك9)

درهم.

في) مقالل  (:  لهدف  الجتماعي)

 ألشغال  ملختلف9 لغشغال  لبناء.

 لشركاء):)محمود نظيف)10.000 

حص9.

م ير) نظيف  محمود  (:  لت يير)

للشرك9.

من فاتح يناير إلى) (:  ل ن9  ملالي9)

31)دي مبر من كل سن9 ما عد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

تم  لتقييد) (:  إليد ع  لقانوني)

بالس ل  لتجاري باملحكم9  لتجاري9)

(،2020 غأ 19) (6 بتاريخ) بتمارة 

تحت رقم)130363.

491 P

AL ISTICHARYA CONSULTING

 SARL

BOUZNIKA

NIORT PROMO SARL AU
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة بم ؤلل ل حد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسي1 شرك9) (،2020 يوليو) (23

لحيد) بشريك  محدلدة  مل ؤللي9 

باملو صفات  لتالي9):

 NIORT PROMO (:  لت مي9)

.SARL AU

 ملقر  الجتماعي):)مجموع9  لتقدم)

ج ه)2-17) ل9ابق)2)سيدي  لبرنو�سي)

 لد ر  لبيضاء.

 لهدف  لتجاري):)منعش عقاري.

 100.000 في) محدد  (:  لرغسمال)

حص9) (1000 إلى) مق م9  درهم 

كما يلي):

 1000  ل يد  مبارك  وخياري)

حص9.

 ملدة):)99)سن9 من تاريخ تأسي ها.

 لت يير):) مبارك  وخياري.
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:) ملحكم9)  إليد ع  لقانوني)

 لتجاري9  لد ر  لبيضاء،)س ل تجاري)

رقم)467997.

492 P

استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية

 عدد 5622 بتاريخ

29 يوليو 2020،  لصفح9 8919،

P 918 إعالن رقم

.Sté »OILNRJ« Sarl(Au

بدال من ت مي9  لشرك9):

.Sté(»OILNRJI«(Sarl(Au

يقرغ):

.Sté(»OILNRJ«(Sarl(Au

( لباقي ال تغيير فيه.)

 STE AYO BUSINESS

SARL AU

100.000 درهم

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

بشريك لحيد 

تاسي1 شرك9
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (،2020 يوليو)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:)

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.

 .AYO BUSINESS((:9لت مي 

متنوع9،) غعمال  أرض  لشرك9:)

تجاري) (غد ء) تاجر، ستير د لتصدير)

غل لسيط).

عنو ن  ملقر  الجتماعي:)كر ج رقم)

للتنشيف،) 325) لبنايات  و ديدة 

خريبك9.

مدة  لشرك9:)99)سن9.

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم.

مق م9)  وحصص  لنقدي9:)
إلى1000)))حص9 من فئ9)100)درهم)

للحص9 موزع9 على:))
)سعيد عثر لي):)100.000)درهما.)

 وحصص  لعيني9:)
 سماء) لشركاء) لشخصي9)

ل لعائلي9 لعنالينهم:
برقم) عثر لي  ل اكن  سعيد 
حي  ل عادة،) 27تعالني9  وح ني9 

خريبك9
توزيع  النصب9 على  لشركاء:)

حق  لت يير) غع9ي   لت يير:)
لل يد:)سعيد عثر لي م اهم لم ير)

ملدة أير محدلدة.
يوليو) (23 تم  اليد ع  لقانوني ب)

2020،)تحت رقم)6437.
1 C

ESPACE CAFE TIGHBOULA
SARL AU

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم) (2019 نونبر) (20 بتاريخ) للشرك9 

تقرير ما يلي):
تش9يب  لشرك9.

بكتاب9) تم  اليد ع  لقانوني 
 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 بأزيالل)
رقم) تحت  (،2020 يوليو) (6 بتاريخ)

199،)) لس ل  لتجاري رقم)3351.
2 C

STE NKS PRO
SARL AU

 CAPITAL : 33.237.300
 SIEGE(SOCIAL : AVENUE

 GHORGHIZ(IMMB 32  ETAGE 5
N°19. TETOUAN

شركـــــ9 ح ت  مل ؤلليــــ9  ملحــــدلدة  
ذ ت  مل اهم  لوحيد

رغسمالهـــــا : 33.237.300 درهـــــم
عقــــــــــد  لتأ سيــــــــــ1

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بت9ـــو ن,) (،2020 يوليو) (9  ملـــؤرخ في)
تأسيـــ1  لقانـــــــون  ألساســـي) تـــم 
ح ت  مل ؤلليـــ9  ملحـــدلدة)) لشركـــ9 

باملو صفـــات  لتاليـــ9):

    NKS PRO(((((((:9ت ميــــ9  لشركــــــــ(

.SARL  A.U

غأـــــر ض  لشركـــــ9:) لشركـــ9)

تأس ـــت لألأـــر ض  لتاليـــ9):)))))))))))))))))))))))))))

غنش99 بيع لشر ء) لعقار ت.)

 الستثمار  لعقاري.

لبشكــل عــام  لعمليــات  لتجاريـ9)

بأحــد  ألأــر ض)  ملاليــ9  ملرتب9ــ9 

 ملذكــورة.

 ملقر  الجتماعي:))مقرها  الجتماعي:)

شارع أرعيز عمارة)32) ل9ابق)5)رقم)

19))ت9ـــــــو ن.

تحـــدد) لقـــد  ( (:  لرغسمــــــــــــال)

قـــدره)) مبلـــغ  فــــي  رغسمـــال  لشركـــ9 

إلـــى) مق ـــم  درهـــم  (33.237.300

332.373)حصـــ9 مـــن فئـــ9)100)درهـــم)

لكـــل حصـــ9 مفوتـــ9 كمـــا يلـــي:)

سعيد) بن  نور  لدين  (:  ل يد)

 1 مـــــن) مرقمـــــ9  حص9  (332.373

إلـــــى332.373  . 

حـــددت مـــدة  لشركـــ9 فـــي) (:  ملدة)

99)سنـــ9  بتـــــد ء)مـــــن تاريــــخ  لتس يـل)

بالس ـل)) لتجـاري.)

لقـــــد غسنـــــدت صالحيـــــ9) (:  لت يير)

غم) إلـــــى  ل يـــــدة  ت ييـــــر  لشركـــــ9 

كم يـــــرة) كلثوم  لفياللي  لهياللي 

للشرك9 ملــــدة أيـــــــر محـــــــددة.))))))))))

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــ9  لضبــط باملحكمــ9  البتد ئــي9)

لت9ــو ن بتاريــخ)16)يوليو)2020.           

تحــت رقــــم))1730)لتقييــد  لشركـ9)

بالس ــل  لتجــاري تحــت رقــم)27095.

)مقت9ـــف مـــن غجـــل  لبيـــان ل لنشـــر

3 C

 STE SOFRATI FOOD

TRADING
SARL AU

شركـــــ9 ح ت  مل ؤلليــــ9  ملحــــدلدة 

بشريـــــك ل حـــــد

  رغسمالهـــــا:  100.000 درهـــــم

مقـرها  الجتماعـي: صـــــف  وحمـــــام 

زنقـــــ9 01 شـــــارع 15  ل9ابـــــق 01 

ت9ـــــو ن

عقــــــــــد  لتأ سيــــــــــ1
عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 

 ملـــؤرخ في فاتح يوليو)2020،))بت9ـــو ن,)

تأسيـــ1  لقانـــــــون  ألساســـي) تـــم 

ح ت  مل ؤلليـــ9  ملحـــدلدة) لشركـــ9 

بشريـــــك ل حـــــد باملو صفـــات  لتاليـــ9):

 SOFRATI ( ( ( ت ميــــ9  لشركــــــــ9:) (

 .FOOD TRADING

غأـــــر ض  لشركـــــ9:) لشركـــ9)

تأس ـــت لألأـــر ض  لتاليـــ9):)))))))))))))))))))))))))))

 الستيـــــر د ل لتصديـــــر.

بيـــع لشـــر ء) لتو بــــــل.

لبشكــل عــام  لعمليــات  لتجاريـ9)

بأحــد  ألأــر ض)  ملاليــ9  ملرتب9ــ9 

 ملذكــورة).

صـــــف  وحمـــــام)  ملقر  الجتماعي:)

 01 15) ل9ابـــــق) شـــــارع) (01 زنقـــــ9)

-ت9ـــــو ن.

لقـــد تحـــدد رغسمـــال) (  لرغسمــــــــــــال:)

 100.000 (:  لشركـــ9 فــــي مبلـــغ قـــدره)

1000حصـــ9 مـــن) إلـــى) ( درهـــم مق ـــم)

درهـــم لكـــل حصـــ9 مفوتـــ9) (100 فئـــ9)

كمـــا يلـــي:))

تصـــل) زعـــــرلر  كوثـــــر  (:  آلن ــــــــ9)

إلــــى) (1 1000)حصـ9 مرقمــ9 مــــن) إلــى)

.1000

حـــددت مـــدة  لشركـــ9 فـــي) (:  ملـــدة)

99)سنـــ9  بتـــــد ء)مـــــن تاريــــخ  لتس يـل)

بالس ـل)) لتجـاري.)

 لت يير):)لقـــــــد غسنـــــدت صالحيـــــ9)

ت ييــــــر  لشركــــــ9 إلـــــى  ل يـــــدة كوثــــــر)

زعــــــرلر كم يـــــرة))لحيــــــدة ملــــــدة أيـــــــــر)

محـــــــــددة.))))))))
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تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي لـــدى كتابـــ9)

باملحكمـــ9  البتد ئيـــ9)  لضبـــط 

(،2020 يوليو) (19 بتاريـــخ) بت9ـــو ن 

لتقييــــد  لشركـــ9) (1465 رقـــــم) تحـــــت 

(: رقم) تحـــت  بالس ـــل  لتجـــاري 

.27057
مقت9ـــف مـــن غجـــل  لبيـــان ل لنشـــر

4 C

STE AL FAEZA
SARL

تأسيـــــــ1 شركـــــ9
بمقت�سى عقد عرفي حرر بت9و ن)

لضع) تم  (،2020 يونيو) (27 بتاريخ)

ح ت) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

ح ت  ملميز ت) محدلدة  م ؤللي9 

 لتالي9:

)) لت مي9):) لفائزة ش ح م م).

)أاي9  لشرك9:) ستير د ل تصدير.

 ملدة:)99)سن9.

زنق9) دك9   ملقر  الجتماعي:شارع 

نيب9ون رقم)19)ت9و ن.

 100.000 رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م9 على)1000))حص9 من)

لزعت) للو حدة  درهم  (100.00 فئ9)

على  ملنو ل  لتالي:

 ل يد جمال  حناش)500)حص9.

 ل يد بالل  لوهر ني)500)حص9.

ت يير  لشرك9:)عين مدير  للشرك9)

كل من)) ل يد جمال  حناش ل  ل يد)

بالل  لوهر ني.

  5 عن  ألرباح) يقت9ع   ألرباح:)

لتكوين  لذخيرة  لقانوني9،)ل  لفائض)

عدد) ح ب  بين  لشركاء) يق م 

 وحصص لكل ل حد منهم.

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــ9  لضبــط باملحكمــ9  البتد ئــي9)

لت9ــو ن بتاريــخ)19)يوليو)2020.           

تحــت رقــــم)1466)لتقييــد  لشركـ9)

رقــم:) تحــت  بالس ــل  لتجــاري 

.27059
مقت9ـــف مـــن غجـــل  لنشـــر

5 C

 STE AROCAR MAROC

ASSISTANCE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة  

 لس ل  لتجاري:7061

مقرها  الجتماعي : لطى عيادش رقم 

179 جماع9 صدين9 طريق خمي1 

 نجرة- ت9و ن

مؤرخ) موثق  عقــد  بمقتضــــى 

تم  عد د) (،2020 يونيو) (16 في)

 لقانون  ألساســــي للشرك9  ملحدلدة)

 مل ؤللي9))باملميز ت  لتالي9:

محدلدة) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9).)

:) رلكار ملغرب) ت مي9  لشرك9) (

للم اعدة.

خدمات  لنقل) (: ( أرض  لشرك9)

ل مل اعدة على  ل9ريق.

لطى) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

صدين9) جماع9  (179 رقم) عيادش 

طريق خمي1  نجرة)–))ت9و ن.)

99)سن9  بتد ء) )حددت في)  ملدة:)

من تاريخ تأ سي ــــها

 100.000 في) حدد   لرغسمال:)

درهم مق م9  لى))100)حص9 مرقم9)

من فئ9)1000)درهم للو حدة موزع9)

كتالي):)

 وحصص  لنقدي9:)100)حص9.

بهتا)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) عمر   ل يد 

50)حص9.

سبول9))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ( عبد  ل الم)  ل يد 

50)))))))))حص9.

أير) ملدة  ي ير  لشرك9   إلد رة:)

ل ل يد)) ( ( بهتا) محدلدة  ل يد عمر 

عبد  ل الم سبول9).)))))))))

من) تبتدغ  ( (:  ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير ل تنتهي في)31)دجنبر.

توزع  ألرباح  لصافي9) (:  ألرباح)

حصصهم) ح ب  على  ملشاركين 

بعد خصم  ملبالـغ  ملخصص9 لتكوين)

 الحتياطات  ملنصوص عليها قانونا).

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي  (
كتابــ9  لضبــط باملحكمــ9  البتد ئــي9)
           .2020 يوليو) (9 بتاريــخ) لت9ــو ن 
لتقييــد  لشركـ9) (1173 رقــــم) تحــت 
يوليو) (10 بتاريــخ) بالس ــل  لتجــاري 

2020،)تحــت رقــم)27033.
))للخال ص9 ل  لبيـــــــــــــــا ن

6 C

FIDUCIARE
LAAJEB ACCOUNTING SARL

 AV DES FAR RES JAWHARAT(,550
TETOUAN(N°(C,(TETOAN

DOUKAMED
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
قد) 6يوليو2020) بتاريخ) ت9و ن 
ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 
تحمل  وخصائص) ل لتي   ملحدلدة 

 لتالي9:)
.         DOUKAMED(:9لت مي 

شرك9 ح ت) ) لصف9  لقانوني9:) ( (
 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد.

 لهدف  الجتماعي):))
) شغال  لبناء) ملختلف9.

غعمال  ل باك9 لتكييف  لهو ء،)
 ل9رق لشبك9)))متنوع9.

))))غعمال  لكهرباء)ل وحر ئق،
ل لرخام) غعمال  لعزل  ملائي  (

ل لبالط.
غعمال  لنجارة)( وخشب ل ألملنيوم)

ل ملعادن)،
 عمال  و ص ل لديكور ل ل9الء،

)))))إد رة  ملو قع ل لقياس.
لت9وير  مل احات) صيان9 

 وخضر ء.
)))))تأجير معد ت  لبناء.

)))) ستير د لتصدير لتجارة لشر ء)
لبيع جميع مو د)) لبناء.

ل ألسو ق)  ألشغال  لعام9 
ل لتجارة،)مشتل.

))) لب تن9 ل لتنظيف ل ألمن.
جميع  لعمليات) عــام  لبشكل 
ل ملالي9) ل لتجاري9   لصناعي9 
لأير  لعقاري9  ملرتب99) ل لعقاري9 
بشكل مباشر غل أير مباشر باألأر ض)
غل) مشابه9  غأر ض  غل  إليها   ملشار 

مماثل9.

درهم) (100.000 (: رغس  ملال)
فئ9) من  1000.حص9  إلى) مق م9 

100)درهم.
 لشركاء):)

محمد  لدكار)1000)حص9).)
 ملدة:).99)سن9.

إلى) يناير  فاتح  من   ل ن9  ملالي9:)
31)دي مبر من كل سن9 ماعد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.
شارع  و يش)  ملقر  الجتماعي 
(،C  مللكي إقام9 جوهرة ت9و ن رقم)

ت9و ن.
مغربي) محمد  لدكار  ) لت يير:)
لب9اق9  لتعريف) حامل   و ن ي9 

.L442957((((9لوطني 
لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 
كتابــ9  لضبــط باملحكمــ9  البتد ئــي9)
لت9ــو ن بتاريــخ)22)يوليو2020.           

تحــت رقــــم:)1933)لتقييــد  لشركـ9)
بالس ــل  لتجــاري تحــت رقــم)27155  

مقت9ف للنشر ل الشهار)

7 C

FIDUCIARE
LAAJEB ACCOUNTING SARL

 AV DES FAR RES JAWHARAT(,550
TETOUAN(N°(C,(TETOAN

 EL RHOUATE DE 
CONSTRUCTION

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
ت9و ن بتاريخ 29 يونيو2020 قد 
تم تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة ل لتي تحمل  وخصائص 

 لتالي9: 
 EL RHOUATE DE  لت مي9: 
.                       CONSTRUCTION

  لصف9  لقانوني9: شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة.

 لهدف  الجتماعي  :
  شغال  لبناء  ملختلف9.

غعمال  ل باك9 ل لصحي9.
ل لتجهيز ت  غعمال  لبناء 
ل ألرضيات  ل وخارجي9   لد خلي9 

ل و در ن. 
 لعزل  ملائي لجميع  وحرف.
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ملنتجات   لتركيب  لكهربائي 

 لنظاف9 لمعاو 9  ملياه.

لت9وير  مل احات  صيان9 

 وخضر ء.

لمعد ت  لبناء. كر ء  الت 

لشر ء  لتجارة  لتصدير   ستير د 

لبيع جميع مو د  لبناء.

في  ألعمال ل ألسو ق   ملشارك9 

 لعام9 ل لتجارة،  ملر قب9 ل ألمن.

 لبشكل عــام جميع  لعمليات 

ل ملالي9  ل لتجاري9   لصناعي9 

لأير  لعقاري9  ملرتب99  ل لعقاري9 

مباشر  أير  غل  مباشر  بشكل 

غأر ض  غل  إليها  باألأر ض  ملشار 

مشابه9 غل مماثل9.
 100.000٫  00  : رغس  ملال 

درهم مق م9 إلى 1000.حص9 من 

فئ9 100 درهم.

 لشركاء : 

سفيان  لغو طي       500 حص9. 

 سام  لغو طي        500 حص9.

 ملدة: 99 سن9.

يناير  فاتح  من   ل ن9  ملالي9: 

إلى 31 دي مبر من كل سن9 ماعد  

تاريخ  من  تبتدئ   ل ن9  ألللى 

 لتس يل.

وذ ار  شارع   ملقر  الجتماعي 

 لعرلس9 زنق9 2 رقم 8، ت9و ن. 

مغربي  سفيان  لغو طي   لت يير: 

 و ن ي9 حامل لب9اق9  لتعريف 

  . L511489    9لوطني 

لــدى  تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

باملحكمــ9  كتابــ9  لضبــط 

 9 بتاريــخ  لت9ــو ن   البتد ئــي9 

يوليو2020.           

لتقييــد   1170  : رقــــم  تحــت 

 لشركـ9 بالس ــل  لتجــاري بتاريــخ: 

رقــم:  تحــت  يوليو2020   10

  .27039
مقت9ف للنشر ل الشهار)

8 C

FERGO
SARL 

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة   

فيجيت ش.م.م

 لس ل  لتجاري:7061

فيركو.ش.م.م 

شارع زيو درب 2 خندق  لزربوح رقم 

15 ت9و ن
  رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري

مؤرخ) موثق  عقــد  بمقتضــــى 

تم  عد د) يونيو2020,) (22 ( ( في)

 لقانون  ألساســــي للشرك9  ملحدلدة)

 مل ؤللي9))باملميز ت  لتالي9:

:)شرك9 محدلدة) -)شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9)).

-)ت مي9  لشرك9):)فيركو.

-)أرض  لشرك9)):

ل وحديد) مو د  لبناء) تاجر 

بالتفصيل.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي) (-

 15 خندق  لزربوح رقم) (2 زيو درب)

ت9و ن.

-) ملدة):))حددت في)99)سن9  بتد ء 

من تاريخ تأ سي ــــها.

-  لرغسمال : حدد في مائ9  لف  

)000 100) درهم مق م9  لى  مائ9 

)100) حص9 مرقم9 من فئ9 1000 

درهم للو حدة موزع9 كتالي : 

  وحصص  لنقدي9: 100 حص9

فاطم9 حنيط60 حص9 .

 10 بورباب  ح ن   ل يد 

حص9.

بورباب                         ل يد  وح ين 

10 حص9.

بورباب                         عثمان   ل يد 

10 حص9.

بورباب                           ل يدة  مين9 

05 حص9.

بورباب                         خديج9   ل يد 

05 حص9.

ملدة  ي ير  لشرك9  - إلد رة: 

بورباب  محدلدة  وح ين  أير 

ل ل يدة خديج9 بورباب.

تبتدئ    : -  ل ن9  الجتماعي9 

 31 في  تنتهي  ل  يناير  فاتح  من 

دي مبر.

- ألرباح : توزع  ألرباح  لصافي9 

حصصهم  ح ب  على  ملشاركين 

خصم  ملبالـغ  ملخصص9  بعد 

لتكوين  الحتياطات  ملنصوص 

عليها قانونا .

لــدى  تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

باملحكمــ9  كتابــ9  لضبــط 

 13 بتاريــخ  لت9ــو ن   البتد ئــي9 

يوليو 2020.           

لتقييــد   1388 رقــــم:  تحــت 

تحــت  بالس ــل  لتجــاري   لشركـ9 

رقــم: 27045.  
للخال ص9 ل لبيـــــــــــــــا ن

9 C

 LOS ANGELES TRANS
SARL AU

تأسي1  لشرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة للشريك  لوحيد  عالن عن 

فيجيت ش.م.م . لس ل 

 لتجاري:7061

لوس  نجل1 طر ن1 ش.م.م 

للشريك   لوحيد

شارع م مر بط غحمد حي رقم 13 

شق9 رقم 16 ت9و ن

  رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

مؤرخ) موثق  عقــد  بمقت�سى 

تم  عد د) (, ( ( ( (2020 ( يونيو) (18 ( ( ( في)

 لقانون  ألساســــي«)للشرك9  ملحدلدة)

 مل ؤللي9 للشريك  لوحيد))باملميز ت)

 لتالي9):

:)شرك9 محدلدة) -)شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9 للشريك)) لوحيد.))))))))))))))))))))))

لوس  نجل1) (: ت مي9  لشرك9) (-

طر ن1.

-)أرض  لشرك9)):)نقل  الشخاص)

وح اب  لغير) .

-)عنو ن  ملقر  الجتماعي):))شارع م)

شق9 رقم) (13 مر بط غحمد حي رقم)

16)ت9و ن.

-) ملدة):))حددت في)99)سن9  بتد ء)

من تاريخ تأ سي ــــها.

في مائ9  لف)) حدد  (: -) لرغسمال)

مائ9) ( درهم مق م9  لى) ((100  000(

 1000 حص9 مرقم9 من فئ9) ((100(

((: ( في يد  ل يد) ( درهم للو حدة كلها)

محمد  لقماص.

) وحصص  لنقدي9:)100)حص9.

أير) ملدة  ي ير  لشرك9  - إلد رة:)

محدلدة  ل يد عادل  فريد.))

تبتدغ من) ( (: -) ل ن9  الجتماعي9)

فاتح يناير ل تنتهي في)31)دي مبر.

توزع  ألرباح  لصافي9) (: - ألرباح)

حصصهم) ح ب  على  ملشاركين 

بعد خصم  ملبالـغ  ملخصص9 لتكوين)

 الحتياطات  ملنصوص عليها قانونا).

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــ9  لضبــط باملحكمــ9  البتد ئــي9)

لت9ــو ن بتاريــخ)9)يوليو2020.           

لتقييــد) (1172 (: رقــــم) تحــت 

بتاريــخ:) بالس ــل  لتجــاري   لشركـ9 

10)يوليو2020)تحــت رقــم: 27035  
للخال ص9 ل لبيـــــــــــــــان

10 C

FIDUCIARE

LAAJEB ACCOUNTING SARL

 AV DES FAR RES JAWHARAT(,550

TETOUAN(N°(C,(TETOAN

OUARZAM

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

قد) يونيو2020) (25 بتاريخ) ت9و ن 

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1  تم 

تحمل  وخصائص) ل لتي   ملحدلدة 

 لتالي9):)
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         . OUARZAM(:9لت مي 

ح ت) شرك9  ) لصف9  لقانوني9:)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

 لهدف  الجتماعي):))

كهربائي9) توصيالت  غعمال 

منخفض9 لمتوس99))لعالي9.

ل إلصالح) غعمال  لصيان9 

 لكهربائي،)تركيب  لهو تف.

غعمال  ل باك9 ل لصرف  لصحي)

لمعاو 9  ملياه.

رصف  لتجهيز ت) غعمال  وختم،)

تغ9ي9) ل وخارجي9،)  لد خلي9 

 ألرضيات.

جميع  لعمليات) عــام  لبشكل 

ل ملالي9) ل لتجاري9   لصناعي9 

لأير  لعقاري9  ملرتب99) ل لعقاري9 

بشكل مباشر غل أير مباشر باألأر ض)

غل) مشابه9  غأر ض  غل  إليها   ملشار 

مماثل9.

درهم) (100.000٫  00 (: رغس  ملال)

فئ9) من  1000.حص9  إلى) مق م9 

100)درهم.

 لشركاء):)

محمد بنعدي500)حص9).

 وح ين بنعدي500)حص9.

 ملدة:).99)سن9.

إلى) يناير  فاتح  من   ل ن9  ملالي9:)

31)دي مبر من كل سن9 ماعد   ل ن9)

 ألللى تبتدئ من تاريخ  لتس يل.

شارع  و يش)  ملقر  الجتماعي 

(،C  مللكي إقام9 جوهرة ت9و ن رقم)

ت9و ن.

مغربي) بنعدي  محمد  ) لت يير:)

لب9اق9  لتعريف) حامل   و ن ي9 

  . P230114((((9لوطني 

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــ9  لضبــط باملحكمــ9  البتد ئــي9)

لت9ــو ن بتاريــخ:)13)يوليو2020.           

تحــت رقــــم:)1460)لتقييــد  لشركـ9)

بالس ــل  لتجــاري تحــت رقــم:)27055  
مقت9ف للنشر ل الشهار)

11C

RAHMANI DISTRIBUTION

تأسي1 شرك9
بمقت�سى عقد عرفي حرر بت9و ن)

لضع) تم  (،2020 يونيو) (23 بتاريخ)

ح ت) لشرك9   لقانون  ألسا�سي 

ح ت  ملميز ت) محدلدة  م ؤللي9 

 لتالي9):

 لت مي9):) لرحماني للتوزيع ش ح)

م م.

لتوزيع) :) ستير د  أاي9  لشرك9)

ل إلك  و ر ت) زيوت  لتشحيم 

لق9ع  لغيار.

 ملدة):)99)سن9.

موالي) تجزئ9  (:  ملقر  الجتماعي)

رشيد شارع بغد د رقم)20)-) ملضيق.

 100.000 (: ر سمال  لشرك9)

1000)حص9 من) درهم مق م9 على)

درهم للو حدة لزعت على) (100 فئ9)

 ملنو ل  لتالي):

 500 رشيد  لرحماني)  ل يد 

حص9.

 300 محمد  لرحماني)  ل يد 

حص9.

 100 عي�سى  لرحماني)  ل يد 

حص9.

 100 مكنا�سي) مريم   ل يدة 

حص9.

ت يير  لشرك9):)عين مدير  للشرك9)

 ل يد رشيد  لرحماني.

 %5 عن  ألرباح) يقت9ع  (:  ألرباح)

ل لفائض) لتكون  لذخيرة  لقانوني9 

عدد) ح ب  بين  لشركاء) يق م 

 وحصص لكل ل حد منهم.

كتاب9) لدى  تم  إليد ع  لقانوني 

 لضبط باملحكم9  البتد ئي9 لت9و ن)

بتاريخ)7)يوليو)2020.

لتقييد  لشرك9) (1121 تحت رقم)

بالس ل  لتجاري تحت رقم)26979.
مقت9ف من غجل  لنشر

12 C

SOUPRA CASH
S.A.R.L AU

تأسيـــــــ1 شركـــــ9
بمقت�سى عقد عرفي حرر بت9و ن)
بتاريخ)8)يونيو)2020)تم لضع  لقانون)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

محدلدة ح ت  ملميز ت  لتالي9):

.SOUPRA CASH(:(9لت مي (

أاي9  لشرك9:)تحويل  المو ل.))

 ملدة):)99)سن9.

حي  الأر س) (:  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9  ملن9لق رقم))29)-)مارتيل.
 100.000 (: رغسمال  لشرك9)

درهم،)مق م9 على)1000)حص9 من)

درهم) للو حدة  درهم  (100.00 فئ9)

للشريك9  لوحيدة  ل يدة) للو حدة 

نادي9 يعقوبي.

مديرة) عينت  (: ت يير  لشرك9)

للشرك9  ل يدة نادي9 يعقوبي.)

 5% عن  ألرباح) يقت9ع  (:  ألرباح)

لتكوين  لذخيرة  لقانوني9،)ل لفائض)

عدد) ح ب  بين  لشركاء) يق م 

 وحصص لكل ل حد منهم.

لــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

كتابــ9  لضبــط باملحكمــ9  البتد ئــي9)

لت9ــو ن بتاريــخ فاتح يوليو)2020.           

تحــت رقــــم)1027)لتقييــد  لشركـ9)

بالس ــل  لتجــاري تحــت رقــم)26935.

13 C

TRANS NUEVO DIA
تأسي1  لشرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة   
فيجيت ش.م.م . لس ل 

 لتجاري:7061

بحي كندي 9  لوس9ى زنق9 30 غ
رقم 16 - فنيدق 

  رقم  لس ل  لتجاري 26797

مؤرخ  موثق  عقــد  بمقتضــــى 

تم  عد د   ،2020 مارس   11 في 

للشرك9   لقانون  ألساســــي 

باملميز ت   ملحدلدة  مل ؤللي9 

 لتالي9 :

 شكل  لشرك9 : شرك9 محدلدة 

 مل ؤللي9.

ت مي9  لشرك9 : طر ن1 نويفو 

ديا.

نقل   : أرض  لشرك9  

 الشخاص وح اب  لغير.

بحي  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

كندي 9  لوس9ى زنق9 30 غ رقم 

16 - فنيدق.

سن9   99 في  حددت    :  ملدة 

 بتد ء من تاريخ تأسي ــــها.

 100.000  لرغسمال : حدد في 

 100 مائ9  مق م9  لى   درهم 

حص9 مرقم9 من فئ9 1000 درهم 

للو حدة موزع9 كتالي : 

 وحصص  لنقدي9 : 100 حص9

محمد  ل عيدي                               ل يد 

50 حص9.

سعيد  ل عيدي                              ل يد 

50 حص9.

 إلد رة : ي ير  لشرك9 ملدة أير 

محدلدة  ل يد سعيد  ل عيدي.    

 ل ن9  الجتماعي9 :  تبتدغ من 

فاتح يناير لتنتهي في 31 دجنبر.

 ألرباح : توزع  ألرباح  لصافي9 

حصصهم  ح ب  على  ملشاركين 

خصم  ملبالـغ  ملخصص9  بعد 

لتكوين  الحتياطات  ملنصوص 

عليها قانونا.

لــدى  تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

باملحكمــ9  كتابــ9  لضبــط 

 15 بتاريــخ  لت9ــو ن   البتد ئــي9 

يونيو 2020.           

لتقييــد   0686 رقــــم  تحــت 

تحــت  بالس ــل  لتجــاري   لشركـ9 

رقــم 26797.
للخالص9 ل لبيـــــان

14 C
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TOUBEN TRADING
SARL

رغس مال 100.000 درهم
 ملقر  لرئي�سي: شارع محمد بن عبد 
 لرحمن رقم 13، ت9و ن -  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة
خاص  صك  شرلط  بموجب 
بتاريخ 16 يونيو 2020، تم تشكيل 
محدلدة  م ؤللي9  ح ت  شرك9 

تتمثل خصائصها فيما يلي :
 TOUBEN TRADING : السم 

.SARL
 لهدف : هدف  لشرك9.

 لغرض من  لشرك9 هو :
لتجارة  و مل9   ستير د 
غنو ع  ملنتجات  و ميع  ل لتجزئ9 

 لغذ ئي9.
لتجارة  و مل9   ستير د 
غنو ع  لورق  و ميع  ل لتجزئ9 
ل ملنظفات  للرق  لتو ليت 
لكذلك تغليف  ملنتجات  لغذ ئي9 
( ألملنيوم،  لغشاء  لشفاف، 

 لبالستيك ……….) ؛
غعم، جميع  لعمليات  لبشكل 
ل ملنقول9  ل لصناعي9   لتجاري9 
ل لعقاري9 ل ملالي9،  ملرتب99 بشكل 
باألشياء  مباشر  أير  غل  مباشر 
 ملذكورة غعاله، غل  لتي من  ملرجح 
غن تعزز تحقيقها لتنميتها، لكذلك 
غي مشارك9 مباشرة غل أير مباشرة، 
بأي شكل سو ء في  لشركات  لتي 
ت عى لتحقيق غهد ف مماثل9 غل 

ح ت صل9.
 ملقر  لرئي�سي : شارع محمد بن 

عبد  لرحمن رقم 13، ت9و ن.
99 سن9 من  تحدد ب   :  ملدة 
للشرك9،  تاريخ  لتأسي1  لنهائي 
إال في حال9  وحل  ملبكر غل  لتمديد.

ثابت  رغس  ملال   : رغس  ملال 
بمبلغ 100.000 درهم، مق م إلى 
درهم   100 بقيم9  سهم،   1000

لل هم  لو حد، مخصص لـ :

 لشركاء :

مبلغ  طوب،  عمر   ل يد 

50.000 درهم.

بنون9،  كريم  محمد   ل يد 

50.000 درهم.

غل ما مجموعه 100.000 درهم.

يعين  ملدير  لوحيد   :  إلد رة 

لفترة  طوب  عمر  للشرك9  ل يد 

أير محدلدة.

إلى  الحتياطي   5٪  :  لفو ئد 

بين  مق م  ل لباقي   لقانوني 

إلى  ألرباح  مترجم9  غل   لشركاء 

 ملحتجزة.

لــدى  تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي 

باملحكمــ9  كتابــ9  لضبــط 

فاتح  بتاريــخ  لت9ــو ن   البتد ئــي9 

يونيو 2020.           

لتقييــد   1026 رقــــم  تحــت 

تحــت  بالس ــل  لتجــاري   لشركـ9 

رقــم 26933.
15 C

 KLF CONSULTING شركة
SARL AU

 لعنو ن : م اكن عند مركز  العمال 

د ي  تجزئ9  لعثماني9  لحي  إلد ري 

 ل9ابق  لثالث بني مالل

رقم  لس ل  لتجاري 10231

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شرك9) إنشاء) تم  (،2020 يوليو) (13  

د ت) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

تحمل  وخصائص) (  لشريك  لوحيد)

 لتالي9:

 KLF CONSULTING (:  لت مي9)

.SARL AU

مركز) عند  م اكن  (: عنو ن)

تجزئ9  لعثماني9  لحي) (  العمال د ي)

 إلد ري  ل9ابق  لثالث بني مالل.

خدمات) ت يير  ( مركز) (:  لغــرض)

 لتكوين  لبيد أوجي.

رغس  ملــال):)100000)درهم مق م)
قيمتها)))))) حص9  جتماعي9  (1000 إلى)

100)درهم.
خلفي  لقاطن)  ل يد  محمد 
حي  لن ييم) (13 مجموع9) (02 ببرقم)

خنيفرة.
-)يمتلك)1000)حص9.

خلفي  لقاطن) :) محمد   مل يير)
حي  لن ييم) (13 مجموع9) (02 ببرقم)

خنيفرة.
 ل ن9  ملـالي9):) ل ن9  مليالدي9.

مدة  لشرك9):)99)سن9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 398  البتد ئي9 بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)21)يوليو)2020.
16 C

STE MONICTRIQUE
SARL

 8 تجزئ9 ش9بي 2 بني مالل 
بمقت�سى  لقر ر  الستثنائي)
للشركاء)بتاريخ))فاتح يوليو)2020)تم)

ما يلي)):)
 -  500 تفويت) على  -) ملصادق9 
طرف  ل يد  لضعيف) من  حص9 
موالي عبد  لرحيم  لى  ل يد خمال)

منير
-تحيين  لقانون  ألسا�سي للشرك9)
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 390  البتد ئي9 بني مالل تحت عدد)

بتاريخ)16)يوليو)2020.
17 C

IZLAGUNE
SARL

-  لعنو ن  : شارع 20 أشت  ل9ابق 
1   لالد عياد لكر بزي9 بني مالل

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى 
 2020  الستثنائي بتاريخ فاتح يوليو)

تقرر ما يلي)):)
توسيع نشاط  لشرك9  لى  العمال)

ل  لتجارة)
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 ببني مالل بتاريخ)27)يوليو)

2020)تحت عدد)907.
18 C

 GENIE CONTINENTAL

SARL

-  لعنو ن  : تجزئ9 بدر بلوك 3 رقم 

19  ل9ابق 1 رياض  ل الم بني مالل 

RC 7791

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى  (

 2020 يوليو) (8 بتاريخ)   الستثنائي 

تقرر ما يلي)):)

من) رغسمال  لشرك9  رفع 

 21100.000 إلى) درهم  (,510.000

 16000 خلق) عنه  ترتب  مما  درهم 

حص9 جديدة.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 ببني مالل بتاريخ)27)يوليو)

2020)تحت عدد)416

19 C

 FRERES LAMSAADI 

FORAGE

SARL

100.000 درهم

تأسي1 »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة«

 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9)):)

ح ت) شرك9  (: ( شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة)

 FRERES LAMSAADI((:((9لت مي 

 FORAGE SARL

أرض  لشرك9)):)حفر آبار

رقم)16  (: ( عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9  لنصر،)ل دي زم

.
ّ
مدة  لشرك9)):)99)سن9

مبلغ رغسمال  لشرك9)):)100.000 

درهم

مق م9) (: (  وحصص  لنقدي9)

درهم) (100 حص9 من فئ9) إلى1000)

للحص9 موزع9 على)):)
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  25000 مل اعدي) -)محمد 

:))درهما.)

 25000 (: ( مل اعدي) -) ل عيد 

درهما.

-)حميد مل اعدي)):)25000)درهما.

- وختير مل اعدي)):)25000)درهما

 وحصص  لعيني9)):)

 سماء) لشركاء) لشخصي9)

ل لعائلي9 لعنالينهم)):)

دل ر  لزكاكم9) مل اعدي  محمد 

 ل ماعل9 ل دي زم

 ل عيد مل اعدي دل ر  لزكاكم9)

 ل ماعل9 ل دي زم

دل ر  لزكاكم9) مل اعدي  حميد 

 ل ماعل9 ل دي زم

دل ر  لزكاكم9) مل اعدي   وختير 

 ل ماعل9 ل دي زم

)توزيع  النصب9 على  لشركاء)):)

حق  لت يير) غع9ي  (: ( ) لت يير)

م ير) مل اعدي  محمد  (: ( لل يد)

لم اهم ملدة أير محدلدة ل ل ادة)):)

 ل عيد مل اعدي،)

حميد مل اعدي ل  وختير مل اعدي)

كم اهمين.

ب  تم  اليد ع  لقانوني 

21)يوليو)2020)تحت رقم)1101

20 C

S.RAZH 
SARL

100.000 درهم

تأسي1 »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة«

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليو) (9

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9)):)

ح ت) شرك9  (: ( شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة)

 S.RAZH*SARL(*(:((9لت مي 

:) شغال متنوع9) ( أرض  لشرك9)

-لكيل  لتوريد ت  ملكتبي9) غل  لبناء)

- لتفالض

رقم)37  (: ( عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9  يكوز،)ل دي زم

.
ّ
مدة  لشرك9)):)99)سن9

مبلغ رغسمال  لشرك9)):)100.000 

درهم

مق م9) (: (  وحصص  لنقدي9)

درهم) (100 حص9 من فئ9) إلى1000)

للحص9 موزع9 على)):)

-)محمد زردلك)33000)):))درهما.)

-)ح ن عالمي)):)34000)درهما.
-رشيد عماجو)):)33000)درهما

 وحصص  لعيني9)):)

 سماء) لشركاء) لشخصي9)

ل لعائلي9 لعنالينهم)):)

تجزئ9 بلبصير) (92 محمد زردلك)

ل دي زم

تجزئ9) (37 رقم) عالمي  ح ن 

 يكوز،)ل دي زم
129)بلوك م شارع) رشيد عماجو)

عالل  لفا�سي حي  لنهض9 خريبك9

)توزيع  النصب9 على  لشركاء)):)

حق  لت يير) غع9ي  (: ( ) لت يير)

لل ادة)):)محمد زردلك،)ح ن عالمي)

لم اهمين) م يرين  عماجو  لرشيد 

ملدة أير محدلدة

ب  تم  اليد ع  لقانوني 

21)يوليو)2020)تحت رقم)1103.

21 C

 DEPANNAGE BEN SBEH
شركـــــ9 ح ت  مل ؤلليــــ9  ملحــــدلدة 

بشريـــــك ل حـــــد
رغسمالهـــــا 50.000,00 درهـــــم

 مقـرها  الجتماعـي  : شــــــــارع محمــــــــــد 

 وخامـــــــــ1 رقــــــــــم -15  لفنيــــــــــدق

عقــــــــــد  لتأ سيــــــــــ1
عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 

 ملـــؤرخ في)):)17)يناير)2019)بت9ـــو ن,)

تأسيـــ1  لقانـــــــون  ألساســـي) تـــم 

ح ت  مل ؤلليـــ9  ملحـــدلدة) لشركـــ9 

بشريـــــك ل حـــــد باملو صفـــات  لتاليـــ9)):)

(: ( ت ميــــ9  لشركــــــــ9) (-

 DEPANNAGE BEN SBEH

:) لشركـــ9) ( غأـــــر ض  لشركـــــ9) (-

تأس ـــت لألأـــر ض  لتاليـــ9)):)

غنش9ـــــ9 جميــــع خدمـــات  لق9ــــر)

لبشكــل عــام  لعمليــات  لتجاريـ9)

بأحــد  ألأــر ض)  ملاليــ9  ملرتب9ــ9 

 ملذكــورة).

)-) ملقر  الجتماعي)):)شــارع يوســف)

 بــن تاشفيــن،)عمــارة  للبــادي  ل9ابــق)

3)شقــ9 رقـــم)-6)ت9ـــــو ن

تحـــدد) لقـــد  (: ( -) لرغسمــــــــــــال) (
(: ( رغسمـــال  لشركـــ9 فــــي مبلـــغ قـــدره)

50.000،00)درهـــم مق ـــم)

 100 فئـــ9) مـــن  500حصـــ9  إلـــى) (

درهـــم لكـــل حصـــ9 مفوتـــ9 كمـــا يلـــي)):)
ر ليـــــ9  لالد بن سبـــــاع) (: (  ل يــــدة)

تصــــــل إلـــــــى)500)حصـ9 مرقمــ9 مــن)1 

إلــى)500 . 

- ملـــدة)):)حـــددت مـــدة  لشركـــ9 فـــي)

99)سنـــ9  بتـــــد ء)مـــــن تاريــــخ  لتس يـل)

بالس ـل  لتجـاري.)

:)لقـد غسنــدت صالحيـ9) ( - لت يير)

ر ليـــــ9) إلـــى  ل يـــد  ت ييــر  لشركــ9 

 لالد بن سبـــــاع كم يــــــرة)

ل حـــدة ملــــدة أيـــــــر محـــــــددة.)

لـــدى) تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي  (-

كتابـــ9  لضبـــط باملحكمـــ9  البتد ئيـــ9)

بت9ـــو ن بتاريـــخ)):)31)يناير)2019

229)لتقييــــد  لشركـــ9) تحـــــت رقـــــم)

(: ( رقم) تحـــت  بالس ـــل  لتجـــاري 

 . 24663
مقت9ـــف مـــن غجـــل  لبيـــان ل لنشـــر

22 C

 MAROC MULTISERVICES 
 MANOEUVERS

SOLUTIONS
 SARL

100.000 درهم

تأسي1 »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة بشريك لحيد«

 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 يوليو)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9)):)

ح ت) شرك9  (: ( شكل  لشرك9)
 مل ؤللي9  ملحدلدة)

 MAROC (* (: (  لت مي9)
 MULTISERVICES MANOEUVERS

 * SOLUTIONS
عربات،) الت) (: ( أرض  لشرك9)
(مقالل) لمعد ت  ل كك  وحديدي9)
غل) - ألعمال  ل إلصالح))  لبناء)

 إلنشاء ت  ملتنوع9
 29 رقم) (: ( عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لريحان غلالد شيخ علي،)خريبك9
مدة  لشرك9)):)99)سن9.

مبلغ رغسمال  لشرك9)):)100.000 
درهم

مق م9 إلى) (: (  وحصص  لنقدي9)
درهم) (100 فئ9) من  حص9  (1000

للحص9 موزع9 على)):)
-)كرمادين مر د)95.000)):)))درهما.)
-)كرمادين فتيح9)):)5.000)درهما.

 وحصص  لعيني9)):)
 سماء) لشركاء) لشخصي9)

ل لعائلي9 لعنالينهم)):)
كرمادين مر د  ل اكن بالرقم)64 
 ملدين9  لقديم9 للتنشيف،)خريبك9)

بالرقم) فتيح9  ل اكن  كرمادين 
للتنشيف،) 64) ملدين9  لقديم9 

خريبك9
)توزيع  النصب9 على  لشركاء)):)

حق  لت يير) غع9ي  (: ( ) لت يير)
ملدة) م ير  مر د  كرمادين  (: ( لل يد)
ل) كرمادين  ،فتيح9  سنو ت) ثالث 

كرمادين مر د كم اهمين.
ب  تم  اليد ع  لقانوني 

27)يوليو)2020)تحت رقم)6441
23 C

CORACIA 
SARL AU

100.000 درهم
تأسي1 »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة بشريك لحيد«
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 غكتوبر) (7
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9)):)
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ح ت) شرك9  (: ( شكل  لشرك9)
 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد

 CORACIA(:((9لت مي 
مهندس) (: ( أرض  لشرك9)

 ستشاري شبكات ل تصاالت
 3 رقم) (: ( عنو ن  ملقر  الجتماعي)
حي  لليمون) محمد  وحلوي  زنق9 

 ل9ابق  اللل،)خريبك9
مدة  لشرك9)):)99)سن9.

 100000 (:( مبلغ رغسمال  لشرك9)
درهم

مق م9) (: (  وحصص  لنقدي9)
درهم) (100 حص9 من فئ9) إلى1000)

للحص9 موزع9 على)):)
-)مرزلقي مري9)):)100000)درهما.)

 وحصص  لعيني9)):)
 سماء) لشركاء) لشخصي9)

ل لعائلي9 لعنالينهم)):)
مرزلقي مري9  ل اكن رقم)5)زنق9)

محمد  وحلوي حي  لليمون خريبك9
 76 عمارة) مهدي  ل اكن   كز ل 
 لشق9)9) ل9ابق  لثاني زنق9 مر كش)

خريبك9
)توزيع  النصب9 على  لشركاء)):)

حق  لت يير) غع9ي  (: ( ) لت يير)
لل يد)):) كز ل مهدي م ير ملدة أير)

محدلدة ل مرزلقي مري9 م اهم9.
ب  تم  اليد ع  لقانوني 

27)يوليو)2020)تحت رقم)6443.
24 C

 SOCIETE CREO MOROCCO
HYDROGEN

شركــــــــــ9 ح ت  مل ؤلليـــــــــ9  ملحـــــــــدلدة
  رغسمالهـــــا 90.000 درهـــــم

 مقـرها  الجتماعـي : باب  لرمـــــــوز 
عمــــــــارة  رقـــــــــم 83 شقـــــــــ9 رقــــــــم 3

 ت9ـــــــو ن 
عقــــــــــد  لتأ سيــــــــــ1

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بت9ـــو ن,) (2020 يوليو) (6 (:  ملـــؤرخ في)
تأسيـــ1  لقانـــــــون  ألساســـي) تـــم 
ح ت  مل ؤلليـــ9  ملحـــدلدة) لشركـــ9 
بشريـــــك ل حـــــد باملو صفـــات  لتاليـــ9):

 CREO (: ت ميــــ9  لشركــــــــ9) (

 MOROCCO HYDROGEN

:) لشركـــ9) غأـــــر ض  لشركـــــ9)

تأس ـــت لألأـــر ض  لتاليـــ9):)))))))))))))))))))))))))))

 ل9اقــــــــــ9  ملتجــــــــــددة

بيـــع لشـــر ء) آلالت  ملولـــدة لل9اقـــ9

لبشكــل عــام  لعمليــات  لتجاريـ9)

بأحــد  ألأــر ض)  ملاليــ9  ملرتب9ــ9 

 ملذكــورة).

محمـــد) شـــارع  (:  ملقر  الجتماعي)

 وخـــر ز تجزئـــ9 بركـــ9 رقـــم)77) ل9ويلـــع-)

ت9ـــو ن

 لرغسمــــــــــــال):))لقـــد تحـــدد رغسمـــال)

 90.000 (: قـــدره) مبلـــغ  فــــي   لشركـــ9 

درهـــم مق ـــم))

 100 فئـــ9) مـــن  حصـــ9  (900 إلـــى) (

درهـــم لكـــل حصـــ9 مفوتـــ9 كمـــا يلـــي:))

 WAKEFIELD COLIN (:  ل يــــد)

RICHARD))يصــــــل إلـــــى)300)حصـــ9)))

 MONTIEL ALDA (:  ل يـــــد)

ALFONSO))يصــــــل إلـــــى)300)حصـ9)))))

 ل يـــــد:)عبـــد  الله  لبقالـــــي))يصــــــل)

إلـــــى)300)حصـ9)))))

حـــددت مـــدة  لشركـــ9 فـــي) (:  ملـــدة)

99)سنـــ9  بتـــــد ء)مـــــن تاريــــخ  لتس يـل)

بالس ـل)) لتجـاري.)

لقـــــد غسنـــدت صالحيـــ9) (:  لت يير)

إلـــى  ل يــــد) ت ييــــر  لشركــــ9 

  WAKEFIELD COLIN RICHARD

 MONTIEL ALDA  ل يد)

عبـــد  الله) (ل)) ل يد  (ALFONSO

 لبقالـــــي))

كم يريـــــن ملــــدة أيـــــــر محـــــــددة.))))))))

تـــم  إليـــد ع  لقانونـــي لـــدى كتابـــ9)

باملحكمـــ9  البتد ئيـــ9)  لضبـــط 

بت9ـــو ن بتاريـــخ):)9)أشت)2020

لتقييــــد) (2278 رقـــــم) تحـــــت 

تحـــت) بالس ـــل  لتجـــاري   لشركـــ9 

رقم):)27251   . 
مقت9ـــف مـــن غجـــل  لبيـــان ل لنشـــر

25 C

 ملركز  و هوي لالستثمار)

جه9  لد ر  لبيضاء-)س9ات

(ملحق9 برشيد)

IMLIL PROJET    

  SARL

عليه) مصادق  عقد  بمقت�سى   

بتاريخ))19)يوليو)2020)ببني مالل تم)

ح ت) لشرك9  لضع  لنظام  ألسا�سي 

تحمل) ل لتي   مل ؤللي9  ملحدلدة 

 وخصائص))) لتالي9):

  IMLIL PROJET ( ( ( ( (: ( ) لت مي9) (

  SARL

ح ت) شرك9  (:  لصف9  لقانوني9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة)

) لهدف  الجتماعي): غشغال  لبناء

رغس  ملال):)حدد رغسمال  لشرك9)

بمبلغ 000 000 2 )درهم في يد)

وح ن  ف كى)   000 000 1   

درهم

   1000  000 ) بر هيم  ف كى)

درهم

من) سن9  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسي1  لنهائي.

يناير إلى)31  (1 :)من)  ل ن9  ملالي9)

دي مبر من كل عام.

 ملقر  الجتماعي):)99)شارع  و يش)

 مللكي تجزئ9 ركر ك9 برشيد

حق  لت يير) غع9ي  (: ) لت يير)

)وح ن  ف كى ل بر هيم) (: لل يدين)

 ف كى))))ملدة أير محددة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكم9  البتد ئي9 ببرشيد)

تحت رقم)882/2020)كما تم تس يل)

  27  لشرك9 بالس ل  لتجاري بتاريخ)

يوليو)2020)تحت عدد))13821.   

26 C

)) ملركز  و هوي لالستثمار

جه9 بني مالل)-)خنيفرة

 عالن عن تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9)

 ملحدلدة بشريك لحيد)

 ROCHDI BLN

SARL AU

100.000 درهم

 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليو)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9):)

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة بشريك لحيد

  ROCHDI BLN((:9لت مي 

مختلف9  أرض  لشرك9:) شغال 

ل لبناء))- لب تن9-) لتدبير

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)110 

حي  لفوسفاط))بولنو ر،)خريبك9

مدة  لشرك9):)99)سن9.

 100000 (: مبلغ رغسمال  لشرك9)

درهم

إلى) مق م9  (:  وحصص  لنقدي9)

درهم) (100 فئ9) من  حص9  (1000

للحص9 موزع9 على):))

)رشدي عادل):)100000)درهما.)

 وحصص  لعيني9):)

 سماء) لشركاء) لشخصي9)

ل لعائلي9 لعنالينهم):

 110 رقم) عادل  ل اكن  رشدي 

خريبك9) بولنو ر،) ( حي  لفوسفاط)

توزيع  النصب9 على  لشركاء):)

حق  لت يير) غع9ي  ) لت يير:) (

لل يد):)رشدي عادل م اهم لم ير)

ملدة أير محدلدة

يوليو) (23 تم  اليد ع  لقانوني ب)

2020)تحت رقم)6435.

27 C
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»CHEDRAOUI«

شركـ9 محدلدة  مل ؤللي9

رغسمالها 100000  درهم

 ملقر  الجتماعي : 13 ، تجزئ9 جاكي 

جان،  و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

16727

تأسي1 شركـ9
طرف) من  محرر  عقد  بمقت�سى 

موثق) ملغاري   الستاد  ملص9فى 

(،2020 يوليو) (3 ( بتاريخ) باو ديدة،)

تم) (،2020 يوليو) (29 مس ل بتاريخ)

لشرك9) إعد د  لقانون  ألسا�سي 

محدلدة  مل ؤللي9 باملميز ت  لتالي9:

محدلدة) شركـ9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9.

»CHEDRAOUI«(:(9ت مي9  لشرك

مقالل9 لإلنعاش) أـرض  لشرك9:)

 لعقاري.

(، (13 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9 جاكي جان،) و ديدة.

:) ملبلغ محدد في) رغسمال  لشرك9)

100000)درهم مق م إلى)))))))))1000 

درهم) (100 بقيم9) حص9  جتماعي9 

على) موزع9  ( للحص9  لو حدة)

 لشريكين كالتالي):)

 500 (: ( شبي) بوشعيب   ل يد 

حص9  جتماعي9.

(:  ل يد عبد  لل9يف  لعضر لي)

500)حص9  جتماعي9.

لي يرها) يدير  لشرك9  (:  لت يير)

بصف9 مشترك9  ل يد بوشعيب شبي)

ل  ل يد عبد  لل9يف  لعضر لي ملدة)

أير محدلدة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 ملحكم9  البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)

9)أشت)2020)تحت رقم)25161.
خالص9 لبيان

28 C

»GLOB PDR SERVICES«

شركـ9 محدلدة  مل ؤللي9

رغسمالها 000 10 درهم

 ملقر  الجتماعي: تجزئ9 54 ن يم 

»محرش« ، رقم 2  و ديدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

16723

تأسي1 شركـ9
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)))

بتاريخ) مس ل  (،2020 يوليو) (16

2020،)تم إعد د  لقانون) )يوليو) (23

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

باملميز ت  لتالي9):

محدلدة) شركـ9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9.

 GLOB PDR« (: ت مي9  لشرك9) (

» SERVICES

أـرض  لشرك9):)

بيع لو زم لق9ع أيار  ل يار ت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):

،)رقم) تجزئ9)54)ن يم)»محرش«)

2) و ديدة.

:) ملبلغ محدد في) رغسمال  لشرك9)

10000)درهم مق م إلى))100)حص9)

100)درهم للحص9)  جتماعي9 بقيم9)

على  لشريكين) موزع9   لو حدة 

كالتالي):)

50)حص9) (:  ل يد  حمد ق اس)

 جتماعي9.

 50 (: معكون) عبد  لتاقي   ل يد 

حص9  جتماعي9.

لي يرها) يدير  لشرك9  (:  لت يير)

مشترك) لبتوقيع  ( مشترك9) بصف9 

عبد) ل ل يد  ق اس   ل يد  حمد 

 لتاقي معكون))ملدة أير محدلدة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 ملحكم9  البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)

9)غأ 19)2020)تحت رقم)25159.
)خالص9 لبيان

29 C

»JDIDI TAAMIR« 
شركـ9 محدلدة  مل ؤللي9 د ت 

شريك لحيد

رغسمالها 10000  درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع J، سيكتور 2، 

تجزئ9 لباطي9، رقم 18،  لشق9 10، 

 و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

16721

تأسي1 شركـ9
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ) مس ل  (،2020 يونيو) (29
تم إعد د  لقانون) (،2020 يوليو) ( ( (9

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

باملميز ت  لتالي9):

محدلدة) شركـ9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9 د ت شريك لحيد.

» JDIDI TAAMIR«(9ت مي9  لشرك

أـرض  لشرك9):)

ل الشغال) ألشغال  لبناء) مقالل9 

 ملختلف9.

كر ء)ملعد ت ل الليات.

 ستير د)-)تصدير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):

تجزئ9) (،2 سيكتور) (،J شارع)

(،10 18،) لشق9) رقم) لباطي9،)

 و ديدة.

محدد) :) ملبلغ  رغسمال  لشرك9)

 1000 درهم مق م إلى) (100000 في)

درهم) (100 بقيم9) حص9  جتماعي9 

في  سم  لشريك) ( للحص9  لو حدة)

 لوحيد):)

 ل يد  ملص9فى)) لبني�سي):)1000 

حص9  جتماعي9.

لي يرها) يدير  لشرك9   لت يير:)

) لبني�سي ملدة أير)  ل يد  ملص9فى)

محدلدة.)

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 ملحكم9  البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)

9)أشت)2020)تحت رقم)25158.
خالص9 لبيان

30 C

»KARAWEL SERVICES«

شركـ9 محدلدة  مل ؤللي9 د ت 

شريك لحيد

رغسمالها 100000  درهم

 ملقر  الجتماعي : 314، تجزئ9 

 لقدس،  و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

16725

تأسي1 شركـ9

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ) مس ل  (،2020 يوليو) (17

22)))يوليو)2020،)تم إعد د  لقانون)

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

باملميز ت  لتالي9):

محدلدة) شركـ9  شكل  لشرك9:)

 مل ؤللي9 د ت شريك لحيد.

 KARAWEL« (: ت مي9  لشرك9)

» SERVICES

محط) خدم9  (: أـرض  لشرك9)

لقود لل يار ت ل  لصيان9  مليكانيكي9)

ل م9عم.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):

314،)تجزئ9  لقدس،) و ديدة.

:) ملبلغ محدد في) رغسمال  لشرك9)

100000)درهم مق م إلى)))))))))1000 

درهم) (100 بقيم9) حص9  جتماعي9 

في  سم  لشريك) ( للحص9  لو حدة)

 لوحيد):)

 1000 (:  ل يد مص9فى بن علي)

حص9  جتماعي9.

لي يرها) يدير  لشرك9   لت يير:)

مص9فى بن علي.)

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 ملحكم9  البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)

9)غأ 19)2020)تحت رقم)25160.
))خالص9 لبيان

31 C
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»OPEN LAND«

شركـ9 محدلدة  مل ؤللي9 د ت 

شريك لحيد

رغسمالها 000 10  درهم

 ملقر  الجتماعي : كر ج في  ل9ابق 

 ل فلي رقم 312، تجزئ9  لوفاق، 

 زمور.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

16715

تأسي1 شركـ9
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ) مس ل  (،2020 يوليو) (19

2020،)تم إعد د  لقانون) )يوليو) (21

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

باملميز ت  لتالي9):

محدلدة) شركـ9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9 د ت شريك لحيد.

» OPEN LAND«(:(9ت مي9  لشرك

خدمات) (: أـرض  لشرك9)

لخدمات) ل لتوجيه   الستشارة 

Coaching.

كر ج في) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9) (،312 رقم)  ل9ابق  ل فلي 

 لوفاق،) زمور.

:) ملبلغ محدد في) رغسمال  لشرك9)

10000)درهم مق م إلى))100)حص9)

100)درهم للحص9)  جتماعي9 بقيم9)

 لو حدة))في  سم  لشريك  لوحيد:)

 100 كريو:) بن  هللا  عبد   ل يد 

حص9  جتماعي9.

لي يرها) يدير  لشرك9   لت يير:)

أير) ملدة  كريو  بن  هللا  عبد   ل يد 

محدلدة.)

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 ملحكم9  البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)

9)غأ 19)2020)تحت رقم)25155.
خالص9 لبيان

32 C

 TRAVAUX GENERAUX«

 DE CONSTRUCTION DU

»MAZAGAN
شركـ9 محدلدة  مل ؤللي9

رغسمالها 100000  درهم

 ملقر  الجتماعي : منزل بدل ر لغنادرة، 

 ل9ابق  ل فلي، جماع9 موالي عبد 

هللا،  قليم  و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:

16685

تأسي1 شركـ9
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)))

   13 بتاريخ) مس ل  (،2020 يوليو) (6

إعد د  لقانون) تم  (،2020 يوليو)

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

باملميز ت  لتالي9):

محدلدة) شركـ9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9.

(: ت مي9  لشرك9)

 TRAVAUX GENERAUX«

 DE CONSTRUCTION DU

»MAZAGAN

أـرض  لشرك9):)

ل الشغال) ألشغال  لبناء) مقالل9 

 ملختلف9 ل لبناء ت  وحديدي9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):

لغنادرة،) ل9ابق) بدل ر  منزل 

هللا،) عبد  موالي  جماع9   ل فلي،)

 قليم  و ديدة.

محدد) :) ملبلغ  رغسمال  لشرك9)

 1000 درهم مق م إلى) (100000 في)

درهم) (100 بقيم9) حص9  جتماعي9 

على) موزع9  ( للحص9  لو حدة)

 لشريكين كالتالي):)

حص9) (500 (: لو ح)  ل يد  ن1 

 جتماعي9.

حص9) (500 (: بنور)  ل يد حمزة 

 جتماعي9.

لي يرها) يدير  لشرك9   لت يير:)

لو ح مشترك9  ل يد  ن1   بصف9 

ل  ل يد حمزة بنور.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 ملحكم9  البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)

27)يوليو)2020)تحت رقم)25131.
)خالص9 لبيان

33 C

»LES DOMAINES B«

شركـ9 محدلدة  مل ؤللي9  د ت 

شريك لحيد

رغسمالها 100000  درهم

 ملقر  الجتماعي :  لشق9 رقم 9، 

 ل9ابق  اللل،  قام9  بن سينا، 

عمارة F،  و ديدة.

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري :

16681

تأسي1 شركـ9
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)))

 9 بتاريخ) مس ل  (،2020 يوليو) (8

إعد د  لقانون) تم  (،2020 يوليو)

 ألسا�سي لشرك9 محدلدة  مل ؤللي9)

باملميز ت  لتالي9):

محدلدة) شركـ9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9 د ت شريك لحيد.

 LES« (: ت مي9  لشرك9)

» DOMAINES B

أـرض  لشرك9):)تجارة  ملنتوجات)

 لبحري9.

ل  الشغال) مقالل9 ألشغال  لبناء)

 ملختلف9.

 لتجارة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):

9،) ل9ابق  اللل،) رقم)  لشق9 

 قام9  بن سينا عمارة)F،) و ديدة.

محدد) :) ملبلغ  رغسمال  لشرك9)

 1000 درهم مق م إلى) (100000 في)

درهم) (100 بقيم9) حص9  جتماعي9 

في  سم  لشريك) ( للحص9  لو حدة)

 لوحيد):)

عزت  لبصري:) محمد   ل يد 

1000)حص9  جتماعي9.

لي يرها) يدير  لشرك9   لت يير:)

 ل يد محمد عزت  لبصري  وحامل)

رقم) للتعريف  للب9اق9  لوطني9 

.BJ377127

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لقانوني)

لدى) بكتاب9  لضبط   لقانوني 

 ملحكم9  البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)

27)يوليو)2020)تحت رقم)25129.
)خالص9 لبيان

34 C

SAGASUD

ADAM BOX FISH

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

SAGASUD

شارع  المير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب

ADAM BOX FISH شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لوكال9 1 

بلوك E رقم 793 - 70000  لعيون 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ADAM(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.BOX FISH
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:) لصيد) بإيجاز) أرض  لشرك9 

جميع  نو ع  ل مك) تجارة   لبحري 

باو مل9) ل ملنتوجات  لبحري9 

نشاط  لنقل  ل9رقي) ل لتق يط 

للبضائع تجارة عام9  ستير د لتصدير)

مالحي) صناعي  تجاري  نشاط  كل 

لخدماتي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لوكال9)1 
70000) لعيون)  -  793 رقم) (E بلوك)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: حمزة  د بريك)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) حمزة  د بريك   ل يد 

تيكيوين) (187 حي  ساكا بلوك   رقم)

80000) كادير  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) حمزة  د بريك   ل يد 

تيكيوين) (187 حي  ساكا بلوك   رقم)

80000) كادير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1464.

3I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SEDECIM
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندلق  لبريد 

2609 ، 90000، مر كش  ملغرب

SEDECIM »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: باب إألي، 

فيال 33 - - مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.80809

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)01)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

 ستقال9  ل يد هشام  لفيز زي من)

مهامه كم ير للشرك9

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين  ل يد  مين عباس  لبارلدي)

م ير لحيد ملدة أير محددة

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

منح توقيع  لشركات  ملصرفي9 بشكل)

قيود) غي  لبدلن  لمنفصل  فردي 

لل يد  مين عباس  لبارلدي)

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

تد لل  و مع  لعام  الستثنائي) قرر 

من) (13 تعديل  ملادة) على  ملو فق9 

 لنظام  ألسا�سي للشرك9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114308.

9I

SAGASUD

BASSIT FISH

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

SAGASUD

شارع  المير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب

BASSIT FISH شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 المل  لش9ر  اللل رقم 11 - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BASSIT FISH

:) لصيد) بإيجاز) أرض  لشرك9 

جميع  نو ع  ل مك) تجارة   لبحري 

باو مل9) ل ملنتوجات  لبحري9 

ل لتق يط تجارة عام9 نشاط  لنقل)

لتصدير) للبضائع  ستير د   ل9رقي 

مالحي) صناعي  تجاري  نشاط  كل 

لخدماتي).

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 المل  لش9ر  اللل رقم)11 - 70000 

 لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد جمال باسط):)600)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 900 (:  ل يد  لركر كي  لرحالي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) باسط  جمال   ل يد 

دل ر  لرل حل جماع9 بوكدرة)20160 

 سفي  ملغرب.

 ل يد  لركر كي  لرحالي عنو نه( ))

 99000 تجزئ9  ل قال9) (1358

 لصويرة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) باسط  جمال   ل يد 

دل ر  لرل حل جماع9 بوكدرة)20160 

 سفي  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1463.

5I

KAMAR BENOUNA

MY PFSHOP
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

MY PFSHOP شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 7 

 قام9 ر مي زنق9 سبت9 - 20590 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 MY (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PFSHOP

:) ستر د) بإيجاز) أرض  لشرك9 

جميع) لت ويق  توزيع  تصنيع  بيع 

 ملنتجات  ل9بيعي9  ملصنع9  ل)

على  مل االت) تؤثر   لكيمائي9  لتي 

 لصناعي9  لغد ئي9  لزر عي9  ل)

 ملعدني9

-) ستر د لتصدير جميع  ملنتجات)

 ل9بيعي9  ل  لكيمالي9  ملتعلق9)

بالصناعات  لغد ئي9 ل لزر عي9
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ل د رة  ملعد ت) - قتناء) نشاء)

ل لتشغيل  ملباشر لأير  ملباشر و ميع)

 ملحالت  لتجاري9 لنقط  لبيع

كاف9) ل ستخد م   وحصول 

ل لعالمات  لتجاري9  لتي)  المتياز ت 

موضوع) في  طار  يمكن  ستخد مها 

 لشرك9

- الستشار ت  الد ري9

جميع  لعمليات) -در سات 

في) ل ل م رة  ل لوساط9  ل لتمثيل 

بهده) ل لعموالت  ملتعلق9   لشحن 

 الشياء

نقل) تشغيل  ل  -) كت اب 

لبر ءت  الختر ع) جميع  لعمليات 

ل لعالمات  لتجاري9) ل لتر خيص 

ل لنمادج  ملتعلق9 بالنشاط  لرئي�سي.)

 7 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 20590 (- سبت9) زنق9  ر مي   قام9 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 POOLFUND : 100  لشرك9)

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) (POOLFUND  لشرك9)

 20590 ر مي) سبت9  قام9  زنق9  (7

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  و ليل) بن  عمر   ل يد 

سيال) ر س  ملاع  زنق9  (9 عنو نه( ))

20100) لد ر لبيضاء) ملغرب

عنو نه( )) ياسين  بنون9   ل يد 

 20100 9) بريل  قام9 لوسيد) شارع)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739825.

6I

ACCOMPT CONSULTING

 QUALITE TRANSPORT ET 
CONSTRUCTION MAROC

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفي9

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 QUALITE TRANSPORT ET 

 CONSTRUCTION MAROC

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ9 

سهب  وخيل رقم 283 - 60000 

لجدة  ملغرب.

قفل  لتصفي9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.31745

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (2019 غكتوبر) (03 في)  ملؤرخ 

 QUALITE TRANSPORT ET حل)

 CONSTRUCTION MAROC

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

رغسمالها) مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها) لعنو ن  درهم  (10.000.000

رقم) سهب  وخيل  تجزئ9   إلجتماعي 

لجدة  ملغرب نتيج9) (60000  -  283

لغياب ر س  ملال.

ل عين:
عامري)  ل يد(ة)) وح ن 

حي  وخير) (1 حي  لعامري9) لعنو نه( ))

بني مالل) (23000  13 1) لرقم) بلوك)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

لفي تجزئ9) (2019 غكتوبر) (03 بتاريخ)

 60000  -  283 رقم) سهب  وخيل 

لجدة  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

دجنبر) (03 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2019)تحت رقم)3596.

7I

Tigos

 SOCIETE IMMOBILIERE

WAFA SAAD
إعالن متعدد  لقر ر ت

Tigos

 rue(felix(max(guedeg ، 70

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE WAFA

SAAD »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: زنق9 

غفياتور بوركد ن رقم 134  ل9ابق 

1  لشق9 2 - 20320  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.235117

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)19)فبر ير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

تفويت  ل يد جو د منير)100)حص9)

حص9) (100 غصل) من   جتماعي9 

لفائدة  ل يد غحمد منير).

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

 ستقال9  ل يد جو د منير من مهامه)

كم ير للشرك9 لتعيين  ل يد غحمد)

منير كم ير لحيد للشرك9.

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشرك9.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  7:) لذي  رقم) بند 

رغس  ملال  إلجتماعي:)حدد في) مايلي:)

 1000 على) موزع  درهم  (100.000

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

لفائدة  ل يد غحمد منير

على) ينص  15:) لذي  رقم) بند 

تعيين  ل يد غحمد) (: مايلي:) لت يير)

منير كم ير لحيد للشرك9 ملدة أير)

محدلدة

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

مارس)2020)تحت رقم)733128.

8I

malartci

 SOCIETE EXPERT

PAPETERIE SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

 societe(expert(papeterie(sarl(au

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مقيم عند 

 لوردي في363 شارع محمد  وخام1 

 ل9ابق 3 - 23000 بني مالل  ململك9 

 ملغربي9.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.9097

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)09)مارس)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

شارع) في363) عند  لوردي  مقيم  («

 23000  -  3 محمد  وخام1  ل9ابق)

بني مالل  ململك9  ملغربي9«)إلى)»محل)

22) لالد) تجاري رقم)3)تجزئ9 ح نى)

مالل) بني  (23000 (- مالل) بني  عياد 

 ململك9  ملغربي9«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 ببني مالل بتاريخ)19)يوليوز)

2020)تحت رقم)379.

13I
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malartci

 SOCIETE EXPERT
PAPETERIE SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشرك9)

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 SOCIETE EXPERT PAPETERIE
SARL AU شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  الجتماعي »محل 

تجاري رقم 3 تجزئ9 ح نى 22  لالد 
عياد بني مالل - 23000 بني مالل 

 ململك9  ملغربي9 .
توسيع نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.9097

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (2020 مارس) (09 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):
بيع  دل ت مكتبي9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئي9 ببني مالل بتاريخ)19)يوليوز)

2020)تحت رقم)379.

19I

malartci

 SOCIETE MALAR TCI SARL
AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشرك9 
malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm
 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL
MAROC

 SOCIETE MALAR TCI SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  الجتماعي شارع عبد 
 لكريم  وخ9ابي  قام9  ل الم بني 
مالل - 23000 بني مالل  ململك9 

 ملغربي9.
توسيع نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.789

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (2020 يونيو) (15 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):
لكيل  عمال.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئي9 ببني مالل بتاريخ)19)يوليوز)

2020)تحت رقم)378.

15I

malartci

SOCIETE KAMLAGRI SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 SOCIETE KAMLAGRI SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  وحمري 
 لالد حمد ن سيدي جبور بني مالل 
- 23000 بني مالل  ململك9  ملغربي9 .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.6959
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
عبد  لعزيز) (ة)) تفويت  ل يد)
ر لف)130)حص9  جتماعي9 من غصل)
(ة))حميد) 130)حص9 لفائدة  ل يد)

ر لف بتاريخ)09)يونيو)2020.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئي9 ببني مالل بتاريخ)19)يوليوز)

2020)تحت رقم)377.

16I

 لعبداللي لالشغال  ملحاسبتي9

 STE SAMAD ECO TRANS

SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 لعبداللي لالشغال  ملحاسبتي9

عمارة نوميديا شارع محمد  وخام1 

 ل9ابق 2 لشق39 تازة ، 35000، 

تازة  ملغرب

 STE SAMAD ECO TRANS SARL

AU شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي طامو 9-3 

حي موالي يوسف - 35000 تازة 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

5427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAMAD ECO TRANS SARL AU

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع), المتع9 وح اب  لغير.

طامو) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

4-3)حي موالي يوسف)-)35000)تازة)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: عبد  لصمد) مبي9ل   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لصمد) مبي9ل   ل يد 

حي) طامو  تجزئ9  (3 شق9) عنو نه( ))

تازة) (35000 تازة) يوسف  موالي 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لصمد) مبي9ل   ل يد 

حي) طامو  تجزئ9  (3 شق9) عنو نه( ))

تازة) (35000 تازة) يوسف  موالي 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بتازة   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)310.

17I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

ERBICOM SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

 KARIM GROUPE MAROC SARL

AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL

 KADIRI, GALERIE(BENACHER

 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC

ERBICOM SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 بن سينا عمارة 79  ل9لبق 2 رقم 

6  كد ل  لرباط - 11000  لرباط 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2979

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2020 يناير) (29  ملؤرخ في)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»شارع  بن سينا عمارة)79) ل9لبق)2 
رقم)6) كد ل  لرباط)-)11000) لرباط)

 ملغرب«)إلى)»مشرلع  لضحى لعيايدة)
 11100 (- سال) (5 شق9 رقم) (73 رقم)

سال  ملغرب«.
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

.D:105586(2020)تحت رقم

18I

Sté(quick(bridge

BEST TRAVAUX ORIENTAL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

Sté(quick(bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
 BEST TRAVAUX ORIENTAL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  مللك 
 مل مى فضيل9 91 تجزئ9 فضيل9 
 لزنق9 2 رقم 75  ل9ابق  لثاني - 

35100 جرسيف  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
1771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 BEST (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

. TRAVAUX ORIENTAL
غشغال) (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

مختلف9
غعمال  لري

لسيط تجاري.
:) مللك) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
فضيل9) تجزئ9  (91 فضيل9)  مل مى 
(- 75) ل9ابق  لثاني) رقم) (2  لزنق9)

35100)جرسيف  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد رضو ن  لضيفي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد رضو ن  لضيفي عنو نه( ))
 75 رقم) (2 فضيل9  لزنق9) تجزئ9 

35100)جرسيف  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد رضو ن  لضيفي عنو نه( ))
 75 رقم) (2 فضيل9  لزنق9) تجزئ9 

35100)جرسيف  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)802/2020.

29I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE ABBOUCHE

MEDIA SARL A.U
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE ABBOUCHE MEDIA

SARL A.U شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر بن 

عنفر  لقليع9  يت ملول  نزكان 

86150  نزكان  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.13307

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

عبوش فتيح9) (ة)) تفويت  ل يد)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (200
بيلكا) (ة)) حص9 لفائدة  ل يد) (200

 وح ين بتاريخ)16)يوليوز)2020.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (29  البتد ئي9 بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)1052.

32I

Tigos

LES ABATTOIRS DE ZENATA
إعالن متعدد  لقر ر ت

Tigos
 rue(felix(max(guedeg(، 70

20000،) لد ر  لبيضاء) ملغرب
 LES ABATTOIRS DE ZENATA
»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«
لعنو ن مقرها  الجتماعي:)61 
شارع لال ياقوت ز لي9 مص9فى)

 ملعاني  ملكتب)56)-)-) لد ر لبيضاء)
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:)

.363453
بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)10)يونيو)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

حصص:) لذي) تفويت  رقم  قر ر 
ينص على مايلي:)تفويت  ل يد محمد)
حص9) (450 بدر  لدين  لشرقالي)
لتفويت) صبر  رشيد  لفادة  ل يد 
 ل يد عبد  لكريم موليم)50)حص9)

لفادة  ل يد رشيد صبر
جديد) م ير  تعيين  رقم  قر ر 
مايلي:) على  ينص  للشرك9:) لذي 
بدر  لدين) محمد   ستقال9  ل يد 
 لشرقالي من مهامه كم ير للشرك9)
كم ير) صبر  رشيد  لتعيين  ل يد 

لحيد للشرك9
تغيير  لشكل  لقانوني) رقم  قر ر 
للشرك9:) لذي ينص على مايلي:)تغيير)
 لشكل  لقانوني للشرك9 من شرك9)
إلى شرك9) د ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 
د ت  مل ؤللي9  ملحدلدة د ت شريك)

لحيد

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  7:) لذي  ( رقم) بند 
في) مايلي:) لرغسمال  إلجتماعي حدد 
 500 على) موزع9  درهم  (50000,00
للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 
 لو حدة كلها لفائدة  لشريك  لوحيد)

 ل يد رشيد صبر
على) ينص  15:) لذي  رقم) بند 
مايلي:) لشرك9 ت ير من طرف  ل يد)
رشيد صبر  مل ير لحيد للشرك9 لحلك)

ملدة أير محدلدة
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)738975.
33I

Tigos

 PROMOTION SOCIALE
MAROCAINE

إعالن متعدد  لقر ر ت

Tigos
 rue(felix(max(guedeg ، 70
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 PROMOTION SOCIALE
MAROCAINE »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«
لعنو ن مقرها  الجتماعي:  مل موع9 

رقم 90 تجزئ9 خديج9  ل9ابق 1 
عين  لشق - -  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.233585
بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)09)يونيو)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
تفويت  ل يد جو د منير)200)حص9)
100)درهم للحص9  لو حدة) من فئ9)

لفائدة  ل يد غحمد منير
قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)
 ستقال9  ل يد جو د منير من مهامه)
في ت يير  لشرك9 لتعيين  ل يد غحمد)
منير كم ير لحيد للشرك9 لحلك ملدة)

أير محدلدة
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لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  7:) لذي  رقم) بند 
حدد) مايلي:) لرغسمال  إلجتماعي 
في) على  موزع9  درهم  (100000,00
درهم) (100 فئ9) من  حص9  (1000
للحص9  لو حدة كلها لفائدة  لشريك)

 لوحيد  ل يد غحمد منير
على) ينص  15:) لذي  رقم) بند 
مايلي:) لشرك9 ت ير من طرف  ل يد)
غحمد منير  مل ير لحيد للشرك9 لحلك)

ملدة أير محدلدة
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 19 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739454.
34I

مكتب  ملهدي  لعلوي)-)محاسب معتمد)-

بويرطو كاباز ش.ح.م.م. 
PUERTO CAPAZ SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  ملهدي  لعلوي - محاسب 
معتمد -

13 شارع للي  لعهد٬  ل9ابق  لثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93000، ت9و ن 

 ملغرب
 PUERTO .بويرطو كاباز ش.ح.م.م

CAPAZ SARL »شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: حي  للوطا 
مركز  و به9 - 91000 شفشالن 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.1093

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)19)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)
قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
قام) محضر  لتصفي9،) قر ءة  بعد 
لإبر ء) عليه  باملو فق9   و مع  لعام 

 ملصفي من مهمته
قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)
على إثر  لقر ر  اللل لقر ر حل  لشرك9)
تقرير) تم  (30/06/2019 بتاريخ)

 لتصفي9  لنهائي9 للشرك9

على) ينص  3:) لذي  رقم) قر ر 

إعفاء) ملصفي لإبر ئه من كل) مايلي:)

م ؤللي9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

نهائي9:) لذي) تصفي9  رقم  بند 

ينص على مايلي:)تصفي9 نهائي9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بشفشالن   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)3458.

35I

CAFIGEC

SIS LAINE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

SIS LAINE شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 972، 

 ل9ابق 1 شارع ال كرلنض سانتير 

عين  ل بع 972،  ل9ابق 1 شارع ال 

كرلنض سانتير عين  ل بع 20100 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.364191

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يونيو) (26 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

»900.000)درهم«)غي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاص9  إجر ء) (: طريق)

 لشرك9  ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740959.

36I

FISCALITY CONSULTING CENTER

IMAGRAPH
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc

IMAGRAPH شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل9ابق 

 الر�سي مللكي9 مفتاح  وخير 212-2 

د ئرة  لبور جماع9 ل ح9 سيدي 

 بر هيم دل ر لالد بلعقيد مر كش 

مر كش 90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMAGRAPH

 Entreprise(:(أرض  لشرك9 بإيجاز

 de( travaux( d’imprimerie( et

. signalisation

:) ل9ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 2-212 مللكي9 مفتاح  وخير)  الر�سي 

سيدي) ل ح9  جماع9  د ئرة  لبور 

مر كش) بلعقيد  لالد  دل ر   بر هيم 

مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 20 (: عالل)  ل يدة  يمان  بن 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد بري1 نيكوال رلجر جيان):)

980)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

.

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة  يمان  بن عالل عنو نه( ))

طريق  سفي) (901 تجزئ9  مل ار رقم)

مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

نيكوال رلجر جيان) بري1   ل يد 

جارني) موري1  شارع  (10 عنو نه( ))

آك1) (13080 فرن ا) كاب  (05000

برلفان1 فرن ا.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

نيكوال رلجر جيان) بري1   ل يد 

جارني) موري1  شارع  (10 عنو نه( ))

آك1) (13080 فرن ا) كاب  (05000

برلفان1 فرن ا

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)119999.

37I

AMGHAR MOHAMED

ZALAGH CHAMS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

ZALAGH CHAMS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 17 

شارع  لنجاح زالغ صفرل - 31000 

صفرل  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ZALAGH CHAMS

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

مختلف9 نقل  لبضاءع.

 17 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 31000 (- شارع  لنجاح زالغ صفرل)

صفرل  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد درعالي عبد  لكريم):)500 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: محمد) بوجر ف   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لكريم) درعالي   ل يد 

عنو نه( ))رقم)53)تجزءة بءر رنزر ن)

31000)صفرل  ملغرب.

 ل يد بوجر ف محمد عنو نه( ))

 31000 صفرل) بنصفار  (344 رقم)

صفرل  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لكريم) درعالي   ل يد 

عنو نه( ))رقم)53)تجزءة بءر رنزر ن)

31000)صفرل  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  البتد ئي9 بصفرل بتاريخ)

2020)تحت رقم)136/2020.

38I

FISCALITY CONSULTING CENTER

PET LUXURY
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc

PET LUXURY شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لكلي9 رقم 90  ملحل 13 شارع  ألمير 

موالي عبد هللا مر كش - 90000 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (05

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 PET (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LUXURY

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 MARCHAND D’ANIMAUX DE

.COMPAGNIE ET ACCESSOIRES

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لكلي9 رقم)90) ملحل)13)شارع  ألمير)

 90000 (- مر كش) هللا  عبد  موالي 

مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة زينب ناني):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة زينب ناني عنو نه( ))بلوك)

غله رقم)10) لقامرة  لشمالي9 ح ي م)

 لرباط)10010) لرباط  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة زينب ناني عنو نه( ))بلوك)

غله رقم)10) لقامرة  لشمالي9 ح ي م)

 لرباط)10010) لرباط  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114466.

39I

STE ARSALAN CHAOUIA

ZOHOR RESTAURATION
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع  و يش  مللكي حي  ملع9ي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

 ZOHOR RESTAURATION

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 11 تجزئ9 

 ملح99 شارع  الميرة لال عائش9 - 

26000 س9ات  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6011

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ZOHOR RESTAURATION

أرض  لشرك9 بإيجاز):)م9عم9

خدمات متنوع9 لتجارة

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)11)تجزئ9)

(- عائش9) لال  شارع  الميرة   ملح99 

26000)س9ات  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 90.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 900 (: محمد)  ل يد  لشر يبي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لشر يبي محمد عنو نه( ))

شارع  الميرة لال عائش9 تجزئ9  ملح99)

رقم)11 26000)س9ات  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لشر يبي محمد عنو نه( ))

شارع  الميرة لال عائش9 تجزئ9  ملح99)

رقم)11 26000)س9ات  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 ب 9ات بتاريخ)23)يوليوز)

2020)تحت رقم)908/20.

90I

sofoget

FJS CONSEIL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

FJS CONSEIL شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
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لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرباط 79 

شارع إبن سينا  ل9ابق  لثاني شق9 8 

غكد ل - *******  لرباط  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

144757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 FJS (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONSEIL

:) ستشارة) أرض  لشرك9 بإيجاز)

في مجال  مل9اعم.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لرباط)79 

شارع إبن سينا  ل9ابق  لثاني شق9)8 

غكد ل)-)*******) لرباط  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

100)حص9) (:  ل يدة سينو فاتن)

بقيم9)100)درهم للحص9).

بقيم9) (100 (:  ل يدة سينو فاتن)

100)درهم.

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) فاتن  سينو   ل يدة 

 لرباط)-)) لرباط  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) فاتن  سينو   ل يدة 

 لرباط)-) لرباط  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2658.

91I

ARSATEL

ARSATEL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ARSATEL

 LOT(AGDAL(RUE 24 IMMEUBLE

 119 N 6 SIDIMOUMEN(CASA ،

20400، CASABLANCA(MAROC

ARSATEL شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 كد ل زنق9 29 عمارة 119 رقم 

6 سيدي مومن  لبيضاء - 20900 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ARSATEL

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-)

باملغرب) يتعلق نشاط  لشرك9 سو ء)

غل خارجه:

مقالل  ملر فق  لكهربائي9) (-

ل لهو تف.

-)إنشاء)مو قع شبكات  التصاالت)

 (GSM)(9ل لكي9 ل لالسلكي9  لعاملي 

لكهربائها.

ل ملو د) جميع  للو زم  -شر ء)

لتصديرها) لبيعها   لصناعي9 

ل لهاتف)  ستير دها  لكهرباء)

ل إللكترلنيات)

بعد) عن  نظام  ملر قب9  -تركيب 

ل ستخد مه لصيانته

ل (UTP توصيل لتثبيت كابالت) (-

S-FTP(لكابالت(STP

مقالل في غشغال مختلف9) (-

ل لتهيئ9 ل لهندس9  ملدني9

-غشغال  ملباني لإنشاء) ل9رق

-) لتركيب  لهند�سي  لكهربائي)

ل لكهرلميكانيكي

جميع  لعمليات) عام9  لبصف9  (-

ل ملالي9) ل لصناعي9   لتجاري9 

لها  رتباط مباشر  ل) ل لعقاري9  لتي 

بأحد  ألهد ف  ملذكورة) مباشر  أير 

في) شأنها  مل اهم9  من  ل لتي   عاله 

 نماء) لشرك9.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 6 رقم) (119 عمارة) (29 زنق9)  كد ل 

 20900 (- مومن  لبيضاء) سيدي 

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 200.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد ح ن طلحا):)2.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) طلحا  ح ن   ل يد 

تجزئ9  كد ل زنق9)22)عمارة)58)رقم)

 20900 مومن  لبيضاء) سيدي  (9

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) طلحا  ح ن   ل يد 

تجزئ9  كد ل زنق9)22)عمارة)58)رقم)

 20900 مومن  لبيضاء) سيدي  (9

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)13398.

92I

SAGASUD

STE NOUAAMAN PESCA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

SAGASUD

شارع  المير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب

STE NOUAAMAN PESCA شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لبحري9 زنق9  ملر ب9ين رقم 109 

 ملر�سى - 70000  لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

23395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2018 فبر ير) (06

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NOUAAMAN PESCA

بيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

باو مل9 ل لتق يط  لصيد)  ل مك 

ل لدللي  ستير د)  لبحري  ملحلي 

لتصدير  لنقل  ل9رقي للبضائع تجارة)

عام9 كل نشاط تجاري صناعي مالحي)

خدماتي.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 109 رقم) زنق9  ملر ب9ين   لبحري9 

 ملر�سى)-)70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).
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 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: نعمان)  ل يد  وح ين 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  وح ين نعمان عنو نه( ))

بن) عبد  لعزيز  شارع  حي  لنهض9 

 70000 250) ملر�سى) رقم)  دري1 

 لعيون  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  وح ين نعمان عنو نه( ))

بن) عبد  لعزيز  شارع  حي  لنهض9 

 70000 250) ملر�سى) رقم) دري1 

 لعيون  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

فبر ير) (12  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2018)تحت رقم)297.

43I

COFISCOM

FRIGOBER SERVICES

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشرك9)

COFISCOM

 N°6( BD( MED( VI( HAY( EL

 HASSANI( ،( 63300،( BERKANE

MAROC

شرك9) (FRIGOBER SERVICES

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك)

 لوحيد

رقم) مقرها  الجتماعي  لعنو ن 

(- زنق9 عالل  لفا�سي حي  مل يرة) (62

63300)بركان  ملغرب.

توسيع نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.6777

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 يونيو) (20 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):

 الستير د ل لتصدير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (22 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)267/2020.

99I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

ERBICOM SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

 KARIM GROUPE MAROC SARL

AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL

 KADIRI, GALERIE(BENACHER

 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC

ERBICOM SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 بن سينا عمارة 79  ل9ابق 2 رقم 

6  كد ل  لرباط  ملغرب - 11000 

 لرباط  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري -.

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يناير) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

 21 هيتا) علي  (ة)) تفويت  ل يد)

حص9  جتماعي9 من غصل)33)حص9)

لفائدة  ل يد)(ة))ح ن جعكو بتاريخ)

29)يناير)2020.

تفويت  ل يد)(ة))ح ن مادي)12 

حص9  جتماعي9 من غصل)12)حص9)

لفائدة  ل يد)(ة))ح ن جعكو بتاريخ)

29)يناير)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (17 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

.D105586(2020)تحت رقم

45I

PLATINIUM MANAGEMENT

GLOBALE INTERIEUR
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle(Rue(Trafaya(et(My(Ali

 Chrif 3ème(étage(bureau(N19

V.N ، 50000، Meknès(Maroc

GLOBALE INTERIEUR شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ز لي9 زنق9 

طرفاي9 لموالي علي  لشريف  ل9ابق 

3 رقم 19 م ج - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

49503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (18

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GLOBALE INTERIEUR

تصميم) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لديكور د خلي.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)ز لي9 زنق9)

طرفاي9 لموالي علي  لشريف  ل9ابق)
مكناس) (50000 (- ج) م  (19 رقم) (3

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة فاطم9  لزهر ء) لكر ف1):)

500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

.

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة فاطم9  لزهر ء) لكر ف1)
عنو نه( ))فيال رقم)67)تجزئ9  لزهور)

م ج)50000)مكناس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة فاطم9  لزهر ء) لكر ف1)
عنو نه( ))فيال رقم)67)تجزئ9  لزهور)

م ج)50000)مكناس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (02 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1031.
46I

FIDUCIARE IITIMANE

DIS TRISA
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE(ABDELKRIM(BENJELLOUN
 1ER(ETAGE(VN(FES ، 30000، FES

MAROC
DIS TRISA شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 و زيرة  وخضر ء رقم 20 د ر 16 

ت9و ن - . ت9و ن  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
27199

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 DIS (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRISA
أرض  لشرك9 بإيجاز):)بيع لشر ء)

مو د أذ ئي9).
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شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 16 د ر) (20 رقم)  و زيرة  وخضر ء)

ت9و ن)-).)ت9و ن  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

عبد  لقادر)  ل يد  لعصامي 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

(: عبد  لقادر)  ل يد  لعصامي 

1000)بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لقادر)  ل يد  لعصامي 

ربيع) حي  لرباط شارع  م  عنو نه( ))

رقم)21).) ملديق  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لقادر)  ل يد  لعصامي 

ربيع) حي  لرباط شارع  م  عنو نه( ))

رقم)21).) ملديق  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 باملضيق بتاريخ)16)يوليوز)

2020)تحت رقم)315/20.

97I

AL HUDA CONSEIL SARL

BIML
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمد  لزرق9وني  قام9 

كوثر  لشق9 9 ، 30000، فاس 

 ملغرب

BIML شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 97 

زنق9 16 نونبر  لشق9 3  قام9 كريم9 

 ل9ابق  ل ابع م ج - 30000 فاس 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

.BIML(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

مكتب) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لدر سات)-)غشغال  لترميم.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)عمارة)97 
زنق9)16)نونبر  لشق9)3) قام9 كريم9)

فاس) (30000 (-  ل9ابق  ل ابع م ج)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد غحمد  لر فعي):)700)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد فاتح بن سول9):)300)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) غحمد  لر فعي   ل يد 
 3 نونبر  لشق9) (16 زنق9) (97 عمارة)

ج) م  كريم9  ل9ابق  ل ابع   قام9 

30000)فاس  ملغرب.

بن سول9 عنو نه( )) فاتح   ل يد 

 20 شق9) بري تبجيا  تجزئ9  (28

 ل9ابق)5)ملعب  وخيل)30000)فاس)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

بن سول9 عنو نه( )) فاتح   ل يد 

 20 شق9) بري تبجيا  تجزئ9  (28

 ل9ابق)5)ملعب  وخيل)30000)فاس)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1828.

98I

 لعبداللي لالشغال  ملحاسبتي9

STE DRAFAT RIF SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 لعبداللي لالشغال  ملحاسبتي9

عمارة نوميديا شارع محمد  وخام1 

 ل9ابق 2 لشق39 تازة ، 35000، 

تازة  ملغرب

STE DRAFAT RIF SARL شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 ليعقوبي رقم 2. ل9ابق 9.شق9 15 - 

35000 تازة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

5429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. DRAFAT RIF SARL

:) شغال) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لزر ع9/ الشغال  ملختلف9  ل  لبناء/

 الستر د ل لتصدير.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ليعقوبي رقم)2. ل9ابق)9.شق9)15 - 

35000)تازة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (:  ل يد نور  لدين  درفات)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد خالد  درفات):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

نور  لدين  درفات)  ل يد 
حدل  كنول) دل ر  لالد  عنو نه( ))

35000)تازة  ملغرب.

عنو نه( )) خالد  درفات   ل يد 

تازة) (35000 حدل  كنول) دل ر  لالد 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

نور  لدين  درفات)  ل يد 
حدل  كنول) لالد  دل ر  عنو نه( ))

35000)تازة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بتازة   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)311.

99I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale(KSAR(EL(KEBIR

AGIZ TRANS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 GROUPE MANAGEMENT DE

 COMPETENCE(succursale(KSAR

EL KEBIR

 ROUTE DE LARACHE IMM

 BOUAABID 1ER(ETAGE(N°1

 KSAR(EL(KEBIR، 92150، KSAR

EL(KEBIR(maroc

AGIZ TRANS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ل الم 

مجموع9 هـ زنق9 15 رقم 5 بال9ابق 

 ل فلي - 92150  لقصر  لكبير 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
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ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 AGIZ (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 مل تخدمين وح اب  لغير.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 5 رقم) (15 زنق9)  ل الم مجموع9 هـ)

92150) لقصر) (- بال9ابق  ل فلي)

 لكبير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 90.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 200 (: حنان  لصبان)  ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 200 (:  ل يد عبد  الله  لصبان)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة حنان  لصبان عنو نه( ))
حي  ل الم مجموع9 هـ)زنق9)15)رقم)

5) لقصر  لكبير)92150) لقصر  لكبير)

 ملغرب.

عبد  الله  لصبان)  ل يد 

هـ) مجموع9  حي  ل الم  عنو نه( ))
زنق9)15)رقم)5) لقصر  لكبير)92150 

 لقصر  لكبير  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة حنان  لصبان عنو نه( ))
حي  ل الم مجموع9 هـ)زنق9)15)رقم)

5) لقصر  لكبير)92150) لقصر  لكبير)

 ملغرب

عبد  الله  لصبان)  ل يد 

هـ) مجموع9  حي  ل الم  عنو نه( ))
زنق9)15)رقم)5) لقصر  لكبير)92150 

 لقصر  لكبير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالقصر  لكبير   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)67.

50I

 ئتماني9 غكيدي

MOUHAJIR FOOD
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 ئتماني9 غكيدي

زنق9  سفي،محج  وح ن  لثاني،)

(م.ج)) 12،) ل9ابق  لثالث)  لشق9)

مكناس) (،50000 (، مكناس) حمري9 

 ملغرب

MOUHAJIR FOOD)شرك9 ح ت)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد

رقم) مقرها  إلجتماعي  لعنو ن 

توسيع) تجزئ9 سالم  (10 شق9) (969

(- مكناس.) (، (50000  ل9ابق  لثالث)

50000)مكناس  ملغرب

م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأسي1 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

50303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOUHAJIR FOOD

أرض  لشرك9 بإيجاز):)تاجر مو د)

 لتغدي9  لعام9)–) ملعامالت  لتجاري9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)969 

شق9)10)تجزئ9 سالم توسيع  ل9ابق)

 50000 (- مكناس.) (، (50000  لثالث)

مكناس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 90.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 900 (:  ل يد عبد لعالي  ل9نجي)
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد لعالي  ل9نجي)  ل يد 
تجزئ9) (9 شق9) (969 رقم) عنو نه( ))
مكناس.) (، (50000 توسيع) سالم 

50000)مكناس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عبد لعالي  ل9نجي)  ل يد 
تجزئ9) (9 شق9) (969 رقم) عنو نه( ))
مكناس.) (، (50000 توسيع) سالم 

50000)مكناس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)-.

51I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE AABOUCHE MEDIA
SARL AU

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تغيير ت مي9  لشرك9

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 STE AABOUCHE MEDIA SARL
AU شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  الجتماعي دة ر 
بن عنفر  لقليع9  يت ملول 

 INEZGANE-AIT 86350 86350
MELLOUL  ملغرب.
تغيير ت مي9  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
13307

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يوليوز) (16 في)  ملؤرخ 
 STE« من) ت مي9  لشرك9  تغيير 
 »AABOUCHE MEDIA SARL AU
 STE CHANOUKOME TV« إلى)

. »SARL AU

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  البتد ئي9 بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)1052.

52I

د دي ل صل

ISLY RESORT PALACE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

د دي ل صل

شارع  ل ل9ان موالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

 وح يم9  ملغرب

ISLY RESORT PALACE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

تون1 رقم 60 حي  ملنزه - 32000 

 وح يم9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

3077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ISLY (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. RESORT PALACE

أرض  لشرك9 بإيجاز):)1))م9عم.

2))قاع9  وحفالت.

3)) إلقام9  ل ياحي9..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 32000 (- حي  ملنزه) (60 رقم) تون1 

 وح يم9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
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رغسمال  لشرك9:) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: فاطم9)  ل يدة مجاهد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة مجاهد فاطم9 عنو نه( ))
زنق9  و ديدة)32000) وح يم9) (30

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة مجاهد فاطم9 عنو نه( ))
3200) وح يم9) زنق9  و ديدة) (30

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) باوح يم9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)469.
53I

د دي ل صل

AUXIMAG

إعالن متعدد  لقر ر ت

د دي ل صل
شارع  ل ل9ان موالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
 وح يم9  ملغرب

AUXIMAG »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة ح ت  لشريك  لوحيد«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: 50، 

شارع  لوحدة - إمزلرن - 32250 
 وح يم9  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.1483
بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)15)يوليوز)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 
قرر  لشريك  لوحيد للشرك9) مايلي:)
عادل،) بنتهامي  AUXIMAG) ل يد 
لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل 
مال) رغس  R230867،رفع  رقم)
 900.000,00 قدره) بمبلغ   لشرك9 
درهم،)غي من)100.000,00)درهم إلى)

1.000.000,00)درهم

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

ياسمين) بنتهامي   ستقال9  ل يدة 

لب9اق9  لتعريف  لوطني9)  وحامل9 
مهامها) جميع  من  (،R192889 رقم)

كم يرة للشرك9.

قر ر رقم))3:) لذي ينص على مايلي:)

بنتهامي عادل  وحامل) تعيين  ل يد 

رقم) لب9اق9  لتعريف  لوطني9 

للشرك9) جديد  كم ير  (،R230867

جميع) توقيع  مهم9  له  غني9ت  كما 

 لوثائق  ملتعلق9 بالشرك9.

على) ينص  9:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:)تحيين قانون  لنظام  السا�سي)

للشرك9.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)
رغس  ملال.

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

 مل اهمات لتوزيع  السهم.

على) ينص  15:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)ت مي9 لمدة صالحي9  لت يير)

لتفويض  ل لط.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) باوح يم9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)289.

54I

FIDUCIAIRE BILAL

KHOZAIMI ISKANE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

KHOZAIMI ISKANE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 12 
رقم 26 حي  الطل1 1 - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KHOZAIMI ISKANE
مقالل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري.
زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 50000  -  1 رقم)26)حي  الطل1) (12

مكناس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (:  ل يد  لهادي  وخل9ي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: سعيد  لزعيمي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لهادي  وخل9ي عنو نه( ))
 1 حي  الطل1) (01 رقم) (38 زنق9)

50000)مكناس  ملغرب.

 ل يد سعيد  لزعيمي عنو نه( ))
 1 حي  الطل1) (01 رقم) (38 زنق9)

50000)مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لهادي  وخل9ي عنو نه( ))
 1 حي  الطل1) (01 رقم) (38 زنق9)

50000)مكناس  ملغرب

 ل يد سعيد  لزعيمي عنو نه( ))
 1 حي  الطل1) (01 رقم) (38 زنق9)

50000)مكناس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2213.

55I

NOTAIRE

حوز بريفا
إعالن متعدد  لقر ر ت

NOTAIRE

 Angle(AV(Route(de(Targa(Rue

 capitain(arrigui(imm(Isis 6

 2éme(étage(Appt(N°17 Gueliz

 Marrakech، 40000، Marrakech

MAROC

حوز بريفا »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي:  ل9ابق 

 أللل رقم  لعمارة 187  لتجزئ9 

8  ملدين9  و ديدة تمنصورت - - 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.79443

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)31)غكتوبر)2018

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  01:) لذي  رقم) قر ر 

تفويت جميع حصص  ل يد) مايلي:)

167/1000لفائدة) رلحي) عمر  يت 

 50/1000 كزير) مرل ن   ل يد 

 50/1000 جمال  لزيتوني) ل ل يد 

 33/1000 محمد  دعلي) ل ل يد 

ل ل يد نور لدين  لشن)34/1000

على) ينص  02:) لذي  رقم) قر ر 

رلحي) عمر  يت  مايلي:) ستقال9 

بصفته م ير  لشرك9 لتعيين مرل ن)

كزير بصفته م ير للشرك9 ملدة أير)

محدلدة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  06:) لذي  رقم) بند 

من) تغيير  لبند  ل ادس  مايلي:)

بحصص)  لقانون  السا�سي  ملتعلق 

 لشركاء)

بند رقم)17:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين مرل ن كزير م ير للشرك9 ملدة)

أير محدلدة)
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
نونبر) (09 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2019)تحت رقم)100500.

56I

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

STE FAAB SOS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م
زنق9 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة  ملغرب
STE FAAB SOS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 16 حي 

ح ين - 54450 مريرت  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.2257

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)20)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»رقم)16)حي ح ين)-)54450)مريرت)
زنق9) مكرر  (21 »رقم) إلى)  ملغرب«)
 54450 حي  لكتبي9)  ملغرب  لعربي 

مريرت  ملغرب«.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
28)يوليوز)  البتد ئي9 بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)179/2020.

57I

LMC CONSEILS

PUR CHOIX
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

LMC CONSEILS
شارع محمد  وخام1 قن9رة سوس 

عمارة  ألزرق  ل9ابق  لثاني رقم 
19  يت ملول ، 86150،  يت ملول 

 ملغرب
PUR CHOIX شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 16 
مكرر تجزئ9  مل تقبل  يت ملول - 

86150  يت ملول  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 PUR (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CHOIX

بيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

بيع) (/ بالتق يط)  ملنتجات  ملحلي9 

(/ م تحضر ت  لتجميل بالتق يط)

 لتجارة)/) الستير د ل لتصدير).
 16 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- ملول) تجزئ9  مل تقبل  يت  مكرر 

86150) يت ملول  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: مريم) عتو   ل يدة  يت 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد  النصاري زكي):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة  يت عتو مريم عنو نه( ))
حي  لعهد) (29 رقم) (07 غ ممر) بلوك 
 و ديد  يت ملول)86150) يت ملول)

 ملغرب.

عنو نه( )) زكي   ل يد  النصاري 
حي  س9اب  زرل) (166 رقم) (8 بلوك)

 يت ملول)86150) يت ملول  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة ع9يفي ل9يف9 عنو نه( ))

 03 تجزئ9  فر ن عمارة  فر ن شق9)

بوعبيد  كادير) عبد  لرحيم  شارع 

80000) كادير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  البتد ئي9 بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)1033.

58I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE ARGANT-SETT
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع  و يش  مللكي حي  ملع9ي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

STE ARGANT-SETT شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 126 زنق9 

موالي  سماعيل درب عمر - 26000 

س9ات  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ARGANT-SETT

تحويل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ألمو ل)،)دفع  لفو تير.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)126)زنق9)

موالي  سماعيل درب عمر)-)26000 

س9ات  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 99.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 495 (: زكرياء)  ل يد  مل مودي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 495 (:  ل يد  وح اني عز  لدين)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  مل مودي زكرياء)عنو نه( ))

درب عمر زنق9 موالي  سماعيل  لرقم)

126 26000)س9ات  ملغرب.

عز  لدين)  ل يد  وح اني 

موالي) زنق9  عمر  درب  عنو نه( ))

س9ات) (26000  98  دري1  لرقم)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  مل مودي زكرياء)عنو نه( ))

درب عمر زنق9 موالي  سماعيل  لرقم)

126 26000)س9ات  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 ب 9ات بتاريخ)23)يوليوز)

2020)تحت رقم)907/20.

59I

مينارة فينان1 جرلب

ديف كونيكت ديجيتال
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

مينارة فينان1 جرلب

52)شارع موالي رشيد شق9 رقم)7 

 ل9ابق  لر بع جليز مر كش)،)90000،)

مر كش  ملغرب

شرك9) ديجيتال  كونيكت  ديف 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

 126 مقرها  إلجتماعي) لعنو ن 

كولف  طل1  لشريفي9 طريق  مزميز)

- 90000)مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.99279

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2020 يناير)  ملؤرخ في)31)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»126)كولف  طل1  لشريفي9 طريق)

 مزميز)-)90000)مر كش  ملغرب«)إلى)

»23)شارع يعقوب  ملنصور مكتب)06 

عمارة  ي باس) ل07) ل9ابق  اللل 

جل ز)-)90000)مر كش  ملغرب«.
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114552.

60I

METREK COMPTA PRO

CHAOUI SOTRAV
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV

 MED(V(1ER(ETAGE(N(4(،(14200،

SIDI SLIMANE MAROC

شرك9 ح ت) (CHAOUI SOTRAV

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد

عمارة) مقرها  إلجتماعي  لعنو ن 

(- حي جوهرة) (1 مرآب رقم) (451 رقم)

16000)سيدي قاسم  ملغرب

م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأسي1 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد)

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

28515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CHAOUI SOTRAV

أرض  لشرك9 بإيجاز):)بيع  ألل ني)

ل ملعد ت  لكهربائي9  ملنزلي9 ل ألثاث)

لكذ   ألشغال  ملختلف9)  ملنزلي 

ل لتجارة بصف9 عام9.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- حي جوهرة) (1 مرآب رقم) (451 رقم)

16000)سيدي قاسم  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: غسعيد)  ل يد  لشالي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لشالي غسعيد عنو نه( ))

حي  لقدس رقم)183 16000)سيدي)

قاسم  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لشالي غسعيد عنو نه( ))

سيدي) (16000 غسعيد)  لشالي 

قاسم  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28  البتد ئي9 ب يدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)2020)تحت رقم)335.

61I

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

STE FAAB SOS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

توسيع نشاط  لشرك9)

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

زنق9 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة  ملغرب

STE FAAB SOS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  الجتماعي زنق9 16 

حي ح اين - 54540 مريرت  ملغرب.

توسيع نشاط  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2257

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (20 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):

مشاريع  ل9اقات) -1) نجاز 

 ملتجددة

لت ويق  ملو د) -2 ستغالل 

 ملنجمي9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
28)يوليوز)  البتد ئي9 بخنيفرة بتاريخ)

2020)تحت رقم)179/2020.
62I

 ئتماني9  وخبرة

KRESTATYS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ئتماني9  وخبرة
99 زنق9  ملدين9 ، 26100، برشيد 

 ملغرب
KRESTATYS شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي  رض 
 ل وق شارع محمد  وخام1 - 

26100 برشيد  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.10179

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (20 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
محمد  وحرثي) (ة)) تفويت  ل يد)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (900
(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.000
سفيان بد ع بتاريخ)20)يوليوز)2020.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (27  البتد ئي9 ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)883.
64I

 ئتماني9  وخبرة

KRESTATYS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9

 ئتماني9  وخبرة
99 زنق9  ملدين9 ، 26100، برشيد 

 ملغرب
KRESTATYS شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
ل عنو ن مقرها  الجتماعي  رض 
 ل وق شارع محمد  وخام1 - 

26100 برشيد .
تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.10179

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)20)يوليوز)2020)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشرك9 من)»شرك9)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«)إلى)»شرك9)

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27  البتد ئي9 ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)883.

66I

Ste ALINA WORLD SARL

Ste ALINA WORLD SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

قفل  لتصفي9

Ste ALINA WORLD SARL
ف9و كي) لزنق9  تمام  غبي  ز لي9 

(، لجدة) (11 رقم)  ل9ابق  لثالت 

60000،)لجدة  ملغرب

 Ste ALINA WORLD SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : ز لي9 غبي 

تمام لزنق9 ف9و كي  ل9ابق  لثالت 
رقم 11 لجدة - 60000 لجدة 

 ملغرب.

قفل  لتصفي9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.27245

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (26  ملؤرخ في)

شرك9) (Ste ALINA WORLD SARL

مبلغ) ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 
لعنو ن) درهم  (50.000 رغسمالها)

تمام) غبي  ز لي9  مقرها  إلجتماعي 

رقم) ف9و كي  ل9ابق  لثالت  لزنق9 

لجدة  ملغرب) (60000 (- لجدة) (11

نتيج9 لتوقيف  لنشاط.

ل عين:

 ل يد(ة))هشام برك9 لعنو نه( ))

حي  ملحمدي عمارة  لقادري  ل9ابق)

لجدة) (60000 لجدة) (1 رقم)  اللل 

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.



113( الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

بتاريخ)09)يوليوز)2020)لفي ز لي9 غبي)

تمام لزنق9 ف9و كي  ل9ابق  لثالت)

رقم)11)لجدة)-)60000)لجدة  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1590.

67I

ste(fidarail

ريتاج اميناجمو اند ديفلوبمو

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رغسمال  لشرك9

ste(fidarail

 rue(ibn(rochd(imm(baraka(appt

nr 2 ، 60000، oujda(maroc

ريتاج  ميناجمو  ند ديفلوبمو 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 52 طريق 

سلوى تجزئ9 بنميمون حي زيتون 

لجدة - 60000 لجدة  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.33165

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يوليوز) (20 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

»900.000)درهم«)غي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

ديون) مع  مقاص9  إجر ء) (: طريق)

 لشرك9  ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1596.

68I

SOCIETE MODYANI SARL

MARINA SEBTA PROMO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

MARINA SEBTA PROMO شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لشبار 

 ل9ابق  الر�سي شق9 رقم 3  لفنيدق 

- 93100  لفنيدق  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.19755

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)07)يوليوز)2020)تقرر حل)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 MARINA SEBTA  لشريك  لوحيد)

 100.000 رغسمالها) مبلغ  (PROMO

درهم لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي)

 3  لشبار  ل9ابق  الر�سي شق9 رقم)

93100) لفنيدق  ملغرب) (-  لفنيدق)

نتيج9 ل):)عدم  ستغالل ل الستفادة)

من  لشرك9.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب حي  لشبار)

 ل9ابق  الر�سي شق9 رقم)3) لفنيدق)

- 93100) لفنيدق  ملغرب.)

ل عين:

سليمان  لصالحي)  ل يد(ة))

لعنو نه( ))حي  لشبار  ل9ابق  الر�سي)

شق9 رقم)3) لفنيدق)93100) لفنيدق)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (16  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1639.

69I

BUCOGEST

 ETABLISSEMENT BENALY

DISTRIBUTION
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

BUCOGEST

حي غموكاي شارع محمد 

 وخام1261  لدشيرة  نزكان 

 INEZGANE، 86360، INEZGANE

 ملغرب

 ETABLISSEMENT BENALY

DISTRIBUTION شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 ل و�سي  لقليع9  نزكان  يت ملول - 

86150  نزكان  يت ملول  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ETABLISSEMENT BENALY

. DISTRIBUTION

غأذي9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عام9 باو مل9

بيع  الجهزة  اللكترلني9).

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ل و�سي  لقليع9  نزكان  يت ملول)-)

86150) نزكان  يت ملول  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: ح ن) بنعلي   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد بنعلي ح ن عنو نه( ))دل ر)

 83000 تارلد نت) ملول   كو  كادير 

تارلد نت  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد بنعلي ح ن عنو نه( ))دل ر)

 83000 تارلد نت) ملول   كو  كادير 

تارلد نت  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (23  البتد ئي9 بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)1029.

70I

TOUMLILINE TOURS

TOUMLILINE TOURS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

TOUMLILINE TOURS

 N°16 LOT(SAADA(II, AZROU ،

53100، AZROU(MAROC

TOUMLILINE TOURS شرك9 
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

 N°16 لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 LOT(SAADA(II, AZROU - 53100

.AZROU MAROC

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.829

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (01 في)  ملؤرخ 

حل شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

مبلغ) (TOUMLILINE TOURS
لعنو ن) درهم  (50.000 رغسمالها)

 N°16( LOT مقرها  إلجتماعي)

 SAADA( II,( AZROU( -( 53100

(: ل) نتيج9  (AZROU MAROC

.MANQUE DE CILENT
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 N°16 ب) مقر  لتصفي9  حدد  ل 

 LOT(SAADA(II,(AZROU(-(53100

 .AZROU MAROC

ل عين):

 AICHA BRAHIMI  ل يد(ة))

 N°16( LOT( SAADA( II, لعنو نه( ))

 AZROU(53100(AZROU(MAROC

كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (03 بتاريخ) بازرل   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)99/2020.

71I

مينارة فينان1 جرلب

ديف كونيكت ديجيتال
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

مينارة فينان1 جرلب

52 شارع موالي رشيد شق9 رقم 

7  ل9ابق  لر بع جليز مر كش ، 

90000، مر كش  ملغرب

ديف كونيكت ديجيتال شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 126 

كولف  طل1  لشريفي9 طريق  مزميز 

- 90000 مر كش  ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.99279

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يناير) (31 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

 10.000« غي من) درهم«) (200.000«

عن) درهم«) (210.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاص9  إجر ء) (: طريق)

 لشرك9  ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114552.

72I

CHTOUKA FRET TRANS

CHTOUKA FRET TRANS

إعالن متعدد  لقر ر ت

CHTOUKA FRET TRANS

زنق9 575 لقم 34 حي بوركان ، 

80000،  كادير  ملغرب

CHTOUKA FRET TRANS »شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

 DOUAR :لعنو ن مقرها  الجتماعي

 TAGADIRT NAABADOU

 DRARGA - 80044 agadir

.MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.41837

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)19)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

تغيير  سم  لشرك9:) رقم  قر ر 

 لذي ينص على مايلي:)تم تغيير  سم)

OUGMAS TRANS) لى)  لشرك9 من)

 CHTOUKA FRET  السم  و ديد)

TRANS

قر ر رقم تفويت حصص  لشرك9:)

كل) تفويت  مايلي:) على  ينص   لذي 

 وحصص  لشرك9 من  ل يد محمد)

 لأماس ل  ل يد محمد  ملومني

م ير) لتعيين  رقم  ستقال9  قر ر 

مايلي:) على  ينص  جديد:) لذي 

محمد  لأماس)  ستقال9  ل يد 

محمد) جديد  ل يد  م ير  لتعيين 

 ملومني

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

:) لذي ينص) (3 بند رقم بند رقم)

تغيير  سم  لشرك9) تم  مايلي:) على 

OUGMAS TRANS) لى  السم) من)

CHTOUKA FRET TRANS(و ديد 

:) لذي ينص) (6 بند رقم بند رقم)

على مايلي:) وحصص  لشرك9  ل يد)

محمد  ملومني

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)93114.

73I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

بروتيك اوتو
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT(N°2 BD(PRINCE(MY

 ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

برلتيك  لتو شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 بن ب9وط9 رقم 12  لحي  لصناعي 

مر كش - 90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (06

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)برلتيك)

 لتو).

ميكانيكي) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

تركيبات كهربائي9.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

12) لحي  لصناعي)  بن ب9وط9 رقم)

مر كش)-)90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدٍ)ٍح ون ح ن):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 500(:  ل يد ح ون عبد  مل يد)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ح ن  ِح ون   ل يد)

2221) ململك9) رياض) (5643 شارع)

مر كش) (90000  لعربي9  ل عودي9)

 ملغرب.

عبد  مل يد) ح ون   ل يد 

عنو نه( )) قام9 صنه 9 بناي9 د رقم)

02)مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  مل يد) ح ون   ل يد 

عنو نه( )) قام9 صنه 9 بناي9 د رقم)

02)مر كش)90000)مر كش  ملغرب

عنو نه( )) ح ن  ِح ون   ل يد)

2221) ململك9) رياض) (5643 شارع)

مر كش) (90000  لعربي9  ل عودي9)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4500.

76I

FO CONSULTUNG SARL AU

B›CUTE BY M&F

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

B›CUTE(BY(M&F شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 43 زنق9 

غكلمان سيدي علي رقم 20  ل9ابق 

 لثالث غكد ل - 10000  لرباط 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
139835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2019 أشت) (29
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.B’CUTE(BY(M&F
:) وحالق9) بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل لتجميل حمام عصري.
زنق9) (43 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
20) ل9ابق) غكلمان سيدي علي رقم)
10000) لرباط) (- غكد ل)  لثالث 

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يدة منى معاللي):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
(: معاللي)  ل يدة فاطم9  لزهر ء)
500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) معاللي  منى   ل يدة 
شارع  وح ن  لثاني إقام9  ملاموني9)
26) ل9ابق  لر بع) شق9) غ  مدخل 

ح ان)10000) لرباط  ملغرب.
معاللي) فاطم9  لزهر ء)  ل يدة 
عمارة) (1 تجزئ9  لوفاق) عنو نه( ))
 12090 9 إقام9 ن رين شق9) (1306

تمارة  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) معاللي  منى   ل يدة 
شارع  وح ن  لثاني إقام9  ملاموني9)
26) ل9ابق  لر بع) شق9) غ  مدخل 

ح ان)10000) لرباط  ملغرب
معاللي) فاطم9  لزهر ء)  ل يدة 
عمارة) (1 تجزئ9  لوفاق) عنو نه( ))
 12090 9 إقام9 ن رين شق9) (1306

تمارة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

غبريل) (09 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2019)تحت رقم)-.

78I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

BENABID TRANSFERT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنق9 جمال  لدين  ألفغاني 

 ل9ابق  لر بع شق9 رقم 1 لجدة. ، 

60000، لجدة  ملغرب

BENABID TRANSFERT شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي يوسف 

 بن تاشفين مد غ - بركان - 63300 

بركان  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

7263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (05

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BENABID TRANSFERT

لسيط) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

تجارى)(مدير شرك9).

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- بركان) (- يوسف  بن تاشفين مد غ)

63300)بركان  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: فاطم9) بنعبيد   ل يدة 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة بنعبيد فاطم9 عنو نه( ))
7)طريق لرطاس) حي)341)مكرر رقم)
 ملقالم9 بركان)63300)بركان  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 
لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة بنعبيد فاطم9 عنو نه( ))
7)طريق لرطاس) حي)341)مكرر رقم)
 ملقالم9 بركان)63300)بركان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)777.

79I

FIDU ALIMTYAZ

STE MEGACON sarl
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDU ALIMTYAZ
 لشق9 2 عمارة 17 شارع محمد 

 لزرق9وني  ل9ابق  أللل، م.ج فاس 
FES MAROC ،30000 ،

STE(MEGACON(sarl شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لالد طيب 
 ل فلى  لالد طيب فاس - 30000 

فاس  ملغرب 
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEGACON(sarl

منعش) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري)-ببع  الر �سي).

:) لالد) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- فاس) طيب  طيب  ل فلى  لالد 

30000)فاس  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 100 (: خالد  ل  بتي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يدة عو طف بنشعبون):)100 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد مولوع عبد  لرحمان):)100 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 100 (: عائش9) دربالي   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 200 (:  ل يد  دري1  ملنتصر)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

200)حص9) (:  ل يد سعد  لدياز)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 100 (:  ل يد  وحدجي  لعي9ا)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عبد  لرحيم  لعي9ا):)100 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد خالد  ل  بتي عنو نه( ))

3) لشق9) تجزئ9  لهو ء) و ميل) (19

فاس) ملعب  وخيل  ب م9  1) قام9 

30000)فاس  ملغرب).

بنشعبون) عو طف   ل يدة 

تجزئ9  لهو ء) و ميل) (19 عنو نه( ))

3) لشق9)1) قام9 ب م9 ملعب  وخيل)

فاس)30000)فاس  ملغرب).

عبد  لرحمان) مولوع   ل يد 

عنو نه( ))حي  لنكد  لغربي جرسيف)

42076)جرسيف  ملغرب).

عنو نه( )) عائش9  دربالي   ل يدة 

 42076 حي  لنكد  لغربي جرسيف)

جرسيف  ملغرب).
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 ل يد  دري1  ملنتصر عنو نه( ))

سيدي) جنان  الدري�سي  (1 زنق9) (19

بوجيدة فاس)30000)فاس  ملغرب).

عنو نه( )) سعد  لدياز   ل يد 

محمد  ل اللي  قام9  ريحا) شارع 

 30000 م ج فاس) (61  الطل1 رقم)

فاس  ملغرب).

 ل يد  وحدجي  لعي9ا عنو نه( ))

 62999 دل ر  لشط  ركمان  لناظور)

 لناظور  ملغرب).

عبد  لرحيم  لعي9ا)  ل يد 

زنق9) بالص  عنو نه( )) قام9  رينا 

شارع عالل بن) (19  لفرزدق  لشق9)

عبد هللا فاس)30000)فاس  ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  دري1  ملنتصر عنو نه( ))

سيدي) جنان  الدري�سي  (1 زنق9) (19

بوجيدة فاس)30000)فاس  ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1806.

80I

FICAGEST

MOVIE CARS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12 ، 40100 2، مر كش 

maroc

MOVIE CARS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 لصناعي سيدي أانم رقم 88 

 ل9ابق  لثاني شق9 رقم 11 - 90000 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOVIE CARS

كر ء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل يار ت بدلن سائق.

:) لحي) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لصناعي سيدي أانم رقم)88) ل9ابق)

 لثاني شق9 رقم)11 - 90000)مر كش)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 200.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 680 (:  ل يد  حمد  ل ال ني)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 660 (: طارق  ل ال ني)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 660 (: لبزلي) مص9فى   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  حمد  ل ال ني عنو نه( ))

 97900 تن يفت) ت و نت  دل ر 
ز كورة  ملغرب.

 ل يد طارق  ل ال ني عنو نه( ))

 3 67) ل9ابق) عمارة) د ر  ل عادة 

طريق  لد ر  لبيضاء)90000)مر كش)

 ملغرب.

 ل يد مص9فى لبزلي عنو نه( ))

تورزة تغزلت)45800)تنغير  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  حمد  ل ال ني عنو نه( ))

 97900 تن يفت) ت و نت  دل ر 
ز كورة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114541.

81I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 ECOLE MAROCAINE DES

SCIENCES DE L’INGENIEUR

تعيين مدير عام

 ECOLE MAROCAINE DES

SCIENCES DE L’INGENIEUR

محدد) رغسمالها  م اهم9  شرك9 

في)22.000.000,00)درهما

 ملقر الجتماعي:)99)زنق9  ألسماك)

بلفيدير)-) لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم:)47785

(–(IF:(01600159

 ICE:(001514426000072

مجل1  الد رة) محضر  بمقت�سى 

 ملنعقد بتاريخ)01)يوليوز)2020)تقرر)

ما يلي:

-)معاين9  ستقال9  ل يد كمال) (1

 لدي وي من مهامه كمدير عام

كريم  لعلمي) تعيين  ل يد  (- (2

كمدير عام جديد

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

 740863 تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)23)يوليوز)2020.

ملخص قصد  لنشر

82I

Macreadus

Macreadus
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

Macreadus

36 شارع 9 يوليوز حي  وخير ،س9ات 

، 26000، س9ات  ملغرب

Macreadus شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي سمي9 

إقام9 شهرز د 3  ل9ابق 5  لشق9 
رقم 22, بامليي - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. Macreadus

صناع9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لصابون  لصناعي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي سمي9)

5) لشق9) 3) ل9ابق) شهرز د) إقام9 
رقم)22,)بامليي)-)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد ياسر آيت مو�سى عنو نه( ))

36)شارع)9)يوليوز حي  وخير)26000 

س9ات  ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد ياسر آيت مو�سى عنو نه( ))

36)شارع)9)يوليوز حي  وخير)26000 

س9ات  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)19881.

85I
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BUSINESS CENTER.COM

SMYLE & CARE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم 236 إقام9 

ف 8  ل9ابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

SMYLE & CARE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 ملومن رقم 236 زنق9 باسكي  قام9 

ف8  ل9ابق  لثاني - 20390  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 SMYLE(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.&(CARE

أرض) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لشرك9 في  ملغرب لفي  وخارج:

ت ويق  ملكمالت  لغذ ئي9 لجميع)

 ملنتجات من  ل9بيع9.

•)مبيعات منتجات  لعافي9.

•) ستير د لتوزيع لت ويق جميع)

ل إلضافات) غنو ع  ملو د  لغذ ئي9 

ل ملكمالت  لغذ ئي9.

لبيع  لنباتات  ل9بيعي9) شر ء) (•

ل لزيوت  ألساسي9 ل لع9ور  لعضوي9)

لم تحضر ت  لتجميل  لعضوي9)

ل ملنتجات  ل9بي9  لعضوي9.

منتجات  لنظاف9) لتصنيع  بيع  (•

ل لع9ور ل لتجميل.

لت ويق) لتوزيع  •) ستير د 

ل ملو د) ل ملو د  ل ألجهزة   ملنتجات 

 الستهالكي9  لتجميلي9 ل لتجميلي9)؛

لتوزيع) لتوزيع  لبيع  شر ء) (•

ل ملو د) جميع  ملنتجات  لتغليف 

شبه) ل ملو د  ل ألجهزة  ل ل لع 

 لصيدالني9 ل ملو د شبه  ل9بي9)؛

غنو ع  ملنتجات) جميع  تحقيق  (•

ل لصناعات.

•) ستير د لتصدير)؛

•) لتجارة  لعام9؛

•)تقديم جميع  وخدمات  ملتعلق9)

باألنش99  ملذكورة غعاله)؛

غل) منتجات  غي  بيع  غل  شر ء) (•

ح ت) غجنبي9  غل  مغربي9  غصناف 

طبيع9 تجاري9 غل صناعي9 غل عقاري9)

غل زر عي9 غل زر عي9.

•)تمثيل جميع  لعالمات  لتجاري9)

ل ستغالل) (، ل المتياز) (، ل وحصول) (،

ل لتر خيص) بر ء ت  الختر ع  جميع 

ل لعالمات  لتجاري9) ل لعمليات 

ل المتياز ت.

تأجير) (، تأجير) (، ،) قتناء) إنشاء) (•

(، جميع  ألصول  لتجاري9) إد رة  (،

 لتأجير)،) لتركيب)،) لتشغيل و ميع)

(، ،) ملتاجر) ،) ألعمال)  ملؤس ات)

 ملصانع)،) لورش)،) مل اهم9 في ل حد)

غل  ألنش99  ملحددة  ألخرى)؛

جميع  ملشاريع) در س9  (•

ل ملشارك9 في جميع  لشؤلن  لتجاري9)

غل) غل  ملنقول9  غل  ملالي9  ل لصناعي9 

 لعقاري9 ح ت  لصل9  ملباشرة غل أير)

 ملباشرة بالغرض  ملؤس�سي غل  لتي قد)

ت هل توسع  لشرك9 لتنميتها)؛

جميع  ملعامالت) (، عام) لبشكل 

 لتجاري9 ل ملالي9 ل ملنقول9 ل لعقاري9)

 ملتعلق9 بشكل مباشر غل أير مباشر)،)

كلًيا غل جزئًيا بأحد  ألشياء) ملحددة غل)

غي غشياء)مماثل9 غل ح ت صل9..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع عبد)

زنق9 باسكي  قام9) (236  ملومن رقم)

20390) لد ر) (- ف8) ل9ابق  لثاني)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  مين  الدري�سي)

حص9 بقيم9)100.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( ))  ل يد  مين  الدري�سي 

بولو) ياسمين9  فيال  ممر  ركونوت  (9

20920) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( ))  ل يد  مين  الدري�سي 

بولو) ياسمين9  فيال  ممر  ركونوت  (9

20920) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741330.

86I

njbusiness

STE FOODEALS MEA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°18(etage

 3( av( abdelali( benchekroun( vn

fes(fes،(30000،(fes(maroc

شرك9) (STE FOODEALS MEA

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حي) مقرها  إلجتماعي  لعنو ن 

مكرر) (89  لليدل شارع  و والن رقم)

-)30000)فاس) 2)فاس)  قام9  لنزه9)

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FOODEALS MEA

:) لتجارة) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 إللكترلني9 في  ملنتجات  لغذ ئي9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  لليدل)

مكرر  قام9) (89 رقم) شارع  و والن 

 لنزه9)2)فاس)-)30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 800 (: بن9الب) ياسين   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 150 (:  ل يد  سماعيل  لعلوي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (50 (:  ل يد  بر هيم بيف)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 800 (: بن9الب) ياسين   ل يد 

بقيم9)100)درهم.

 150 (:  ل يد  سماعيل  لعلوي)

بقيم9)100)درهم.

بقيم9) (50 (:  ل يد  بر هيم بيف)

100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

بن9الب عنو نه( )) ياسين   ل يد 

تجزئ9  لدلل9 ظهر) (16 زنق9) (5 رقم)

 وخمي1 فاس)30000)فاس  ملغرب.

 ل يد  سماعيل  لعلوي)

تجزئ9) (7 بلوك) (295 رقم) عنو نه( ))

 30000 صفرل) بنصفار   لرشاد 

صفرل  ملغرب.



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   1136

عنو نه( )) بيف   ل يد  بر هيم 

دل ر  لكاللش9 سيدي بومو�سى  لالد)

تيم9)30000) لالد تيم9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

بن9الب عنو نه( )) ياسين   ل يد 
تجزئ9  لدلل9 ظهر) (16 زنق9) (5 رقم)

 وخمي1 فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1851/2020.

88I

 الستاح بدر  لدين بولغد ن

 GOLF LODGE AND RESORT
FEZ

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

 الستاح بدر  لدين بولغد ن

 RUE ABDELKHALEK TORRES

 PRINTEMPS BUREAUX 2EME

 ETAGE RUE ABDELKHALEK

 TORRES PRINTEMPS BUREAUX

2EME(ETAGE،(30000،(FES) ملغرب

 GOLF LODGE AND RESORT

FEZ)شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

فاس،) مقرها  إلجتماعي  لعنو ن 

146،) لحي  لصناعي) رقم) ق9ع9 

فاس) (30000 (- بن ودة)  لن يم 

 ملغرب

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  تأسي1 

 ملحدلدة)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

63233

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 GOLF (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.LODGE AND RESORT FEZ

أرض  لشرك9 بإيجاز):) لفندق9

جميع  لعمليات) على  لعموم،) ل 

 لتجاري9،) لصناعي9 ل ملالي9  وخاص9)

باملنقوالت ل لعقار ت  لتي لها  تصال)

بهذ   لهدف) مباشر  أير  غل  مباشر 

تنمي9) يمكنها  غل  لتي   الجتماعي،)

نشاط  لشرك9.

فاس،) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

146،) لحي  لصناعي) رقم) ق9ع9 

فاس) (30000 (- بن ودة)  لن يم 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 150 (: بودرق9)  ل يد  سماعيل 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد ح ن بودرق9):)150)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 150 (:  ل يد عبد  الاله بودرق9)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد سعيد بودرق9):)550)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

بودرق9)  ل يد  سماعيل 

عنو نه( ))10)حي  لقدس شارع عالل)

بن عبد هللا)30000)فاس  ملغرب.

عنو نه( )) بودرق9  سعيد   ل يد 

حي) هللا  عبد  بن  عالل  شارع  (10

 لقدس)30000)فاس  ملغرب.

بودرق9) عبد  الاله   ل يد 

10)حي  لقدس شارع) فيال) عنو نه( ))

فاس) (30000 هللا) عبد  بن  عالل 

 ملغرب.

عنو نه( )) بودرق9  ح ن   ل يد 

10)بالد  لصهريج شارع عالل بن عبد)

هللا)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

بودرق9)  ل يد  سماعيل 

عنو نه( ))10)حي  لقدس شارع عالل)

بن عبد هللا)30000)فاس  ملغرب

عنو نه( )) بودرق9  سعيد   ل يد 

حي) هللا  عبد  بن  عالل  شارع  (10

 لقدس)30000)فاس  ملغرب

بودرق9) عبد  الاله   ل يد 

10)حي  لقدس شارع) فيال) عنو نه( ))

فاس) (30000 هللا) عبد  بن  عالل 

 ملغرب

عنو نه( )) بودرق9  ح ن   ل يد 

10)بالد  لصهريج شارع عالل بن عبد)

هللا)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1760/2020.

89I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

 BLUE SKIES PARAGLIDING

MOROCCO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 9EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 BLUE SKIES PARAGLIDING

MOROCCO شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

تفرلين الل9 تكركوست  لزكيتا 

 ميزميز - 92202 مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.95155

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)17)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»دل ر تفرلين الل9 تكركوست  لزكيتا)

 ميزميز)-)92202)مر كش  ملغرب«)إلى)

»مركز تو م9  وحوز)-)42086)مر كش)

 ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114545.

90I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

 RHAPSODY

MULTISERVICES
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكتب 17،  ل9ابق  لثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد  لكريم 

 وخ9ابي، فاس ، 30000، فاس 

 ملغرب

 RHAPSODY MULTISERVICES

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

عين  لشقف رياض  لياسمين  قام9 

ترلمبالن  ل9ابق 9 مكتب 43 - 

30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RHAPSODY MULTISERVICES

مركز) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

في  لتربي9)  التصاالت،) لتوجيه 

ل لت ويق.
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طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عين  لشقف رياض  لياسمين  قام9)

 -  43 مكتب) (9 ترلمبالن  ل9ابق)

30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

:)500)حص9)  ل يد  حمد صقلي)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  حمد صقلي عنو نه( ))19 

زنق9 عبد  ل الم بن مشيش بورمان9)

30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  حمد صقلي عنو نه( ))19 

زنق9 عبد  ل الم بن مشيش بورمان9)

30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1845.

91I

Sté(quick(bridge

BOUTALEB IRRIGATION
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

Sté(quick(bridge

 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

BOUTALEB IRRIGATION شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي محل 

تجاري بامللك  مل مى بالد  محمد 

1-6 لالد حموس9 - 35100 جرسيف 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOUTALEB IRRIGATION

غعمال) (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لري)

-)غشغال مختلف9.

محل) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بالد  محمد) بامللك  مل مى  تجاري 

6-1)لالد حموس9)-)35100)جرسيف)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: بوطالب) رضا   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بوطالب  رضا   ل يد 

جرسيف) (35100 دل ر أفول9 هو رة)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بوطالب  رضا   ل يد 

جرسيف) (35100 دل ر أفول9 هو رة)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)807/2020.

92I

خبرة  لشرق

IMMOB
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

خبرة  لشرق

99 شارع  لبكاي لهبيل  قام9 رياض 

 ملدين9 شق9 رقم 3 بركان 99 شارع 

 لبكاي لهبيل  قام9 رياض  ملدين9 

شق9 رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب

IMMOB شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 97 زنق9 

دبدل  ز لي9 دبي بركان - 63300 

بركان  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.3693

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين) 07)يوليوز)  ملؤرخ في)

للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

بولهتاري محمد كم ير لحيد

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)273.

95I

مكتب  لدر سات ل وخبر ت عبد  مل يد  لر ي1

مكتب الدراسات والخبرات عبد 

املجيد الراي1
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

مكتب  لدر سات ل وخبر ت عبد 

 مل يد  لر ي1

261 شارع عبد  ملومن إقام9  ألمل 

 لعمارة غ  ل9ابق 3  لشق9 رقم 7 ، 

20360،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

مكتب  لدر سات ل وخبر ت عبد 

 مل يد  لر ي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 261 شارع 

عبد  ملومن إقام9  ألمل  لعمارة غ 

 ل9ابق 3  لشق9 رقم 7 - 20360 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.740348

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

رفع) تم  (2020 ماي) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9 

»380.000)درهم«)غي من)»220.000 

عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاص9  إجر ء) (: طريق)

 لشرك9  ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)14553.

96I

CABINET CONIF SARL AU

ODAMAK
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

CABINET CONIF SARL AU

 LOT(WAFFA(N°244(،(28810،

MOHAMMEDIA MAROC

ODAMAK شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
سبت9 حي مريم رقم 36  ل9ابق  أللل 

 لشق9 3 - 28830  ملحمدي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

25729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
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عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ODAMAK

:) لتجارة) بإيجاز) أرض  لشرك9 

ثم) لغشغال  لبناء) مختلف9  غشغال 

 إلستر د ل لتصدير.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سبت9 حي مريم رقم)36) ل9ابق  أللل)

 لشق9)3 - 28830) ملحمدي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد جباري نبيل):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد جباري نبيل عنو نه( ))حي)

 28830  1 326) ل9ابق)  لنهض9 رقم)

 ملحمدي9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد جباري نبيل عنو نه( ))حي)

 28830  1 326) ل9ابق)  لنهض9 رقم)

 ملحمدي9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) باملحمدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)780.

97I

ANTAHTRANS SARL

ANTAHTRANS SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ANTAHTRANS SARL

 لقصب9  لزنق9 31  لرقم91 ، 

28800،  ملحمدي9  ملغرب

ANTAHTRANS SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لقصب9 

 لزنق319  لرقم91 - 28800 

 ملحمدي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
25665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (08
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ANTAHTRANS SARL
نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع وح اب  لغير.
:) لقصب9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 28800  -  لزنق319) لرقم91 

 ملحمدي9  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد غنور  ل9اهري):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
 500 (:  ل يد عز لدين  ل9اهري)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) غنور  ل9اهري   ل يد 
مدخل9  جه8) باب  نا�سي   قام9 
 26940 أالم) رقم73) هل 

غلد ر لبيضاء) ملغرب.
عز لدين  ل9اهري)  ل يد 
رقم03 لبرنو�سي) ب1121) عنو نه( ))

20610)غلد ر لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) غنور  ل9اهري   ل يد 
قام9 باب  نا�سي جه8)مدخل9)رقم73 
غلد ر لبيضاء) (26940 أالم)  هل 

 ملغرب
عز لدين  ل9اهري)  ل يد 
رقم03 لبرنو�سي) ب1121) عنو نه( ))

20610)غلد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) باملحمدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)725.
98I

ZOHASI SAHARA

YARSOU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزل ر، حي  لفتح، 

 لعيون، 70000،  لعيون  ملغرب

YARSOU شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وحرمين رقم 168 حي  لوحدة 01 

70000  لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YARSOU

(- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

غعمال  لبناء) (،  إلنشاء ت  لعام9)

 ملتنوع9)،) إلنشاء ت  لعام9)،)تشييد)

 ملباني  ل كني9 ل إلد ري9 ل لصناعي9)

من) ،) لتعاقد  ،) ألعمال  مل اعدة)

تركيبات  ملباني) (، للعقار ت)  لباطن 

لمو د  لبناء) منتجات  لبيع  شر ء) (،

،) لترليج) ل لصيدليات  لعام9)

 لعقاري)،

لشر ء) لتصدير  ل ستير د  تجارة 

ل ألعمال) أيار  ل يار ت  ق9ع  لبيع 

 ملختلف9.

ت ويق  للو زم ل ملعد ت  ملكتبي9)

،)لمعد ت تكنولوجيا  ملعلومات)،

ملختلف) ل ملعد ت   لتوريد ت 

 ملنتجات

جميع  ملنتجات) في   لتجارة 

ل ملعد ت  ملكتبي9 ل لصناعي9

شر ء)لبيع لتصليح لتأجير لصيان9)

آالت  لتصوير ل ل9ابعات

إنتاج  لكتيبات لغعمال  ل9باع9)

غدل ت  إلعالن) إنتاج  (،  ملختلف9)

ل التصال)،.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 01 حي  لوحدة) (168 رقم)  وحرمين 

70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (1.000 (: يار )  ل يد هدي 

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

حي) عنو نه( )) يار   هدي   ل يد 

بن) علي  شارع  (707 تجزئ9)  لقدس 
70000) لعيون)  297  بي طالب رقم)

 ملغرب.

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

حي) عنو نه( )) يار   هدي   ل يد 

بن) علي  شارع  (707 تجزئ9)  لقدس 
70000) لعيون)  297  بي طالب رقم)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز)  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)23)

2020)تحت رقم)1568/2020.

99I

ficogedek(sarl(au

STE ABRAJ ALAKHAOUIN
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

STE ABRAJ ALAKHAOUIN شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
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لعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
غ بلوك 1 رقم 12  لتحرير رياض 
 لزيتون - 50050 مكناس  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50205
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ABRAJ ALAKHAOUIN
منعش) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري.
عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رياض) 12) لتحرير  رقم) (1 بلوك) غ 

 لزيتون)-)50050)مكناس  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد محمد مومني):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
 ل يد زكرياء)مومني):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) مومني  محمد   ل يد 
عمارة  ل)6)رياض  لزيتون  لش9ر باء)

50050)مكناس  ملغرب.
 6 مومني عنو نه( ))  ل يد زكرياء)
رياض  لزيتون)50050   ل  لش9ر باء)

مكناس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) مومني  محمد   ل يد 
عمارة  ل)6)رياض  لزيتون  لش9ر باء)

50050)مكناس  ملغرب
 6 مومني عنو نه( ))  ل يد زكرياء)
رياض  لزيتون)50050   ل  لش9ر باء)

مكناس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2077.

100I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

SORIZA SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رغسمال  لشرك9

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

 ل9ابق  لثالث شارع عالل  بن عبد 

هللا رقم 32  لريش ، 52400،  لريش 

 ملغرب

SORIZA SARL AU شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 

ز لي9 سيدي حمزة  لريش - 52400 

 لريش  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.1173

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (22 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

من) غي  درهم«) (1.540.000«

 1.640.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدي9 غل عيني9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز)  البتد ئي9 بميدلت بتاريخ)23)

2020)تحت رقم)113.

103I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

LEADER INTER

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 centre(de(developpment

profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc

LEADER INTER شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لنهض9 

تجزئ9  لبحر رقم 30 - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (27

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LEADER INTER

شرك9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لمنالل9العمال  لشحن) مؤقت9 

ل لتفريغ لل لع.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  30 رقم) تجزئ9  لبحر   لنهض9 

70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: خنالي) محمد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) خنالي  محمد   ل يد 

زنق9  لد ر) حي  مل يرة  وخضر ء)

 70000 43) ملر�سئ) رقم)  لبيضاء)

 لعيون  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) خنالي  محمد   ل يد 

زنق9  لد ر) حي  مل يرة  وخضر ء)

 70000 43) ملر�سئ) رقم)  لبيضاء)

 لعيون  ملغرب

بتاريخ) ب-) تم  إليد ع  لقانوني 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (28

.1667/2020

109I

Mustapha(ZAKHNINI 

م رية محمد
عقد ت يير حر ألصل تجاري)( ألشخاص)

 ملعنويون)

عقد ت يير حر ألصل تجاري

م ري9 محمد

 06 قي) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

محمد) م ري9  غع9ى  (2020 يوليوز)

 89186 بالس ل  لتجاري)  ملس ل 

حق) بالناضور  باملحكم9  البتد ئي9 

 لت يير  وحر لألصل  لتجاري  لكائن)

ب حي سيدي علي ر س  ملاء) لناضور)

ر س  ملاء) لناضور) علي  سيدي  حي 

لفائدة) 62602) لناضور  ملغرب 

م ؤللي9) ح ت  شرك9  (PETRO SIF

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد ملدة)

 2020 يوليوز) (07 سن9 تبتدئ من) (1

مقابل) (2021 يوليوز) (06 في) لتنتهي 

مبلغ شهري قيمته)5.000)درهم.

105I
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ابحري طران1
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 99

 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

 بحري طر ن1 شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 

ميشال دللوسبي9ال  قام9 ت نيم 

ب  ل9ابق  لثاني شق9 رقم 12 

 لصخور  ل ود ء  لد ر  لبيضاء - 

20290  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
:) بحري)  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

طر ن1.

عمليات) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لتعشير ل نقل  لبضائع.
زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ميشال دللوسبي9ال  قام9 ت نيم ب)
 ل9ابق  لثاني شق9 رقم)12) لصخور)

 20290 (-  ل ود ء) لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (500 (:  ل يد  بحري بالل)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد  بحري وح ن):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بالل   ل يد  بحري 
رقم5) لحي  لصناعي) (2 1زنق9) دليل9)
20610) لد ر  لبيضاء)  لبرنو�سي)

 ملغرب.
عنو نه( )) وح ن   ل يد  بحري 
دللوسبي9ال  قام9) ميشال  زنق9 
رقم) ب  ل9ابق  لثاني شق9  ت نيم 
20290) لد ر) 12) لصخور  ل ود ء)

 لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) بالل   ل يد  بحري 
رقم5) لحي  لصناعي) (2 1زنق9) دليل9)
20610) لد ر  لبيضاء)  لبرنو�سي)

 ملغرب
عنو نه( )) وح ن   ل يد  بحري 
دللوسبي9ال  قام9) ميشال  زنق9 
رقم) ب  ل9ابق  لثاني شق9  ت نيم 
20290) لد ر) 12) لصخور  ل ود ء)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741319.

106I

 société(horizon(sarl(transport(et(location

materiels

 SOCIÉTÉ HORIZON SARL
 TRANSPORT ET LOCATION

MATÉRIELS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 société(horizon(sarl(transport(et
location(materiels

حي  و ديد بلدي9 بلدي9 غلالد 
برحيل، 83300، تارلد نت  ملغرب
 SOCIÉTÉ HORIZON SARL

 TRANSPORT ET LOCATION
MATÉRIELS شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  و ديد 
بلدي9 غلالد برحيل 83000 تارلد نت 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
6831

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIÉTÉ HORIZON SARL
 TRANSPORT ET LOCATION

.MATÉRIELS
شرك9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
لنقل  لبظائع وح اب  لغير باملغرب)

لخارجه لكر ء) الليات).
حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 83000 برحيل) غلالد  بلدي9   و ديد 

تارلد نت  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد محمد شهاب):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
 500 (: إبورك) مص9فى   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) شهاب  محمد   ل يد 
 83000 برحيل) غلالد  عين  عصيد 

تارلد نت  ملغرب.
 ل يد مص9فى إبورك عنو نه( ))
 83000 برحيل) غلالد  لعصيد  عين 

تارلد نت  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) شهاب  محمد   ل يد 
 83000 برحيل) غلالد  لعصيد  عين 

تارلد نت  ملغرب
 ل يد مص9فى إبورك عنو نه( ))
 83000 برحيل) غلالد  لعصيد  عين 

تارلد نت  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بتارلد نت   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)557.

107I

)ها بي بوك1

هابي بوك1
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ها بي بوك1

مبرلك9 زنق9 27 رقم 60 طنج9 ، 

90060، طنج9  ملغرب

هابي بوك1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مبرلك9 
زنق9 27 رقم 60 طنج9 - 90060 

طنج9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

104145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (18

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

هابي) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

بوك1.

بيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ملالب1،)م تلزمات لغثاث.

مبرلك9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 90060 (- طنج9) (60 رقم) (27 زنق9)

طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 30.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) محمد  سهيل   ل يد 
طنج9) (60 رقم) (27 زنق9) مبرلك9 

90060)طنج9  ملغرب.
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 ل يد سعيد ليوسوفي عنو نه( ))
طنج9) (1 رقم) (26 زنق9) (05 مبرلك9)

90060)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) محمد  سهيل   ل يد 

طنج9) (60 رقم) (27 زنق9) مبرلك9 

90060)طنج9  ملغرب

 ل يد سعيد ليوسوفي عنو نه( ))
طنج9) (1 رقم) (26 زنق9) (05 مبرلك9)

90060)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

فبر ير) (18 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)230579.

108I

BUSINESS CENTER.COM

Dataindepth
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم 236 إقام9 

ف 8  ل9ابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

Dataindepth شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 

 الد رس9 تقاطع تد رت  قام9 

جوهرة كاليفورنيا طابق   باب 2 - 

20150  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Dataindepth

تهدف) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لشرك9 في  ملغرب لفي  وخارج إلى:

•) الستشار ت  إلد ري9؛

•))معاو 9  ملعلومات)؛

•) ستضاف9  لبيانات)؛

•)در س9  ل وق؛

•) لتدريب ل لتوجيه.

جميع  ألنش99  الستشاري9) (•

 لتجاري9.

•)جميع  وخدمات؛

•) لتجارة  لعام9؛

جميع  ل لع) لتصدير  •) ستير د 

ل ملنتجات ل وخدمات)؛

•)إد رة  لنقل ل للوج تيات)؛

جميع) في  مشارك9  لشرك9  (•

 لشركات غل  لشركات  لتي تم إنشاؤها)

قد) ل لتي  (، إنشاؤها) سيتم  غل  لتي 

أير) غل  مباشر  بشكل  مرتب99  تكون 

بأي) غل  بالغرض  ملؤس�سي  مباشر 

على لجه) (، مشابه غل حي صل9) �سيء)

غل  لشركات) بالشركات   وخصوص 

 لتي من  ملرجح غن ي اهم أرضها في)

تحقيق أرض  لشرك9 بكل  لوسائل)

شركات) لال سيما من خالل إنشاء) (،

غل عمليات) (، غل م اهمات) (، جديدة)

دمج)،)غل مشاريع مشترك9.

جميع) فإن  (، غعم) لبشكل 

غل) غل  لصناعي9   ملعامالت  لتجاري9 

 ملالي9 غل  ملنقول9 غل  لعقاري9 تتعلق)

بشكل مباشر غل أير مباشر بأي من)

 ألشياء) ملذكورة غعاله)،)غل بأي غشياء)

مماثل9 غل ح ت صل9)،)لمن  ملرجح غن)

تعزز ت9وير  لشرك9..

:) قام9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 الد رس9 تقاطع تد رت  قام9 جوهرة)

 20150  -  2 كاليفورنيا طابق   باب)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عمر  لشرقالي):)50)حص9)
بقيم9)5.000)درهم للحص9).

 ل يدة  نصاف  رياني):)50)حص9)
بقيم9)5.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عمر  لشرقالي عنو نه( ))
19) قام9  الخضر) رقم) د  عمارة 
 10090 زنق9 جعفر  لصديق  كد ل)

 لرباط  ملغرب.
 ل يدة  نصاف  رياني عنو نه( ))
زنق9  سفي رقم)183)شاطئ  لهرهورة)

تمارة)12000)تمارة  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة  نصاف  رياني عنو نه( ))
زنق9  سفي رقم)183)شاطئ  لهرهورة)

تمارة)12000)تمارة  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741332.

109I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كولدن صحارة طرافل
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
كولدن صحارة طر فل شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لزنق9 
02  لرقم 09 حي عزهللا دكار ت - 

30000 فاس  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63295
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

:)كولدن)  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

صحارة طر فل.

:) لنقل) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل ياحي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لزنق9)02 

 لرقم)09)حي عزهللا دكار ت)-)30000 

فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبد  لكريم  ملقدلر):)334 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد قاسم بوكميز):)333)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد يون1 كندري):)333)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لكريم  ملقدلر)  ل يد 

حي) (09 02) لرقم) عنو نه( )) لزنق9)

عزهللا دكار ت)30000)فاس  ملغرب.

عنو نه( )) بوكميز  قاسم   ل يد 

فاس) (1 زنق9 الباس  لزهور) (22 رقم)

30000)فاس  ملغرب.

عنو نه( )) كندري  يون1   ل يد 

زنق9)6)رقم)22)تجزئ9 ل د فاس فاس)

30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لكريم  ملقدلر)  ل يد 

حي) (09 02) لرقم) عنو نه( )) لزنق9)

عزهللا دكار ت)30000)فاس فاس

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1829.

113I



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   119(

TARIK BOUABDELLAOUI

STE DRISS CAR
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE DRISS CAR شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 
 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 101 طريق 
 لصحر ء  ل9ابق  أللل لجدة - 

60000 لجدة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.25485

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يناير) (08 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
بوزيدي ر�سى) (ة)) تفويت  ل يد)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (1.000
(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.000
م لم  لعوني بتاريخ)09)يناير)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (28 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1612.

119I

CABINET ANESS

 STE LAOUINA
AGRICULTURE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

CABINET ANESS
 HAY(ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
 STE LAOUINA AGRICULTURE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر 
 لدالوح9 موالي بوسلهام سوق 
 ربعاء - 19000 موالي بوسلهام 

سوق  ربعاء  ململك9  ملغربي9

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
26467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2019 غكتوبر) (22
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAOUINA AGRICULTURE
:) ستير د) بإيجاز) أرض  لشرك9 
ل ملعد ت) ل ملو د  لتصدير  ملنتجات 

 لزر عي9.
دل ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
سوق) بوسلهام  موالي   لدالوح9 
 ربعاء)-)19000)موالي بوسلهام سوق)

 ربعاء) ململك9  ملغربي9.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 80.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
 800 (:  ل يد مص9فى  لقاسمي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
مص9فى  لقاسمي)  ل يد 
موالي) دل ر  لدالوح9  عنو نه( ))
 19000 سوق  ربعاء) بوسلهام 
موالي بوسلهام سوق  ربعاء) ململك9)

 ملغربي9.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
مص9فى  لقاسمي)  ل يد 
موالي) دل ر  لدالوح9  عنو نه( ))
19000)موالي) بوسلهام سوق  ربعاء)
بوسلهام سوق  ربعاء) ململك9  ملغربي9
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
ب وق  الربعاء) لغرب)  البتد ئي9 
رقم) تحت  (2019 دجنبر) (25 بتاريخ)

.567
115I

ساجي1 كون اي

RABHA FES

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

توسيع نشاط  لشرك9)

ساجي1 كون اي

مكاتب  ملنارة شارع عالل  بن عبد 

هللا  ل9ابق  لثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

RABHA FES شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 19 حي 

للي  لعهد بورمان9 - 30000 فاس 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.30371

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 مارس) (16 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):

 إلنعاش  لعقاري.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1833.

116I

socogese

»LA RONDE DES PETITS«

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تغيير نشاط  لشرك9

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»LA RONDE DES PETITS« شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  الجتماعي فيال رقم 

7 زنق9 1 محمد فويتح  ملدين9 

 و ديدة - 30000 فاس  ملغرب.

تغيير نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.41627

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يوليوز) (22  ملؤرخ في)

نشاط  لشرك9 من)»رئي1 مؤس 9)»)

إلى)»حضان9«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2020/1838.

117I

BUSINESS CENTER.COM

 ARGENTICAIRE ET

BRILLANCE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم 236 إقام9 

ف 8  ل9ابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

 ARGENTICAIRE ET BRILLANCE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لنور رقم 1A  لالد صاوح  قليم 

 لنو صر لد ر  لبيضاء - 27000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ARGENTICAIRE ET BRILLANCE

أرض) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لشرك9 في  ملغرب لفي  وخارج:

•) ملعدن  لف�سي.
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بالفض9) •) ملعاو 9  ل 9حي9 

ل لنحاس)؛

•)غد ة لضع  ملعادن.

•) لصيان9 ل لصيان9 ل لتجديد)؛

•)معاو 9 لتحويل  ملعادن.

•)إعادة  لتدلير لسبك  ملعادن.

•) لتجارة  لعام9؛

•) ستير د لتصدير)؛

•) لتعاقد من  لباطن ل لوساط9.

•) لنقل لإد رة  لنقل ل إلمد د.

تمثيل غي عالم9 تجاري9 لطني9) (•

لدللي9 في مختلف مجاالت  لنشاط)؛

•)تقديم جميع  وخدمات  ملتعلق9)

باألنش99  ملذكورة غعاله)؛

جميع  ملشاريع) در س9  (•

ل ملشارك9 في جميع  لشؤلن  لتجاري9)

غل) غل  ملنقول9  غل  ملالي9  ل لصناعي9 

 لعقاري9 ح ت  لصل9  ملباشرة غل أير)

 ملباشرة بالغرض  ملؤس�سي غل  لتي قد)

ت هل توسع  لشرك9 لتنميتها)؛

جميع  ملعامالت) (، عام) لبشكل 

 لتجاري9 ل ملالي9 ل ملنقول9 ل لعقاري9)

 ملتعلق9 بشكل مباشر غل أير مباشر)،)

كلًيا غل جزئًيا بأحد  ألشياء) ملحددة غل)

غي غشياء)مماثل9 غل ح ت صل9..

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

صاوح  قليم) 1A) لالد  رقم)  لنور 

 لنو صر لد ر  لبيضاء)-)27000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  دري1 عاللي):)800)حص9)

بقيم9)80.000)درهم للحص9).

 200 (: بن درليش)  ل يدة مريم 

حص9 بقيم9)20.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة مريم بن درليش عنو نه( ))

س) عمارة  لو ح  تجزئ9  وخير  قام9 

طابق)1) لالد صاوح  لبيضاء)27000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه( )) عاللي   ل يد  دري1 

س) عمارة  لو ح  تجزئ9  وخير  قام9 

1) ملن9ق9  لصناعي9  لالد) طابق)

صاوح  لبيضاء)27000) لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة مريم بن درليش عنو نه( ))

س) عمارة  لو ح  تجزئ9  وخير  قام9 

طابق)1) لالد صاوح  لبيضاء)27000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741331.

118I

AM CONSULTING

FLASH BAT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشرك9)

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

FLASH BAT شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  الجتماعي 57 شارع 

جنين تجزئ9 ر تك  لقدس سيدي 

 لبرنو�سي - 20610  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.422.769

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):

منعش عقاري.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791.972.

119I

Société somicoc

شركة اوتو-أزيول

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

Société somicoc

 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc

شرك9  لتو-أزيول شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 ملنظر  و ميل رقم 16 دكار ت طريق 

مكناس فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

شرك9) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

 لتو-أزيول.

بيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل يار ت  مل تعمل9.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ملنظر  و ميل رقم)16)دكار ت طريق)

مكناس فاس)-)30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد أزيول عمر):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 16  ل يد أزيول عمر عنو نه( ))

تجزئ9 باوخير)2)ملعب  وخيل)30000 

فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 16  ل يد أزيول عمر عنو نه( ))

تجزئ9 باوخير)2)ملعب  وخيل)30000 

فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1891/2020.

120I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

INSTITUTION L›OASIS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

INSTITUTION L›OASIS شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

عبد  لرحمان بلقر�سي حي للي  لعهد 

بورمان9 - 30000 فاس  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.18765

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2020 يوليوز) (20 في)  ملؤرخ 

حل شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

مبلغ) (INSTITUTION L’OASIS

لعنو ن) درهم  (300.000 رغسمالها)

عبد) شارع  (10 مقرها  إلجتماعي)

للي  لعهد) حي  بلقر�سي   لرحمان 

بورمان9)-)30000)فاس  ملغرب نتيج9)

ل):) ملناف 9.
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ل حدد مقر  لتصفي9 ب)10)شارع)

عبد  لرحمان بلقر�سي حي للي  لعهد)

بورمان9)-)30000)فاس  ملغرب.)

ل عين):

 ل يد(ة))موحى  لناجي لعنو نه( ))

شارع عبد  لرحمان بلقر�سي حي) (10

فاس) (30000 بورمان9) للي  لعهد 

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

لعند  إلقتضاء) وحدلد) (

على  لصالحيات  ملخول9)  ملفرلض9 

تبليغ) لمحل  محل  ملخابرة  لهم 

بالتصفي9)  لعقود ل لوثائق  ملتعلق9 

: 10)شارع عبد  لرحمان بلقر�سي حي)

للي  لعهد بورمان9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1835/2020.

121I

COFISCOM

 NOUVELLE GENERATION

 D’EQUIPEMENTS ET

PLANTATIONS(NGEPAC(

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 NOUVELLE GENERATION

 D’EQUIPEMENTS ET

 PLANTATIONS(NGEPAC(

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لزحاف رقم 177  كليم - 63300 

بركان  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

7265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 NOUVELLE GENERATION

 D’EQUIPEMENTS ET

. (PLANTATIONS(NGEPAC

تاجير) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ملعد ت

غشغال) مز لل9  شغال  لبناء) ل 

مختلف9.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 63300 (- 177) كليم) رقم)  لزحاف 

بركان  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  لشريف  بر هيم)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 1.000 (:  ل يد  لشريف  بر هيم)

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لشريف  بر هيم عنو نه( ))

 63300  177 رقم) تجزئ9  لزحاف 

 كليم  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لشريف  بر هيم عنو نه( ))

 63300  177 رقم) تجزئ9  لزحاف 

 كليم  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)283/2020.

122I

AM CONSULTING

FLASH BAT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

AM CONSULTING

 GH( 6( IMMEUBLE( 3( RIAD

 RAHA( LISSASFA( ،( 20232،

CASABLANCA MAROC

ح ت) شرك9  (FLASH BAT

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد

 57 مقرها  إلجتماعي) لعنو ن 

ر تك  لقدس) تجزئ9  جنين  شارع 

20610) لد ر) (- سيدي  لبرنو�سي)

 لبيضاء) ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.422.769

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

»900.000)درهم«)غي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

ديون) مع  مقاص9  إجر ء) (: طريق)

 لشرك9  ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791.972.

123I

AM CONSULTING

FLASH BAT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

FLASH BAT شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 57 شارع 

جنين تجزئ9 ر تك  لقدس سيدي 

 لبرنو�سي - 20610  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.422.769

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»57)شارع جنين تجزئ9 ر تك  لقدس)

20610) لد ر) (- سيدي  لبرنو�سي)

رقم) ») ملكتب  إلى)  لبيضاء) ملغرب«)

10،) لعمارة)15)،)مركز إشر ق،)طريق)

 و ديدة،)لي اسف9،)-)20190) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791.972.

129I

خبرة  لشرق

BOUCHIKHI CAR

إعالن متعدد  لقر ر ت

خبرة  لشرق

99 شارع  لبكاي لهبيل  قام9 رياض 

 ملدين9 شق9 رقم 3 بركان 99 شارع 

 لبكاي لهبيل  قام9 رياض  ملدين9 

شق9 رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب

BOUCHIKHI CAR »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 129 

شارع للي  لعهد حي  وح ني بركان - 

63300 بركان  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.3295

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)
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قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

شور ق) جديد  ل يد  م ير  تعيين 

محمد لتفويت  وحصص من  ل يد)

عبد  لقادر  لى  ل يد)  لبوشخي 

شور ق محمد

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

ينص) 6ل7ل15:) لذي  رقم) بند 

على مايلي:)تعيين م ير جديد  ل يد)

لتفويت  وحصص) محمد  شور ق 

من  ل يد  لبوشخي عبد  لقادر  لى)

 ل يد شور ق محمد

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)279.
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SOCIETE MODYANI SARL

M&M NORD SARL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

 ستدر ك خ9ٍإ

باو ريدة) لقع  خ9ٍإ)  ستدر ك 

 لرسمي9

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

(،ABDELLAH( FNIDEQ( ،( 93100

 لفنيدق  ملغرب

M&M(NORD(SARL)شرك9 ح ت)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي كر ج) (

 90 بتجزئ9  ألميىرة زنق9 قادس رقم)

 لفنيدق)-)93100) لفنيدق  ملغرب.

باو ريدة) لقع  خ9ٍإ) إستدر ك 

 29 بتاريخ) (5622 عدد)  لرسمي9 

يوليوز)2020.

M(:(بدال من

M&M(NORD(:(يقرغ

 لباقي بدلن تغيير.

126I

Synergie(Experts

SA COMMUNICATION
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

 ستمر ر نشاط  لشرك9

Synergie(Experts
99,)زنق9 جون جورس,)حي أوتييه)

،)20060،) لد ر  لبيضاء) ملغرب
 SA COMMUNICATION

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«
 109 مقرها  الجتماعي:) لعنو ن 
إقام9) عبد  ملومن،) شارع  بي1 
20000) لد ر)  -  9 غكبيلكو  ل9ابق)

 لبيضاء) ملغرب.
» ستمر ر نشاط  لشرك9«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري:)
.369437

قر ر  و مع  لعام) بموجب 
يونيو2020،) (15 بتاريخ)  الستثنائي 
شركاء) لشرك9  ملحدلدة) قرر 
SA COMMUNICATION(9مل ؤللي 
ح ت رغسمال قدره)10.000)درهم،)
109)بي1 شارع) مقرها  الجتماعي ب)
عبد  ملومن،)إقام9 غكابيلكو،) ل9ابق)
9،) لد ر  لبيضاء)ل ملس ل9 بالس ل)
(،369437 تحت  لرقم)  لتجاري 
من) (86 عليه  ملادة) تنص  ملا  لطبقا 
قانون)96-5)بتاريخ)13)فبر ير)1997،)

بمو صل9 نشاط  لشرك9.
تنفيذ  إليد ع  لقانوني) تم 
في) باملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)

19/07/2020)تحت  لرقم)11779.
لالستخر ج ل ملرجعي9
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

BLUE SKIES PARAGLIDING
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشرك9

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 9EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 BLUE SKIES PARAGLIDING

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  الجتماعي مركز تو م9 

 وحوز - 42086 مر كش  ملغرب.

تغيير نشاط  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.95155

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تغيير) (2020 يوليوز) (17  ملؤرخ في)

»مرشد سياحي«) نشاط  لشرك9 من)

إلى)»-م تشار,مر فق لمدرب)

في  د رة  العمال) -مقالل 

ل وخدمات«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114545.
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M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE GLOBAL SMART

TRADING SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

M.J.J CONSEILS SARL AU

مركز كماس9 شيشالة ، 90000، 

مر كش  ملغرب

 STE GLOBAL SMART TRADING

SARL شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

 اللد ي9 جماع9  اللد ي9 مر كش . - 

90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 GLOBAL SMART TRADING

.SARL

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-1) ستير د)

لتصدير في مو د  ل9اقات  ملتجددة)

ل لفالحي9 ل لصناعي9)

في  الشغال  لعام9) مقالل  (-2

ل لبناء)

3-) ستير د لبيع ق9اع  لغيار).)

مركز) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- (.  اللد ي9 جماع9  اللد ي9 مر كش)

90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  لنشاط موالي  سماعيل):)

500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

:)500)حص9)  ل يد صارلخ عبدهللا)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لنشاط موالي  سماعيل)

رقم) ب  حرف  (3 عنو نه( )) مل يرة)

576)مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

 ل يد صارلخ عبدهللا عنو نه( ))

مركز  اللد ي9  لود ي9 مر كش)90000 

مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لنشاط موالي  سماعيل)

رقم) ب  حرف  (3 عنو نه( )) مل يرة)

576)مر كش)90000)مر كش  ملغرب

 ل يد صارلخ عبدهللا عنو نه( ))

مركز  اللد ي9  لود ي9 مر كش)90000 

مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114525.
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MOHAMED LAMRAOUI

STE AQUAROAD SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

MOHAMED LAMRAOUI

 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE AQUAROAD SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

س لماس9 رقم 16  لرشيدي9 - 

52000  لرشيدي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (25

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. AQUAROAD SARL AU

:) ألشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملختلف9

بناء)لتشييد قنو ت  لري ل لتق9ير

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- 16) لرشيدي9) رقم) س لماس9 

52000) لرشيدي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  لعمر لي زكرياء)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لعمر لي زكرياء)عنو نه( ))

15) لرشيدي9) تجزئ9 س لماس9 رقم)

52000) لرشيدي9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لعمر لي زكرياء)عنو نه( ))

15) لرشيدي9) تجزئ9 س لماس9 رقم)

52000) لرشيدي9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)633.
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DAR COMPTABILITE

N O CASH
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC

N O CASH شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

تاليم9 حي عاريض زنق9  ملحيط 

 لناضور - 62020  لناضور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 N O (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.CASH

خدمات) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لخدمات) تحويل  المو ل   الد ء)

متنقل9.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زنق9  ملحيط) عاريض  حي  تاليم9 

 لناضور)-)62020) لناضور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

500)حص9) (:  ل يدة نو ل عبكر)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: نور  لدين  لهوتي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) عبكر  نو ل   ل يدة 

تجزئ9) (01 رقم) د لد  محمد  شارع 

ت9و ن) (93020 ت9و ن)  لدليرل 

 ملغرب.

نور  لدين  لهوتي)  ل يد 

شارع محمد بن عبد هللا) عنو نه( ))

8 كد ل  لعرفان) عمارة20شق9)

 لرباط)10090) لرباط  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

نور  لدين  لهوتي)  ل يد 

شارع محمد بن عبد هللا) عنو نه( ))

8 كد ل  لعرفان) عمارة20شق9)

 لرباط)10090) لرباط  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)28)يوليوز)

2020)تحت رقم)1972.
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كافجيد

E.T.K
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

كافجيد

86 زنق9 165 مجموع9 *ه* حي 

 اللف9، 20220،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

E.T.K شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زنق9 

 لشر ردة  ل9ابق  ل فلي بوركون - 

20210  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

.E.T.K(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

:) ألشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملختلف9 لغعمال  لبناء).

زنق9) (10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(-  لشر ردة  ل9ابق  ل فلي بوركون)

20210) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: كربط) محمد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) كربط  محمد   ل يد 

85) أللف9) رقم) ل د  للكوس  شارع 

20202) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) كربط  محمد   ل يد 

85) أللف9) رقم) ل د  للكوس  شارع 

20202) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739974.

132I
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FIDUCIAIRE ENNOUR

DECOUPE LASER TADLA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER( ETAGE( N( 75( BD( ALLAL

 BEN( ABDELLAH( ،( 23200،

FQUIH BEN SALAH MAROC

DECOUPE LASER TADLA شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لزهور توسيع رقم 87 - 23200 

 لفقيه بن صاوح  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

4443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DECOUPE LASER TADLA

مقالل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

إنشاء ت معدني9.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 23200  -  87 رقم) توسيع   لزهور 

 لفقيه بن صاوح  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد لبيدة عبد  لهادي):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لهادي) لبيدة   ل يد 

تجزئ9  لزهور توسيع رقم) عنو نه( ))

87) لفقيه بن صاوح)23200) لفقيه)

بن صاوح  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لهادي) لبيدة   ل يد 

تجزئ9  لزهور توسيع رقم) عنو نه( ))

87 23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

صاوح) بن  بالفقيه   البتد ئي9 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (29 بتاريخ)

.126/2020
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SAMIR FIDUCIAIRE

دوباتيماو
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

دلباتيمال شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 

سيليكت،  ل9ابق  وخام1، رقم 

10، م.ج، - 50500 مكناس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50307

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

دلباتيمال.

:) النعاش) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعقاري.

 الشغال  ملختلف9 ل لبناء..

:) قام9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سيليكت،) ل9ابق  وخام1،)رقم)10،)

م.ج،)-)50500)مكناس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد محمد ساللي):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (300 (: عباد)  ل يدة لفاء)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد محمد ساللي):)100)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (100 (: بدر ساللي)  ل يد 

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ساللي  محمد   ل يد 

129،)تجزئ9 ميموز ،)م.ج،) فيال رقم)

50500)مكناس  ملغرب.

عنو نه( )) عباد  لفاء)  ل يدة 

129،)تجزئ9 ميموز ،)م.ج،) فيال رقم)

50500)مكناس  ملغرب.

عنو نه( )) ساللي  بدر   ل يد 

129،)تجزئ9 ميموز ،)م.ج،) فيال رقم)

50500)مكناس  ملغرب.

عنو نه( )) ساللي  محمد   ل يد 

129،)تجزئ9 ميموز ،)م.ج،) فيال رقم)

50500)مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ساللي  محمد   ل يد 

129،)تجزئ9 ميموز ،)م.ج،) فيال رقم)

50500)مكناس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2207.

134I

ZACTRA

ZACTRA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

ZACTRA

 Salé, Avenue(Allal(Benabdellah

 Imm 42 Appt 6 Bis ، 11000،

SALE MAROC

ZACTRA شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي سال شارع 

عالل بن عبدهللا عمارة 92 شق9 6 

مكرر - 11000 سال  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

31525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (10

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ZACTRA

نقل) (• (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع وح اب  لغير.

•)نقل خالط9  وخرسان9.

•)سحب  ملركبات  ملع9ل9.

جميع) لبيع  لتصدير  •) ستير د 

بأنش99  لنقل)  ملنتجات  ملتعلق9 

 لبري..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)سال شارع)

 6 شق9) (92 عالل بن عبدهللا عمارة)

مكرر)-)11000)سال  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
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 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد زكرياء) ل ود ني)
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد زكرياء) ل ود ني عنو نه( ))
سال شارع عالل بن عبدهللا عمارة)92 

شق9)6)مكرر)11000)سال  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد زكرياء) ل ود ني عنو نه( ))
سال شارع عالل بن عبدهللا عمارة)92 

شق9)6)مكرر)11000)سال  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (23 بتاريخ) ب ال   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)269.

135I

SAMIR FIDUCIAIRE

موزاييك بروموا
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
موز ييك برلمو  شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 
سيليكت،  ل9ابق  وخام1، رقم 
10، م.ج، - 50500 مكناس  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50311
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

موز ييك برلمو .

:) النعاش) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعقاري.

 الشغال  ملختلف9 ل لبناء.

:) قام9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سيليكت،) ل9ابق  وخام1،)رقم)10،)

م.ج،)-)50500)مكناس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 250 (:  ل يد عز  لدين  ل اللي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يدة نو ل  لشامي):)250)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عزلز ح وني):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عز  لدين  ل اللي)  ل يد 

عنو نه( ))رقم)143،)زنق9 ديلي1،)حي)

 ملنزه،)50500)مكناس  ملغرب.

عنو نه( )) نو ل  لشامي   ل يدة 

حي  ملنزه،) ديلي1،) زنق9  (،143 رقم)

50500)مكناس  ملغرب.

عنو نه( )) ح وني  عزلز   ل يد 

تجزئ9 قرطب9،) (،2 جناح) (،109 رقم)

50500)مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عز  لدين  ل اللي)  ل يد 

عنو نه( ))رقم)143،)زنق9 ديلي1،)حي)

 ملنزه،)50500)مكناس  ملغرب

عنو نه( )) ح وني  عزلز   ل يد 

تجزئ9 قرطب9،) (،2 جناح) (،109 رقم)

50500)مكناس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2209.

136I

FITICOF

 TANNERIE BERRADA

FRERES
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لفاة شريك

FITICOF

9 شارع أ ان كنفاني  قام9 نبيل9 ، 

30000، فاس  ملغرب

 TANNERIE BERRADA FRERES

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 مكرر 

شارع  لناظور  لحي  لصناعي 

 لدكار ت - 30000 فاس  ملغرب.

لفاة شريك
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.16561

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (16 في)  ملؤرخ 

عبد  لعالي) بوفاة  لشريك   إلعالم 

على  لورث9) حصصه  لتوزيع  بر دة 

07)يناير) )لرسم  إلر ث9  ملؤرخ في)
ً
تبعا

2020)بالشكل  ألتي):

 2.185 (، هاللي) نجي9   ل يد(ة))

حص9).

(، بر دة) غمين  محمد   ل يد(ة))

6.118)حص9).

 3.059 (، بر دة) مريم   ل يد(ة))

حص9).

 3.059 (، بر دة) سلمى   ل يد(ة))

حص9).
 3.059 (، بر دة) زينب   ل يد(ة))

حص9).

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1833/2020.

137I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

BON FOND
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،

53100، AZROU(MAROC

BON FOND شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شق9 رقم 

7، مكتب رقم 1،  ل9ابق 2 ق اري9 

 ألزهر، ساح9 محمد  وخام1،  زرل 

- 53100  زرل  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 BON (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.FOND

:) عمال) بإيجاز) أرض  لشرك9 

لخدمات لتوفير  ليد  لعامل9)/) عمال)

 لوساط9 ل لتصدير ل الستير د.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شق9 رقم)

ق اري9) (2 1،) ل9ابق) مكتب رقم) (،7

 ألزهر،)ساح9 محمد  وخام1،) زرل)

- 53100) زرل  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

بوسلهام) مص9فى  مين   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

بوسلهام) مص9فى  مين   ل يد 

عنو نه( ))زنق9  لعصيفرة حي  لرياض)

 فر ن)53000) فر ن  ملغرب.
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ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

بوسلهام) مص9فى  مين   ل يد 
عنو نه( ))زنق9  لعصيفرة حي  لرياض)

 فر ن)53000) فر ن  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28 بتاريخ) بازرل   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)154.

138I

socomif(sarl

MOONLIGHT TRANS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

socomif(sarl
زنق9 محمد  وحصالي عمارة 35 شق9 

رقم 2 ، 14005،  لقني9رة  ملغرب

MOONLIGHT TRANS شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 186 
رقم 5785  لحي  و ديد  لقني9رة. - 

19000  لقني9رة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

55383

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (25

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOONLIGHT TRANS

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

م تخدمين.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)زنق9)186 
(- رقم)5785) لحي  و ديد  لقني9رة.)

19000) لقني9رة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبد  لعزيز وح ب):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

وح ب) عبد  لعزيز   ل يد 

عنو نه( ))حي  الرشاد رقم)164)زنق9)

19000) لقني9رة) 15) لقني9رة)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

وح ب) عبد  لعزيز   ل يد 

عنو نه( ))حي  الرشاد رقم)164)زنق9)

19000) لقني9رة) 15) لقني9رة)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالقني9رة   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)77030.

139I

FHF

MEDHELP
إعالن متعدد  لقر ر ت

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

MEDHELP »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة ح ت  لشريك  لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 17 ساح9 

شارل نيكول  ل9ابق 7 مكتب 2 - . 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.366639

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

بيع  لف) على  ل ملصادق9   الطالع 

حص9  لتي تمثل كل حصص  لشريك)

لل يد) حيمودي  عبد لعزيز   لوحيد 

 حمد  قديم.)

على) ينص  2:) لذي  رقم) قر ر 

قبول  ستقال9  مل ير  ل يد) مايلي:)

عبد لعزيز حيمودي مع  بر ء)دمته.

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

م ير ) تعيين  ل يد  حمد  قديم 

أير) ملدة  للشرك9،) للحيد   جديد  

محدلدة.

قر ر رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)

تحيين  لنظام  السا�سي للشرك9.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6،)7،)32:) لذي ينص على)

مايلي:) وحصص،) لرغس  ملال،تعيين)

 مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741394.

190I

AHLOUS CONSTRUCT

AHLOUS CONSTRUCT
إعالن متعدد  لقر ر ت

AHLOUS CONSTRUCT

خندق زربوح 138 زنق9  بن رلمي 

شارع معتصم بلوك غ  ل9ابق  لثالث 

 لشق9 رقم 18 ، 93000، ت9و ن 

 ملغرب

AHLOUS CONSTRUCT »شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: خندق 

زربوح، 138 زنق9  بن  لرلمي، شارع 

معتصم، بلوك غ،  ل9ابق  لثالث، 

 لشق9 رقم 18 - - ت9و ن  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.9777

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

رغسمال  لشرك9) في  مايلي:) لزيادة 

إلى) مق م9  درهم،) (500.000 من)

فئ9) من  حص9  جتماعي9  (5.000

 2.000.000 إلى) درهم للحص9،) (100

 15.000 بإصد ر) لحلك  درهم،)

درهم) (100 فئ9) من  جديدة  حص9 

للحص9  لو حدة،)بمبلغ إجمالي قدره)

-)مبلغ) (: 1.500.000)درهم،)بو س99)

إدماج) طريق  عن  درهم  (800.000

ح اب  ملرحل) في   ألرباح  ملس ل9 

من جديد مع زيادة  ألرباح  ملحقق9 في)

ل ملبلغ  ملتبقي ل ملتمثل) (،2019 سن9)

ن ب9) دفع  تم  درهم  (700.000 في)

بو س99) درهم،) (175.000  لربع غي)

في  وح اب  لبنكي) نقد    الكتتاب 

للشرك9.

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تجديد ثق9 ت يير  لشرك9 في  ل يد)

عبد  وحفيظ  لفح�سي ل ل يد عبد)

م يرين) بصفتهما   ل الم  لعافي9،)

أير) ملدة  لحلك  للشرك9،) شريكين 

جميع) في  تلزم  لشرك9  محدلدة.)

غحد  مل يرين) بتوقيع  معامالتها 

عبد  وحفيظ)  لشريكين  ل يد 

عبد  ل الم) غل  ل يد   لفح�سي 

 لعافي9

على) ينص  3:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:)تحيين لإعادة صياأ9  لقانون)

مجموع) ليشمل  للشرك9   ألسا�سي 

 لتغيير ت  و ديدة.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  0:) لذي  رقم) بند 

تحيين لإعادة صياأ9  لنظام) مايلي:)

 ألسا�سي

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2185.

191I
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

AISO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنق9 جمال  لدين  ألفغاني 

 ل9ابق  لر بع شق9 رقم 1 لجدة. ، 

60000، لجدة  ملغرب

AISO شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
ح ت  لشريك  لوحيد(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 299 غ س 

ظهر ملحل9 لجدة. - 60000 لجدة 

 ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.26265

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)09)يوليوز)2020)تقرر حل)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 لشريك  لوحيد)AISO)مبلغ رغسمالها)

مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000

ظهر ملحل9) س  غ  (299  إلجتماعي)

لجدة.)-)60000)لجدة  ملغرب نتيج9)
-زيادة خ ائر  لشرك9 لع زها) (: ل)

عن

 الستمر ر...

ل حدد مقر  لتصفي9 ب)299)غ س)

لجدة) (60000 (- لجدة.) ظهر ملحل9 

 ملغرب.)

ل عين:

عضمي) محمد   ل يد(ة))

بلوك  ك1) ظهر  ملحل9  لعنو نه( ))
رقم)135)لجدة)60000)لجدة  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

:) ملديري9  لعام9)  ملتعلق9 بالتصفي9)

ل ملحكم9  لتجاري9) لجدة  للضر ئب 

لجدة.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1518.

143I

مكتب  ملهدي  لعلوي)-)محاسب معتمد)-

 CHEBRITE شبريط ش.ح.م.م

SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  ملهدي  لعلوي - محاسب 

معتمد -

13 شارع للي  لعهد٬  ل9ابق  لثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93000، ت9و ن 

 ملغرب

 CHEBRITE SARL شبريط ش.ح.م.م

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

مهمد  وخام1،  لحي  ملدر�سي - - 

ت9و ن  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.2985

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

م يرين  لشرك9) إستقال9  قبول 

لإبر ء)حمتهم خالل فترة ت ييرهم

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين)3)م يرين جدد للشرك9 ملدة)3 

سنو ت بتوقيع منفصل لهم د.)علي)

لوه لد.)عبد  وحفيظ خويي لد.)فؤ د)

 إلدري�سي

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تحيين قانون  ألسا�سي للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  13:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)م يرين  لشرك9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (22  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1938.

145I

EL FACHTALI CONSEIL

TENSIFT MARRAKECH

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

EL FACHTALI CONSEIL

إقام9 فاس  ل9ابق  لتاني شق9 رقم 

9 شارع موالي عبد هللا مر كش ، 

90000، مر كش  ملغرب

TENSIFT MARRAKECH شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

 KM 5 RTE لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 DE(CASA(JNANE(EL(QODATE -

90000 مر كش  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.87369

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (19 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

»2.290.000)درهم«)غي من)»10.000 

عن) درهم«) (2.300.000« إلى) درهم«)

إدماج  حتياطي غل غرباح غل) (: طريق)

عالل ت إصد ر في رغس  ملال.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114604.

146I

FIDU ALIMTYAZ

 STE PROMO OUCHCHEIKH

SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDU ALIMTYAZ

 لشق9 2 عمارة 17 شارع محمد 

 لزرق9وني  ل9ابق  أللل، م.ج فاس 

FES MAROC ،30000 ،

 STE PROMO OUCHCHEIKH

SARL شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل9ابق 

 لثاني تجزئ9 زهرة  المل رقم 22 
زنق9 تام نا رقم 9 حي  لرياض 

 لنرج1 فاس - 30000 فاس  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROMO OUCHCHEIKH SARL

منعش) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

-بيع)،)شر ء،)لتجهيز  الر �سي) عقاري)

-مقالل في  الشغال  ملختلف9)..

:) ل9ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لثاني تجزئ9 زهرة  المل رقم)22)زنق9)

حي  لرياض  لنرج1) (9 تام نا رقم)

فاس)-)30000)فاس  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد علي  ل لشيخ):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

:)250)حص9)  ل يد عزيز  ملتوكل)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد  يوب عزيوي):)250)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 9  ل يد علي  ل لشيخ عنو نه( ))
زنق9 جبل  لكيمدن نرج1 س فاس)

30000)فاس  ملغرب).

عنو نه( )) عزيز  ملتوكل   ل يد 

 22 رقم  لتجزئ9) زهرة  المل  تجزئ9 
حي  لرياض) (9 رقم) تام نا  زنق9 

 لنرج1 فاس)30000)فاس  ملغرب)
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عنو نه( )) عزيوي   ل يد  يوب 
شارع بيرلت)9)زنق9)1)تجزئ9 رزقي9)2 
 لزهور)2)فاس)30000)فاس  ملغرب).
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 9  ل يد علي  ل لشيخ عنو نه( ))
زنق9 جبل  لكيمدن نرج1 س فاس)

30000)فاس  ملغرب)
عنو نه( )) عزيز  ملتوكل   ل يد 
 22 رقم  لتجزئ9) زهرة  المل  تجزئ9 
حي  لرياض) (9 رقم) تام نا  زنق9 

 لنرج1 فاس)30000)فاس  ملغرب)
عنو نه( )) عزيوي   ل يد  يوب 
شارع بيرلت)9)زنق9)1)تجزئ9 رزقي9)2 
 لزهور)2)فاس)30000)فاس  ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1860.
197I

STRAVISCO

 STE NOR ATTAGHDIA SARL
AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

حل شرك9

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR(APPT(N°1
 IMM(NOUR(VN(MEKNES ،
50050، MEKNES(MAROC

 STE NOR ATTAGHDIA SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  وحري9 
رقم 289 برج موالي عمر مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب.
حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.46263

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (10 في)  ملؤرخ 
ح ت م ؤللي9 محدلدة) حل شرك9 
 STE NOR ح ت  لشريك  لوحيد)
مبلغ) (ATTAGHDIA SARL AU
لعنو ن) درهم  (100.000 رغسمالها)
مقرها  إلجتماعي حي  وحري9 رقم)289 

 50000 (- مكناس) عمر  موالي  برج 

ب بب) (: ل) نتيج9  مكناس  ملغرب 

تر كمت)  ملناف 9  لشديدة, لشرك9 

لديها ديون لأير قادرة على  الستمر ر.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب حي  وحري9)

(- برج موالي عمر مكناس) (289 رقم)

50000)مكناس  ملغرب.)

ل عين:

نورة  لصباغي)  ل يد(ة))

برج) (289 حي  وحري9 رقم) لعنو نه( ))

مكناس) (50000 موالي عمر مكناس)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

حي  وحري9 رقم) (:  ملتعلق9 بالتصفي9)

289)برج موالي عمر مكناس

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)992.

198I

CAFIGEC

SCISCCO CLOTHING
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

SCISCCO CLOTHING شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تقاطع 

زنق9  تاكا لزنق9  ملعادن  ل9ابق 

1 برنو�سي - 20100  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.234601

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

بكال) رقي9  (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (1.500

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (15.000

يوليوز) (08 بتاريخ) بكال  مص9فى 

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741459.

151I

CAFIGEC

SCISCCO CLOTHING

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

SCISCCO CLOTHING شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تقاطع 

زنق9  تاكا لزنق9  ملعادن  ل9ابق 1 

 لبرنو�سي - 20100  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.234601

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

من) غي  درهم«) (1.500.000«

»1.500.000)درهم«)إلى)»3.000.000 

درهم«)عن طريق):)إدماج  حتياطي غل)

غرباح غل عالل ت إصد ر في رغس  ملال.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741459.

152I

Maître(Moad(EL(JAYIDI,(notaire(à(Tétouan

 AFRAH BAB SAIDA «

»S.A.R.L

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 Maître(Moad(EL(JAYIDI, notaire

à(Tétouan

 Quartier(administratif (wilaya),

 complexe(wilaya(center, bloc 3,

 Imm 3, n° B3 ، 93000، Tétouan

Maroc

 »AFRAH(BAB(SAIDA » S.A.R.L

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع باب 

 ل عيدة حارة زيان9،شارع  لوزير 

 لصفار رقم 5 ت9و ن 93000 ت9و ن 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27135

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»AFRAH BAB SAIDA » S.A.R.L

تنضيم) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 وحفالت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع باب)

زيان9،شارع  لوزير) حارة   ل عيدة 

 لصفار رقم)5)ت9و ن)93000)ت9و ن)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد رشيد  وخ9يب عنو نه( ))

 93000 مرتيل) 99شارع  لكورنيش 

ت9و ن  ملغرب.

 ل يدة مريم  وخ9يب عنو نه( ))

 15 شارع محمد  لصفار زنق9 غ رقم)

93000)ت9و ن  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) إيمان  لفخار   ل يدة 

 15 شارع محمد  لصفار زنق9 غ رقم)

93000)ت9و ن  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1376.

156I

CAFIGEC

APOKALIPS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

APOKALIPS شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 39، زنق9 

 لفر ت ،  ل9ابق 2، معاريف 39، 
زنق9  لفر ت ،  ل9ابق 2، معاريف 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.437171

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (19 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
تفويت  ل يد)(ة))رشيدة  لقزد م)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (500

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.000
عمار  الدري�سي علي بتاريخ)15)يوليوز)

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741139.

158I

 لشرك9  ملدني9  ملهني9 للمحاماة)»بكو�سي لحب�سي«

 UNITED IMAGING

 HEALTHCARE NORTH

AFRICA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 لشرك9  ملدني9  ملهني9 للمحاماة 

»بكو�سي لحب�سي«

6 زنق9  لفر بي، شارع  لر شدي، 

إقام9 توبقال،  ل9ابق  لثاني، 

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6 كوتيي

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage،

20330،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 UNITED IMAGING

 HEALTHCARE NORTH AFRICA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ركن شارع 

عمر  وخيام لزنق9  لبنفسج،  لبناي9 

»ب«،  لشق9 9،  ل9ابق  أللل ، 

بوسيجور ،  لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

متبوع9) ت مي9  لشرك9 

بمختصر) عند  إلقتضاء)

 UNITED IMAGING (: ت ميتها)

.HEALTHCARE NORTH AFRICA

أرض  لشرك9 بإيجاز):)ترليج لبيع)

لإعادة بيع ل ستير د لتصدير  ملعد ت)

 ل9بي9

ركن) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

لزنق9  لبنفسج،) شارع عمر  وخيام 

 لبناي9)»ب«،) لشق9)9،) ل9ابق  أللل)

،)بوسيجور)،) لد ر  لبيضاء)-)20000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 UNITED IMAGING  لشرك9)

 HEALTHCARE MENA FZCO

درهم) (100 بقيم9) حص9  (: 1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 UNITED IMAGING  لشرك9)

 HEALTHCARE MENA FZCO

حبي  إلمار ت) (0000 حبي) عنو نه( ))

 لعربي9  ملتحدة.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 NISSAL BERRACHED  ل يد)

حي) تجزئ9  مللعب،) (،61 عنو نه( ))

CIL 20000) لد ر  لبيضاء)  ل الم،)

 ملغرب

عنو نه( )) (Tao( CAI  ل يد)

شنغهاي)00000)شنغهاي  لصين

 ل يد)Qiang(ZHANG)عنو نه( ))

شنغهاي)00000)شنغهاي  لصين

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)15544.

160I

Media(Med(Consulting(2.0(SARL

 STE DISCOT COMPANY

SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 Media(Med(Consulting 2.0

SARL

 PROP YASSINE AV MLY

 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100

جرسيف  ملغرب

 STE DISCOT COMPANY SARL

AU شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  مللك 

 مل مى  و دياني تجزئ9 غلالد 

حموس9 - 35100 جرسيف  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DISCOT COMPANY SARL AU

:) لنقل) بإيجاز) أرض  لشرك9 

وح اب) للبضائع  ل لدللي   لوطني 

 لغير)-) لتصدير ل إلستير د).

:) مللك) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

غلالد) تجزئ9   مل مى  و دياني 

حموس9)-)35100)جرسيف  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
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رغسمال  لشرك9:) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: جدياني) رضا   ل يد 
حص9 بقيم9)100,00)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) جدياني  رضا   ل يد 
 35100 حموس9) غلالد  تجزئ9 

جرسيف  ملغرب).
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) جدياني  رضا   ل يد 
 35100 حموس9) غلالد  تجزئ9 

جرسيف  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)803.

162I

CAFIGEC

LIRAGRI
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
LIRAGRI شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 910 ، 
شارع  لزرق9وني  قام9 حماد 01 

910 ، شارع  لزرق9وني  قام9 حماد 
01 20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.382385
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (15 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
عبد  لدجليل) (ة)) تفويت  ل يد)
حص9  جتماعي9 من) (500  الدري�سي)
غصل)1.000)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))
يوليوز) (15 محمد نبيل جايل بتاريخ)

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791190.

163I

NICESMELL

NICESMELL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

NICESMELL

 rue(ahmed(el(majjati(res(les 13

 alpes(etage 1 n 08 al(maarif

 ،casablanca 20330 ، 20250

 لد ر لبيضاء  ملغرب

NICESMELL شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

 rue 13 لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 Ahmed(El(Majjati(Res(les(Alpes

 étage 1 n 8 Maarif(Casablanca -

20330  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466036

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NICESMELL

توزيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لقهوة لكل  ملشرلبات ح ت صل9).

 rue  13 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 Ahmed( El(Majjati( Res( les(Alpes

 étage(1(n(8(Maarif(Casablanca(-

20330) لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

غلوخشيش) محمد   ل يد 

 190 بلوك  لرحم9  لرقم) عنو نه( ))

بوعزة  لنو صر) د ر  (01  لرحم9)

27223) لد ر لبيضاء) ملغرب).

 ل يد غسام9 بنحر ف عنو نه( ))

مدين9  لرحم9 د ربوعزة) (09  لبلوك)

27223) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بنحر ف  حمزة   ل يد 

مدين9  لرحم9 د ربوعزة) (09  لبلوك)

27223) لد ر لبيضاء)  لنو صر)

 ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

166I

ACTIV DISTRIBUTION

ACTIV DISTRIBUTION
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تغيير نشاط  لشرك9

ACTIV DISTRIBUTION

Zone(industrielle(LISSASFA-

 Complexe(DALI-Entrée(B

 –Route(d’El(Jadida ، 20140،

CASABLANCA MAROC

ACTIV DISTRIBUTION شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  الجتماعي  ملن9ق9 

 لصناعي9 ل اسف9  ملركب د لي 

طريق  و ديدة  ملدخل ب - 20300 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تغيير نشاط  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.228659

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020 يوليوز)  ملؤرخ في)16)

توزيع لشر ء) (•« نشاط  لشرك9 من)

لبيع جميع  ملنتجات ل ملو د من غي)

نوع.

 ستير د لتصدير جميع  ملنتجات)
ل ملو د ل ملو د ل ملو د من غي نوع غل)

غصل)؛
عمول9) جميع عمليات  لتمثيل.) (•
ل لتي قد تتعلق بشكل) (، غل سم رة)

مباشر غل أير مباشر بهدف  لشرك9)؛
جميع  ملنتجات) لتوزيع  تمثيل  (•

ل لعالمات  لتجاري9
لبيع) لشر ء) توزيع  (•« إلى) («
لتصدير  وحلويات) ل ستير د 
لمنتجات  لشوكوالته) ل لب كويت 
لجميع  ملنتجات  لغذ ئي9  لزر عي9)

 ألخرى)؛
•)ت ويق لتغليف لتوزيع ل ستير د)
ل ملو د) جميع  ملنتجات  لتصدير 
ل ملعد ت ل ملو د من غي نوع غل غصل)؛
عمول9) جميع عمليات  لتمثيل.) (•
ل لتي قد تتعلق بشكل) (، غل سم رة)

مباشر غل أير مباشر بهدف  لشرك9)؛
نقل غي منتجات غل عناصر قد) (•
مباشر) أير  غل  مباشر  بشكل  تتعلق 

بغرض  لشرك9)؛«.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)15732.

167I

G.MAO.CCF

STE S.H INGENIERIE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 29

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE S.H INGENIERIE شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لكريم  وخ9ابي عمارة بن مو�سى 

 لكو ش  ل9ابق 2 فاس. شارع عبد 
 لكريم  وخ9ابي عمارة بن مو�سى 
 لكو ش  ل9ابق 2 فاس. 30000 

فاس  ملغرب
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تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

62533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (05

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.S.H INGENIERIE

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

غشغال  ملختلف9) في  مقالل 

ل لبناء+ لتجارة+مكتب  لدر سات.).

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع عبد)

مو�سى) بن  عمارة   لكريم  وخ9ابي 

شارع عبد) فاس.) (2  لكو ش  ل9ابق)

مو�سى) بن  عمارة   لكريم  وخ9ابي 

 30000 فاس.) (2  لكو ش  ل9ابق)

فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) سالمي  ح ن   ل يد 

بلوك)21)رقم)19)حي  لقدس)2)لير ك)

فاس)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) سالمي  ح ن   ل يد 

بلوك)21)رقم)19)حي  لقدس)2)لير ك)

فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (25 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1121.

168I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

شرقان اموبليي
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM

 RUE(DE(LA(LIBERTE(N°17C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

شرقان  موبليي شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 

كورف ا شارع فاس بلوك 20 طابق 

2 رقم 3غ طنج9 - 90000 طنج9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

104953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (05

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)شرقان)

 موبليي.

منعش) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

طابق) (20 كورف ا شارع فاس بلوك)

طنج9) (90000 (- طنج9) 3غ  رقم) (2

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

عبد  ملالك  لالد  محند)  ل يد 

درهم) (33.000 بقيم9) حص9  (33  :

للحص9).

 ل يد غ حمد  الخضر):)33)حص9)

بقيم9)33.000)درهم للحص9).

 34 (: محمادي  ح يني)  ل يد 

حص9 بقيم9)34.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  ملالك  لالد  محند)  ل يد 

1)ق9ع9) عنو نه( ))تجزئ9 تشيكافيال)

طنج9) (90000 طنج9) ج  شق9  (57

 ملغرب.

 ل يد غ حمد  الخضر عنو نه( ))

عبد  لرحيم) شارع   لحي  و ديد 

 90000 112) لفنيدق) رقم) بوعبيد 

 لفنيدق  ملغرب.

محمادي  ح يني)  ل يد 

 01 رقم) تجزئ9  ل9اهري  عنو نه( ))

ت9و ن)90000)ت9و ن  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  ملالك  لالد  محند)  ل يد 

1)ق9ع9) عنو نه( ))تجزئ9 تشيكافيال)

طنج9) (90000 طنج9) ج  شق9  (57

 ملغرب

 ل يد غ حمد  الخضر عنو نه( ))

عبد  لرحيم) شارع   لحي  و ديد 

 90000 112) لفنيدق) رقم) بوعبيد 

 لفنيدق  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (12 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2168.

169I

JURIS INVEST PARTNERS

KENZA MALL
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزن1 كالص رقم 16ـ18 

تجزئ9  لتوفيق سيدي معرلف  لد ر 

 لبيضاء، 20270،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

KENZA MALL »شرك9  مل اهم9«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 106 
زنق9 عبد  لرحمان  لصحر لي 

 قام9 ساح9 ليوطي  ل9ابق  لثاني - 

20290  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.229233

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)07)فبر ير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

قبول  ستقال9) مجل1  الد رة  قرر 

 ل يد محمد ياسين متجنوش  بتد ء)

لتعيين) (31/12/2019 تاريخ) من 

 ل يد كمال بني1  وحامل للب9اق9)

 لوطني9 رقم)BE 699580)رئي1 مدير)

عام)

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

بتاريخ) لل مع  لعام  لعادي  تبعا 

تعيين  ل يد) تقرر  (21/02/2020

كمال بني1 متصرف  لى أاي9  و مع)

لل ن9) للح ابات   لعام  لعادي 

 ملنتهي9 في)31/12/2020

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

بدلن تغيير

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)736691.

179I

JURIS INVEST PARTNERS

ACCOLADE
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزن1 كالص رقم 16ـ18 

تجزئ9  لتوفيق سيدي معرلف  لد ر 

 لبيضاء، 20270،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

ACCOLADE »شرك9  مل اهم9«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئ9 5 

ز لي9 شارع يعقوب  ملنصور لزنق9 

سقر ط  قامات مازلريل  ل9ابق 

 وخام1 - 20290  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.127871

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)01)فبر ير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

قبول  ستقال9) مجل1  الد رة  قرر 

متجنوش) ياسين  محمد   ل يد 

 بتد ء)من)31/12/2019)من منصبه)

متصرف مدير عام منتدب)

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

بن عيد) جليل  تعيين  ل يد محمد 

رقم) للب9اق9  لوطني9   وحامل 

عام) لمدير  كمتصرف  (BE  849765

منتدب ملدة أير محدلدة)

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

بن عيد) جليل  محمد  تاكيد  ل يد 

محمد) لتعويض  ل يد  متصرف 

ياسين متجنوش  مل تقيل  لى أاي9)

للح ابات)  و مع  لعام  لعادي 

لل ن9  ملنتهي9 في)31/12/2021.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

بدلن تغيير

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)736692.

175I

SACO CONSEIL

CAFE RIAD ATLASS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAFE RIAD ATLASS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 
 لوئام رقم 1082 ل9ابق  ل فلي 

لهبيشات مر كش - 90000 مر كش 
 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
105379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 CAFE (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

. RIAD ATLASS
مقهى) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لم9عم.
تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
1082 ل9ابق  ل فلي) رقم)  لوئام 
مر كش) (90000 (- لهبيشات مر كش)

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (:  ل يد  زرلدي مص9فى)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  زرلدي مص9فى عنو نه( ))
ت ل9انت) (1082 رقم) تجزئ9  لوئام 

مر كش)90000)مر كش  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد  زرلدي مص9فى عنو نه( ))
ت ل9انت) (1082 رقم) تجزئ9  لوئام 

مر كش)90000)مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114596.

177I

STE FIDUCONFIANCE

 ELAOUAD ARCHITECTURE 

ET INGENIERIE EAI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 ELAOUAD ARCHITECTURE 

ET INGENIERIE EAI شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 197 شارع 

 ملقالم9  قامAFA 9  ل9ابق  لثاني 
رقم 29 - 20500  لد ر  لبيصاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

445235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2019 يونيو) (28

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ELAOUAD ARCHITECTURE ET

. INGENIERIE EAI

مكتب) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

للدر سات ل البحات)-)مقالل  الشغال)

 ملختلف9 ل الستشار ت لت يير).

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)197)شارع)

AFA) ل9ابق  لثاني)  ملقالم9  قام9)
20500) لد ر  لبيصاء)  -  29 رقم)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يدة سكين9  العو د)
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة سكين9  لعو د عنو نه( ))
عوف) بن  أبد  لرحمان  زنق9  (1

بورمان9)30000)فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة سكين9  لعو د عنو نه( ))
عوف) بن  أبد  لرحمان  زنق9  (1

بورمان9)30000)فاس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)445235.
178I

JURIS INVEST PARTNERS

 PROMOTION SERVICE
DIFFUSION

إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزن1 كالص رقم 16ـ18 

تجزئ9  لتوفيق سيدي معرلف  لد ر 
 لبيضاء، 20270،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 PROMOTION SERVICE

DIFFUSION »شرك9  مل اهم9«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: 369 

طريق  و امع9 (طريق  و ديدة) - 
20290  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.71061
بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)07)فبر ير)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

ينص) 1:) لذي  رقم) قر ر 
مجل1  الد رة) قرر  مايلي:) على 
 TENOR(9تغييرمتصرف لممثل شرك
محمد) MAGAGEMENT) ل يد 
ياسين متجنوش  مل تقيل لتعويضه)
في) بن عيد  جليل  محمد  بال يد 
لحلك) (PSD لشرك9) مجل1  الد رة 
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طو ل مدة  لتفويض  لى أاي9  و مع)

في) للح ابات  ملنتهي9   لعام  لعادي 

31/12/2024

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

بدلن تغيير

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 19 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)736406.

179I

PACIOFIS

نورة بدر
إعالن متعدد  لقر ر ت

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA(MAROC

نورة بدر »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 30 شارع 

محمد  وخام1  قام9 لك لون1 

 ل9ابق  ل ادس رقم 16 - 60000 

لجدة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.34067

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)دجنبر)2019

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

للشرك9) تحويل  ملقر  الجتماعي 

محمد  وخام1  قام9) شارع  من30)

لك لون1  ل9ابق  ل ادس رقم)16 

بوجدة  لى)3)شارع  بن هاني بوجدة

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)
 000 بمبلغ) مال  لشرك9  ر س  رفع 

500 5)درهم  ي من)000 100)درهم)

 لى)000 600 5)درهم)

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

لتحيين  لقانون  ألسا�سي) تعديل 

للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)
 ملقر  الجتماعي للشرك9:)3)شارع  بن)

هاني بوجدة
بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)
حدد ر سمال  لشرك9 في)000 600 5 
درهم مق م على  لشريكين  ل يد)
كلى بدر ل ل يدة كندلز نورة بن ب)
درهم لكل) (2  800  000 مت الي9  ى)

ل حد
بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)
 600  000 يحدد ر سمال  لشرك9 في)
حص9) (56  000 درهم مق م  لى) (5
للو حدة مق م9) درهم  (100 بقيم9)
بدر) كلى  على  لشريكين  ل يد 
ل ل يدة كندلز نورة بن ب مت الي9)

 ى)000 28)حص9 لكل ل حد
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1393.

189I

 مل تامن9  لشرقي9 لتقنيات  ملحاسب9

TRICINTY STORE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 مل تامن9  لشرقي9 لتقنيات 
 ملحاسب9

شارع محمد عبده  قام9 حمزة رقم 
18 مكرر  ل9ابق  لثاني رقم 7 ، 

60000، لجدة  ملغرب
TRICINTY STORE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

مهد لي بن عيد تجزئ9 أيوغي رقم 
8 - 60000 لجدة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
35281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (05
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRICINTY STORE

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-)بيع مو د)

 لكهرباء.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مهد لي بن عيد تجزئ9 أيوغي رقم)

8 - 60000)لجدة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 500.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 2.500 (: يمين9  وخ9ري)  ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد يحيى حاجي):)2.500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة يمين9  وخ9ري عنو نه( ))

تجزئ9 رياض  ل احل)640) ل و لم)

26402)برشيد  ملغرب.

عنو نه( )) حاجي  يحيى   ل يد 

تجزئ9 رياض  ل احل)640) ل و لم)

26402)برشيد  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة يمين9  وخ9ري عنو نه( ))

تجزئ9 رياض  ل احل)640) ل و لم)

26402)برشيد  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1500.

185I

 مل تامن9  لشرقي9 لتقنيات  ملحاسب9

P
إعالن متعدد  لقر ر ت

 مل تامن9  لشرقي9 لتقنيات 

 ملحاسب9

شارع محمد عبده  قام9 حمزة رقم 

18 مكرر  ل9ابق  لثاني رقم 7 ، 

60000، لجدة  ملغرب

P »شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

سمارة رقم 98 - 63602  ل عيدي9 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.6221

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:)-قرر  الجتماع  ستقال9  ل يد)

لودلفيك) فيليب  جان  بر تلونج 

مشارك) كم ير  من  إلد رة  جيرلم 

فإنه يع9ي  البر ء) لكامل) (، لبالتالي)

للم ير  مل تقيل.

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

 500 تفويت) في  و مع  لعام  تقرر 

ملك  ل يد) في  سهم  (خم مائ9))

(، لودلفيك) (، فيليب) جان  بر تلونج 

جيرلم لل يد سليماني يحيى.)

على) ينص  3:) لذي  رقم) قر ر 

تعيين) في  و مع  لعام  تقرر  مايلي:)

 ل يد سليماني يحي  وحامل للب9اق9)

كم ير) (288237 ف) رقم   لوطني9 

بتوقيع) لستلتزم  لشرك9  (، لحيد)

 مل ير  لوحيد.

قر ر رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)

تغيير  لشكل) في  و مع  لعام  تقرر 

ح ت) شرك9  من  للشرك9   لقانوني 

إلى  لشرك9)  مل ؤللي9  ملحدلدة 

ح ت  مل اهم)  مل ؤللي9  ملحدلدة 

 لوحيد.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

 لشرك9 هي شرك9 م ؤللي9 محدلدة)

ح ت م اهم لحيد.)تحكمه  لقو نين)

رقم) لال سيما  لظهير  (، بها)  ملعمول 

 1917 شو ل) (5 99-97-1) ملؤرخ في)

بإصد ر  لقانون) ((1997 فبر ير) (13(

رقم)5-96
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على) ينص  6:) لذي  رقم) بند 

جلب  لشريك  لوحيد  ل يد) مايلي:)

مائ9) مبلغ  للشرك9  يحيى  سليماني 

غلف درهم)(100،000.00))كر سمال)

للشرك9

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

 100،000.00 يبلغ رغسمال  لشرك9)

مق م9) لهي  درهم.) غلف)) (مائ9 

 100 بقيم9) سهم  (غلف)) (1000 إلى)

(مائ9))درهم لكل منها مكتتب بالكامل)

لمدفوع بالكامل لمخصص بالكامل)

سليماني) لل يد  لـ) لشريك  لوحيد 

يحيى.

على) ينص  12:) لذي  رقم) بند 

يدير  لشرك9 شخص طبيعي) مايلي:)

ل حد غل غكثر يتم  ختيارهم من بين)

تعيين) يتم  غل من خارجهم.)  لشركاء)

قبل  مل اهم) من  ( مل يرين))  مل ير)

في حال9 لجود غكثر من) (،  لوحيد غل)

من قبل  مل اهمين) (، م اهم ل حد)

ثالث9) عن  يقل  ال  ما  يمثلون   لذين 

غرباع  ألسهم.) لشريك  لوحيد)

 ل يد سليماني يحيى)،)يمارس ت يير)

لديه) (، محدلدة) أير  ملدة   لشرك9 

توقيع  لشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (03 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)236.

186I

HLZCONSULTING

مقهى مطعم العميم بوزيد 

فخيغ
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

HLZCONSULTING

 Residence(Fajwa(Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech(Maroc

مقهى م9عم  لعميم بوزيد فخيغ 

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي جماع9 

سعادة  ملر ب9ين دل ر  هل حمد 

مر كش - 90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

مقهى) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

م9عم  لعميم بوزيد فخيغ.

مقهى,) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

م9عم)

بيع لشر ء)مو د أد ئي9)

بارك  اللعاب

تنضيم  وحفالت).

جماع9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

حمد) دل ر  هل  سعادة  ملر ب9ين 

مر كش)-)90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):) ملغرب سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبد  لرحيم  لعميم):)500 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد حميد  لعميم):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لرحيم  لعميم)  ل يد 

سعادة) حمد  دل ر  هل  عنو نه( ))

مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

عنو نه( )) حميد  لعميم   ل يد 

مر كش) سعادة  حمد  دل ر  هل 

90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لرحيم  لعميم)  ل يد 

سعادة) حمد  دل ر  هل  عنو نه( ))

مر كش)90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)119991.

187I

STE FIACCOF 

DALILA JH2
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

DALILA JH2 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

30 ج ه 2 حي دليل9 2  لضحى بت 

سودة - 30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DALILA JH2

م تغل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ملخبز محلب9 ممول حفالت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل رقم)

2) لضحى بت) حي دليل9) (2 ج ه) (30

سودة)-)30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: ضباني) جو د   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ضباني  جو د   ل يد 

تجزئ9  لعنبرة زل أ9) 434)س1) رقم)

30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ضباني  جو د   ل يد 

تجزئ9  لعنبرة زل أ9) 434)س1) رقم)

30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1798.

188I

PACIOFIS

كول سيرفي1
إعالن متعدد  لقر ر ت

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA(MAROC

كول سيرفي1 »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 292 شارع 

 مل يرة - 62050 بني نصار  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.18795

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)17)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

بيع)450)حص9 من  ل يد  لع اللي)

محمد لل يدة  لشني  مين9)
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قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

محمد)  ستقال9  ل يد  لع اللي 

لتعيين) للشرك9  كم ير  منصبه  من 

 ل يدة  لشني  مين9 م يرة للشرك9

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

لتحيين  لقانون  ألسا�سي) تعديل 

للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

 100000 في) ر سمال  لشرك9  حدد 

درهم موزع9 على  لشريكين  ل يدة)

درهم) (95  000 بمبلغ)  لشني  مين9 

بمبلغ) محمد  ل ل يد  لع اللي 

5000)درهم)

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

 100000 في) ر سمال  لشرك9  حدد 

درهم مق م9 على)1000)حص9 بثمن)

للحص9  لو حدةموزع9) درهم  (100

على  لشريكين  ل يدة  لشني  مين9)

950)حص9 ل ل يد  لع اللي محمد)

50)حص9)

على) ينص  19:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)ت ير  لشرك9 من طرف  ل يدة)

 لشني  مين9 ملدة أير محدلدة

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)25)يونيو)

2020)تحت رقم)622.

189I

FICOGE AG

ATLANTIQUE PECHEUR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

FICOGE AG
رقم 22عمارة  فر ن3شارع  وح ن 

 AGADIR، 800000، لتانى  كادير 

AGADIR MAROC

ATLANTIQUE PECHEUR شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

11 ل9ابق  ل فلى عمارة  فر ن 7 

شارع  وح ن  لتانى - 8000  كادير 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.39705
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
تفويت  ل يد)(ة)) موشال  لهاشم)
150)حص9  جتماعي9 من غصل)500 
حص9 لفائدة  ل يد)(ة))كريم محمد)

بتاريخ)17)يوليوز)2020.
كريم) وح ن  (ة)) تفويت  ل يد)
150)حص9  جتماعي9 من غصل)500 
حص9 لفائدة  ل يد)(ة))كريم محمد)

بتاريخ)17)يوليوز)2020.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (29 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)93521.

190I

FIDUBAC SARL

DZ NEGOCE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف  بن تاشفين 
 NADOR، لشق9 رقم 11  لناضور 

62000، nador(maroc
DZ NEGOCE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

عاريض سكتور 3 شارع 132 رقم 03 
 لناظور - 62000  لناظور  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20269
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 DZ (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NEGOCE

-توزيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

منتجات  الستهالك  لكبير

- ستير د  ملنتجات  لغذ ئي9.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
عاريض سكتور)3)شارع)132)رقم)03 

 لناظور)-)62000) لناظور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (:  ل يد نور لدين  ملشياخي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

500)حص9) (:  ل يد محمد  در ز)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

نور لدين  ملشياخي)  ل يد 
 11 زنق9 رقم) (I عنو نه( ))حي عريض)

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب.

عنو نه( )) محمد  در ز   ل يد 

 105 رقم) وح ن  لفيض  حي  لالد 

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

نور لدين  ملشياخي)  ل يد 
 11 زنق9 رقم) (I عنو نه( ))حي عريض)

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب

عنو نه( )) محمد  در ز   ل يد 

 105 رقم) وح ن  لفيض  حي  لالد 

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)23)يوليوز)

2020)تحت رقم)1309.

191I

FIDUBAC SARL

COMMERCE EL OUAZZANI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشق9 رقم 11  لناضور 

62000، nador(maroc

 COMMERCE EL OUAZZANI

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لالد 

عي�سى بني  نصار  لناظور - 62000 

 لناظور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COMMERCE EL OUAZZANI

-توزيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

منتجات  الستهالك  لكبير

-تصدير  ملنتجات  لغذ ئي9.

:)حي  لالد) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 62000 (- عي�سى بني  نصار  لناظور)

 لناظور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: بيزضوضان)  ل يد  لوز ني 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

بيزضوضان)  ل يد  لوز ني 
عنو نه( ))دل ر  زمانيا فرخان9  لناظور)

62000) لناظور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

بيزضوضان)  ل يد  لوز ني 
عنو نه( ))دل ر  زمانيا فرخان9  لناظور)

62000) لناظور  ملغرب
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)29)يوليوز)

2020)تحت رقم)1587.

192I

PRACOFOR SARL

 UNIFORM TRAVAUX
ROUTIERS U.T.R

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

PRACOFOR SARL

31 ، شارع  لقدس ، 60000، لجدة 

 ملغرب

 UNIFORM TRAVAUX

ROUTIERS U.T.R شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

بنمو�سى طريق عوينت  ل ر ق رقم 

13 - 60000 لجدة  ململك9  ملغربي9

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

35345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 UNIFORM TRAVAUX ROUTIERS

.U.T.R

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

غشغال) (، ل لردم) بناء) ل9رقات 

غشغال) (، ،) لتحف  لفني9)  لت9هير)

عام9 للبناء.)

شر ء)لتتجير مو د  لبناء)ل لزفت.

ل آلليات  ملتعلق9) كر ء) آلالت 

باألشغال  لعمومي9 ل لبناء.

كل  لعمليات) (، عام9) لبصف9 

لأير) ل لعقاري9  ل لتجاري9   ملالي9 

غل) مباشرة  بصف9  تتعلق   لعقاري9 

ت9وير) يمكنها  بالهدف  مباشرة  أير 

 لشرك9

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بنمو�سى طريق عوينت  ل ر ق رقم)

13 - 60000)لجدة  ململك9  ملغربي9.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)2.000.000 

درهم،)مق م كالتالي:

(: عبد  لعزيز)  ل يد  ل9الب 

درهم) (2.000 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لعزيز)  ل يد  ل9الب 

حي معمورة زنق9 ميموزة) عنو نه( ))

لجدة  ململك9) (60000  11 رقم)

 ملغربي9.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لعزيز)  ل يد  ل9الب 

حي معمورة زنق9 ميموزة) عنو نه( ))

لجدة  ململك9) (60000  11 رقم)

 ملغربي9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1602.

193I

EXPERTO

INVESTISA SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

EXPERTO

09 شارع غبو فارس  ملريني ح ان 

 لرباط  لرباط، 10000،  لرباط 

 ملغرب

INVESTISA SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لتجزئ9 

1ل2 من9ق9 صناعي9 صبيحي طريق 

 لقني9رة ، سال. - 11010 سال 

 ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.5387

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يونيو) (22 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

من) غي  درهم«) (3.000.000«

»4.500.000)درهم«)إلى)»7.500.000 

مقاص9) إجر ء) (: طريق) عن  درهم«)

ديون  لشرك9  ملحددة  ملقد ر) مع 

ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) ب ال   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)269.
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ADVALORIS

SOCIETE SPC CONSULTING

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

 SOCIETE SPC CONSULTING

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 92 

، بلوك ب1 عمارة ياسمين ،تقاطع 

شارع  ملقالم9 ل لقا�سي عياض 

 ملن9ق9  لصناعي9.  كادير - 80020 

 كادير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

43609

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE SPC CONSULTING

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 الستشار ت  لتنظيمي9 ل إلد ري9.

 92 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

،تقاطع) ياسمين) عمارة  بلوك ب1) (،

عياض) ل لقا�سي  شارع  ملقالم9 

 80020 (-  ملن9ق9  لصناعي9.) كادير)

 كادير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة نعيم9 جو د):)100)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة نعيم9 جو د عنو نه( ))حي)

 در ر  قام9 صباح عمارة ه شق9 رقم)

6)تيكيوين)80652) كادير  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة نعيم9 جو د عنو نه( ))حي)

 در ر  قام9 صباح عمارة ه شق9 رقم)

6)تيكيوين)80652) كادير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)92520.
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CABINET RAMI EXPERTISE

 PHARMACIE ZEROUALI

-SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 PHARMACIE(ZEROUALI -SARL

AU شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 155 حي 

 ألمل ملعب  وخيل فاس - 30000 

فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2019 دجنبر) (03

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 PHARMACIE ZEROUALI -SARL

.AU

أرض  لشرك9 بإيجاز):)صيدلي9.

حي) (155 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 30000 (- فاس) ملعب  وخيل   ألمل 

فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)1.900.000 

درهم،)مق م كالتالي:

 19000 (: عايدة) زرل لي   ل يدة 

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) عايدة  زرل لي   ل يدة 

رياض) إقام9  شارع  مللك  وح ين 

م ج) (9  ل الم  ل9ابق  لثاني  لشق9)

فاس)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) عايدة  زرل لي   ل يدة 

رياض) إقام9  شارع  مللك  وح ين 

م ج) (9  ل الم  ل9ابق  لثاني  لشق9)

فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1803.
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global(audit(partners

7EME SOL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

global(audit(partners

 Avenue(Hassan(II(rond(point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

7EME SOL شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 6 شارع 

غكتوبر رقم 6  ل9ابق 3 - 20100 

 لد ر  لبيظاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 7EME (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.SOL

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبناء)ل لهندس9  ملهني9.

شارع) (6 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 20100  -  3 6) ل9ابق) رقم) غكتوبر 

 لد ر  لبيظاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (340 (:  ل يد هاشم فتيح)

بقيم9)100)درهم للحص9).

330)حص9) (:  ل يد حمزة ملوكي)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عثمان ملوكي):)330)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) فتيح  هاشم   ل يد 

 3 شق9) (30 عمارة) جو هر  إقام9 

 27182 بوسكورة)  ملدين9  وخضر ء)

 لد ر  لبيظاء) ملغرب.

عنو نه( )) ملوكي  حمزة   ل يد 

كاليفورنيا) رقم)73) (2 مجمع الكولين)

20150) لد ر  لبيظاء) ملغرب.

عنو نه( )) ملوكي  عثمان   ل يد 

كاليفورنيا) رقم)73) (2 مجمع الكولين)

20150) لد ر  لبيظاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) فتيح  هاشم   ل يد 

 3 شق9) (30 عمارة) جو هر  إقام9 

 27182 بوسكورة)  ملدين9  وخضر ء)

 لد ر  لبيظاء) ملغرب

عنو نه( )) ملوكي  حمزة   ل يد 

كاليفورنيا) رقم)73) (2 مجمع الكولين)

20150) لد ر  لبيظاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790819.
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STE CABINET CONSEIL KASBAH

CENTRE BRAVO PRIVE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CENTRE BRAVO PRIVE شرك9 
ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد(في طور  لتصفي9)
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 457 
 مل يرة لرز ز ت - 45000 لرز ز ت 

 ملغرب.
حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.9177/879

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)17)يوليوز)2020)تقرر حل)
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)
 CENTRE BRAVO  لشريك  لوحيد)
10.000)درهم) PRIVE)مبلغ رغسمالها)
 457 رقم) لعنو ن مقرها  إلجتماعي 
لرز ز ت) (45000 (- لرز ز ت)  مل يرة 

 ملغرب نتيج9 ل):)حل شرك9.
 457 ب) مقر  لتصفي9  حدد  ل 
لرز ز ت) (45000 (- لرز ز ت)  مل يرة 

 ملغرب.)
ل عين:

مح وبي) خديج9   ل يد(ة))
 35 حي ل د  لدهاب رقم) لعنو نه( ))
لرز ز ت  ملغرب) (45000 لرز ز ت)

كمصفي)(ة))للشرك9.
لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 
 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)
:) ملحكم9) بالتصفي9)  ملتعلق9 

 البتدئي9 بورز ز ت
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بورز ز ت بتاريخ)23)يوليوز)

2020)تحت رقم)297.
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HIGH EDGE CONSULTING

MOTOMAX
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN  ملغرب

MOTOMAX شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لزهر ء 

زنق9 90 رقم 92 - 90060 طنج9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

109871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (11

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOTOMAX

أرض  لشرك9 بإيجاز):)بيع لشر ء)

 لدر جات  لناري9.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 90060  -  92 رقم) (90 زنق9)  لزهر ء)

طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 150.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 750 (:  ل يد عبد  لنبي  ل باعي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 750 (: محمد  ل باعي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لنبي  ل باعي)  ل يد 
نور) جدة  قام9  شارع  عنو نه( ))
شمال ط)01)رقم)08)بوسافو)93000 

ت9و ن  ملغرب.
 ل يد محمد  ل باعي عنو نه( ))
ت9و ن) (93000  11 شارع تارأ9 رقم)

 ملغرب).
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عبد  لنبي  ل باعي)  ل يد 
نور) جدة  قام9  شارع  عنو نه( ))
شمال ط)01)رقم)08)بوسافو)93000 

ت9و ن  ملغرب
 ل يد محمد  ل باعي عنو نه( ))
ت9و ن) (93000  11 شارع تارأ9 رقم)

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (11  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)231287.
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SJ BUSINESS CENTER

 MENUISERIE
ALLUMINIUM ASSAKA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

SJ BUSINESS CENTER
 BD(LA(RÉSISTANCE 4 EME 81
 ÉTAGE(APPT(N 08 ، 540411،

CASABLANCA MAROC
 MENUISERIE ALLUMINIUM
ASSAKA شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 81 شارع 
 ملقالم9  ل9ابق  لر بع  لشق9 رقم 

CASABLANCA 540411 08  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
456229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2019 دجنبر) (01
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 MENUISERIE ALLUMINIUM

.ASSAKA

نجارة) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ألملنيوم)

غشغال مختلف9.

81)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

رقم)  ملقالم9  ل9ابق  لر بع  لشق9 

)CASABLANCA) لد ر) 540411  08

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 50 (: غلح�سي) غيت  فهد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

50)حص9) (:  ل يد سعيد  لفزني)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد فهد غيت غلح�سي عنو نه( ))

دل ر  سكى لسل ات)45000)لرز ز ت)

 ملغرب.

عنو نه( )) سعيد  لفزني   ل يد 

عملي9  ملنار عمارة غله رقم)09  

90100)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد فهد غيت غلح�سي عنو نه( ))

دل ر  سكى لسل ات)45000)لرز ز ت)

 ملغرب

عنو نه( )) سعيد  لفزني   ل يد 

عملي9  ملنار عمارة غله رقم)09  

90100)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 11 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

فبر ير)2020)تحت رقم)730211.
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MOORISH

URANUS METAL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

MOORISH

39 شارع لال ياقوت  ل9ابق 5 شق9 د 

، 20080،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

URANUS METAL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي إقام9 

 لب تان 2 عمارة 1 محل 1 

 لبرنو�سي - 20610  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

463825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (29

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. URANUS METAL

إنشاء ت) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

معدني9 لصيان9  ألنابيب.

إقام9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لب تان)2)عمارة)1)محل)1) لبرنو�سي)

- 20610) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

500)حص9) (:  ل يد كمال  حبار)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: رأيوي) هللا  عبد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) كمال  حبار   ل يد 
رقم) (31 زنق9) مجموع9  ي  (2 سالم)
66) هل  لغالم)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
 ل يد عبد هللا رأيوي عنو نه( ))
حرلدة) عين  (11 زنق9) وذ ر  دل ر 

20650) ملحمدي9  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) كمال  حبار   ل يد 
رقم) (31 زنق9) مجموع9  ي  (2 سالم)
66) هل  لغالم)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
 ل يد عبد هللا رأيوي عنو نه( ))
حرلدة) عين  (11 زنق9) وذ ر  دل ر 

20650) ملحمدي9  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 01 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)737813.
209I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

HARLAUDEN
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
HARLAUDEN شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 98 شارع 
عبد لل9يف بن قدلر - 00000 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.107975

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (02 في)  ملؤرخ 
حل شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)
رغسمالها) مبلغ  (HARLAUDEN
مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000

عبد لل9يف) شارع  (98  إلجتماعي)

00000) لبيضاء) ملغرب) (- بن قدلر)

:) الزم9  القتصادي9) ل) نتيج9 

ل ملناف 9  وحادة.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب)98)شارع)

 00000 (- قدلر) بن  عبد لل9يف 

 لبيضاء) ملغرب.)

ل عين:

لعنو نه( )) كباي  رلبير   ل يد(ة))
159)زنق9 طه ح ين  ل9ابق)3)شق9)

00000) لبيضاء) ملغرب) كوتيي) (5

كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740766.

210I

AUDIT-CONT

Ste WHITE PARA SARL/AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

AUDIT-CONT

 Rue(Ahmed(denden 2 appart 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

 Ste WHITE PARA SARL/AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

 bd 73 لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 oum(errabie(lor(iriss(garage(n°2

- 60000 oujda(maroc

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

35061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (02

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 Ste (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WHITE PARA SARL/AU
 Ventes(de(:(أرض  لشرك9 بإيجاز

.produits(parapharmaceutiques
 bd  73 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 oum(errabie( lor( iriss(garage(n°2

.-(60000(oujda(maroc
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
 Aicha( BOUDDOU  ل يدة)
 rue( B( LOT  17 عنو نه( ))
 NACHNACH BD HASSAN 2

.60000(OUJDA(MAROC
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 Aicha( BOUDDOU  ل يدة)
 rue( B( LOT  17 عنو نه( ))
 NACHNACH BD HASSAN 2

60000(Oujda(Maroc
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجاري9 بوجدة بتاريخ)-)تحت رقم)-.

213I

SOCIETE

ATLANTIS STONE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

SOCIETE
26 . شارع مرس  ل ل9ان . 

رقم 3  ل9ابق  أللل ، 20000، 
Casablanca(Maroc

ATLANTIS STONE شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس  ل ل9ان طابق  أللل شق9 

رقم 3.  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

922989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (10

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ATLANTIS STONE
أرض  لشرك9 بإيجاز):)بائع يز لل)
ت يير ل الستغالل  لتجاري غل  لفالحي)

للمصلح9  ملدني9 غل  لع كري9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26)شارع)

شق9) طابق  أللل  مرس  ل ل9ان 
رقم)3.) لد ر  لبيضاء)-)20000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد سعيد نجمي عنو نه( ))حي)
 20000  12 66رقم) بلوك) مريم  لال 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

إبر هيم  وح يان)  ل يد 
سيدي) (09 رقم) (11 بلوك) عنو نه( ))

عثمان)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد سعيد نجمي عنو نه( ))حي)

 20000  12 66 لرقم) لال مريم بلوك)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

 ل يد  بر هيم  وح يان)

09سيدي) 11) لرقم) بلوك) عنو نه( ))

عثمان)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 08 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)738669.

219I



1163 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

fiskzem

CLE SERVICES

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

fiskzem

 hay(zahra(rue(oued(el(yarmouk

، 15000، khemisset(maroc

CLE SERVICES شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 2520 

مكرر حي  لقدس تجزيئ9  لوفاق - 

70000  لعيون  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.21511

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

عبد  لغني) (ة)) تفويت  ل يد)

حص9  جتماعي9) (1.000,00 وحرلر)

لفائدة) حص9  (1.000,00 غصل) من 

 09 بتاريخ) تهامي  هشام  (ة))  ل يد)

يونيو)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (17  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1452.

215I

BCNG

STE: NOURTANA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: NOURTANA شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 265،شارع 

 لزرق9وني  ل9ابق 9 رقم92  لد ر 

 لبيضاء - 20050  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE: (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NOURTANA

:) إلستير د) أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل لتصدير.

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 9 265،شارع  لزرق9وني  ل9ابق)

رقم92) لد ر  لبيضاء)-)20050) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد محمد أنام):)100.000,00 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد محمد أنام):)1.000)بقيم9)

100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) أنام  محمد   ل يد 

درب  لنجم9 بلوك)919)رقم)889)حي)

 وح ني  لد ر  لبيضاء)20050) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) أنام  محمد   ل يد 

درب  لنجم9 بلوك)919)رقم)889)حي)

 وح ني  لد ر  لبيضاء)20050) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741161.

218I

BCNG

STE: EXPORA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: EXPORA شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 265،شارع 

 لزرق9وني  ل9ابق 9 رقم92  لد ر 

 لبيضاء - 20050  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE: (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EXPORA

:) إلستير د) أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل لتصدير.

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 9 265،شارع  لزرق9وني  ل9ابق)

رقم92) لد ر  لبيضاء)-)20050) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)10.000,00 

درهم،)مق م كالتالي:

إدري1 سليماني  لعماري)  ل يد 

100)درهم) 5.000,00)حص9 بقيم9)  :

للحص9).

 5.000,00 (:  ل يد يون1 حدري)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد إدري1 سليماني  لعماري):)

50)بقيم9)100)درهم.

بقيم9) (50 (:  ل يد يون1 حدري)

100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

إدري1 سليماني  لعماري)  ل يد 

حي) (2 رقم) غرفود  زنق9  عنو نه( ))

مريرت) (20050 مريرت)  ألطل1 

 ملغرب.

عنو نه( )) حدري  يون1   ل يد 

 912 رقم) (999 بلوك) درب  لنجم9 

20050) لد ر) ح  لد ر  لبيضاء) ح 

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

إدري1 سليماني  لعماري)  ل يد 

حي) (2 رقم) غرفود  زنق9  عنو نه( ))

مريرت) (20050 مريرت)  ألطل1 

 ملغرب

عنو نه( )) حدري  يون1   ل يد 

 912 رقم) (999 بلوك) درب  لنجم9 

20050) لد ر) ح  لد ر  لبيضاء) ح 

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741333.
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jamal(ait(hommad

YZ DISTRIBUTION

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

YZ DISTRIBUTION شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي ميمون9 

رقم 30/1959 سيدي قاسم - 

16000 سيدي قاسم مغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

28511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 YZ (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DISTRIBUTION

بيع مو د) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لبناء.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ميمون9 رقم)1959/30)سيدي قاسم)

- 16000)سيدي قاسم مغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  حمد بولد):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

حي)  ل يد  حمد بولد عنو نه( ))

سيدي قاسم) (16000  68  زأار رقم)

مغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  ملهدي بولد عنو نه( ))حي)

سيدي قاسم) (16000  68  زأار رقم)

مغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29  البتد ئي9 ب يدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)2020)تحت رقم)330.

220I

TT COMPTABILITE

HIND BABA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

TT COMPTABILITE

 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

HIND BABA شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

سيدي يحيى تجزئ9 رضا رقم 468 

لجدة لجدة 60000 لجدة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

35257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (28

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 HIND (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.BABA

:) وحالق9) بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل لتجميل للن اء.

طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 468 رقم) رضا  تجزئ9  يحيى  سيدي 

لجدة لجدة)60000)لجدة  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
 250 (: ر بح9) قدلري   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
 ل يدة باباخويا هند):)250)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
ر بح9 عنو نه( ))  ل يدة قدلري 
طريق سيدي يحيى تجزئ9 رضا رقم)

468 60000)لجدة  ملغرب.
عنو نه( )) هند  باباخويا   ل يدة 
طريق سيدي يحيى تجزئ9 رضا رقم)

468 60000)لجدة  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
ر بح9 عنو نه( ))  ل يدة قدلري 
طريق سيدي يحيى تجزئ9 رضا رقم)

468 60000)لجدة  ملغرب
عنو نه( )) هند  باباخويا   ل يدة 
طريق سيدي يحيى تجزئ9 رضا رقم)

468 60000)لجدة  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1791.

221I

TT COMPTABILITE

SHNB OUJDA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

TT COMPTABILITE
 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SHNB OUJDA شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 
 لبوشيخي رقم l73 - 60000 لجدة 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

35279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 SHNB(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.OUJDA

منعش) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

لجدة) (l73( -( 60000  لبوشيخي رقم)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 250(:  ل يد حوري عبد  لرحيم)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

(: عبد  وحفيظ)  ل يد  لناصري 

250)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لرحيم) حوري   ل يد 

عنو نه( ))حي  وخلوفي طريق معزلزة)
رقم)79 60000)لجدة  ملغرب.

عبد  وحفيظ)  ل يد  لناصري 
عنو نه( ))حي  لزأاميم  وخيم9)7)رقم)

1 60000)لجدة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لرحيم) حوري   ل يد 

عنو نه( ))حي  وخلوفي طريق معزلزة)
رقم)79 60000)لجدة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1999.

222I
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SOLUCIA EXPERTISE

MSB FRERES
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

MSB FRERES شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 

زنق9 عزيز بالل  ل9ابق  وخام1، 

 ملعاريف - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 MSB (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.FRERES

إنتاج) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لتوزيع  ملو د  لبالستيكي9.

 11 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بالل  ل9ابق  وخام1،) عزيز  زنق9 

20330) لد ر  لبيضاء) (-  ملعاريف)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: محمد  بوحقي9)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: سعيد  بوحقي9)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد محمد  بوحقي9 عنو نه( ))

مجموع9) (146 200) لرقم)  لزنق9)

 أللف9)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 ل يد سعيد  بوحقي9 عنو نه( ))

1)عمارة)39  2)رقم) مازلال ز لي9 زنق9)

شق9)13)ح ح)20000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد محمد  بوحقي9 عنو نه( ))

مجموع9) (146 200) لرقم)  لزنق9)

 أللف9)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740612.

223I

SOLUCIA EXPERTISE

SWISS TIME
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لفاة شريك

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

SWISS TIME شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملركز 

 لتجاري بن عمر قم 63  ملعاريف - 

20330  لد ر لبيضاء  ملغرب.

لفاة شريك
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.276471

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)29)فبر ير)2020)تم  إلعالم)

بر دة) عبد  لكريم  بوفاة  لشريك 

 رخامي لتوزيع حصصه على  لورث9)

11)يناير) )لرسم  إلر ث9  ملؤرخ في)
ً
تبعا

2020)بالشكل  ألتي):

 816 (، نديرة  لعر قي)  ل يد(ة))
حص9).

(، بر دة  رخامي) غمين   ل يد(ة))
1.137)حص9).

(، حوري9 بر دة  رخامي)  ل يد(ة))
568)حص9).

(، بر دة  رخامي) ليلى   ل يد(ة))
568)حص9).

(،  ل يد(ة)) لعربي بر دة  رخامي)
1.137)حص9).

(، بر دة  رخامي) محمد   ل يد(ة))
1.137)حص9).

(،  ل يد(ة)) سام9 بر دة  رخامي)
1.137)حص9).

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741096.
229I

al(amane(negoce(sarl

 ATELIER MECANIQUE AL«
»QUABAL «AMAQ

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

al(amane(negoce(sarl
 bureau(n)4 residence(al(manar

 4 angle(rue(cadi(ayyad(et
 mouritanya(guelize(marrakech ،

40000، Marrakech(Maroc
 ATELIER MECANIQUE AL«

QUABAL »AMAQ« شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 190 
مكرر  لحي  لصناعي سيدي أانم 
مر كش - 90000 مر كش  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
104733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ATELIER MECANIQUE AL«

.»QUABAL »AMAQ
 190 :)رقم) أرض  لشرك9 بإيجاز)
أانم) سيدي  مكرر  لحي  لصناعي 

مر كش.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)190 
أانم) سيدي  مكرر  لحي  لصناعي 

مر كش)-)90000)مر كش  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
قبيل) شادي9  بن   ل يدة 
عنو نه( )) لالد شعوف بلوك ب فيال)
مر كش) (90000 مر كش) بوحاج9 

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد شادي9  بن قبيل عنو نه( ))
 لالد شعوف بلوك ب فيال بوحاج9)

مر كش)90000)مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (09  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)1197007.
225I

TWICE BEAUTY SARL AU

TWICE BEAUTY (TB(
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

TWICE BEAUTY SARL AU
 AMAL 5 N 416 HAY(MASSIRA
 CYM(RABAT(AMAL 5 N 416
 HAY(MASSIRA(CYM(RABAT،

10150،  لرباط  ملغرب
)TWICE(BEAUTY (TB شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
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لعنو ن مقرها  إلجتماعي  المل 5 
رقم 416 حي  مل يرة سيم  لرباط - 

10150  لرباط  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
199701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. TWICE BEAUTY (TB(
:) لتجارة،) أرض  لشرك9 بإيجاز)
 لتوزيع،) الستير د لت ويق  ملنتجات)
لآالت  ملعد ت  ملهني9)  لتجميلي9 
لمنتجات  ملن وجات.) ل اللكترلني9 

خدمات لسي99 لغعمال متنوع9...
 5 :) المل) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- حي  مل يرة سيم  لرباط) (416 رقم)

10150) لرباط  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (: ق وس)  ل يد  ملهدي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  ملهدي ق وس عنو نه( ))
 23 شق9) (212  قام9  لد د   لعمارة)

12010)تمارة  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد  ملهدي ق وس عنو نه( ))
 23 شق9) (212  قام9  لد د   لعمارة)

12010)تمارة  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2581.
227I

FOG MATERIAUX

FOG MATERIAUX
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

FOG MATERIAUX

طريق سيدي ح اج درب �سي 

وح ن رقم 126  بن غحمد ، 

26050،  بن غحمد  ملغرب

FOG MATERIAUX شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لعمارة 64 

 ل9ابق  لثاني رقم 5 زنق9  لشهد ء 

س9ات - 26104 س9ات  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.5669

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)08)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

 5 رقم) 64) ل9ابق  لثاني  » لعمارة)

 26104 (- س9ات) زنق9  لشهد ء)

سيدي) »طريق  إلى) س9ات  ملغرب«)

ح اج درب �سي  وح ن رقم)126) بن)

غحمد)-)26050) بن غحمد  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 ببن  حمد بتاريخ)29)يوليوز)

2020)تحت رقم)19.

228I

TOUBKAL INVEST

VERDE STORES
فسخ عقد ت يير حر ألصل تجاري)

( ألشخاص  ملعنويون)

فسخ عقد ت يير حر ألصل تجاري

 VERDE STORES

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 VERDE STORES شرك9) لشرك9 

 لكائن مقرها  الجتماعي ب):)رقم)23 

 90000 (- كولف  لشريفي9)  طل1 

أشت) (16 مر كش  ملغرب  ملؤرخ في)

2018)تقرر مايلي:

فسخ عقد  لت يير  وحر لألصل) (
:)رقم)125)رياض)  لتجاري  لكائن ب)

مر كش) (90000 (- لقديم) زيتون 

شرك9) طرف  من  ،) ملوقع   ملغرب)

بصفتها) (: (VERDE STORES شرك9)

لشرك9) لألصل  لتجاري  مالك9 

بوعيا�سي وخضر بصفتها م يرة حرة.

229I

fiduazizi

DARAA PALM
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب

DARAA PALM شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مدين9 25 

مارس بلوك W رقم 630 مدين9 25 

مارس بلوك W رقم 630 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DARAA PALM

أرض  لشرك9 بإيجاز):)نقل  ل لع)

للح اب  لغير.

مدين9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
مدين9) (630 رقم) (W مارس بلوك) (25
25)مارس بلوك)W)رقم)630 70000 

 لعيون  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (:  ل يد عبد  لصمد بور)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
 1000 (: ) ل يد عبد  لصمد بور)

بقيم9)100)درهم.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد عبد  لصمد بور عنو نه( ))
حي  لقدس رقم)127 45000)لرزز ت)

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد عبد  لصمد بور عنو نه( ))
حي  لقدس رقم)127 45000)لرزز ت)

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1679/2020.
230I

fiduazizi

 AFRICALAY
INVESTISSEMENT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب
 AFRICALAY INVESTISSEMENT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي مدين9 
 290G لوحدة  لش9ر  اللل رقم 
مدين9  لوحدة  لش9ر  اللل رقم 

240G 70000  لعيون  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 



1167 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AFRICALAY INVESTISSEMENT

:) لبناء) بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل شغال متنوع9.

مدين9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 290G رقم)  لوحدة  لش9ر  اللل 

رقم) مدين9  لوحدة  لش9ر  اللل 

290G 70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  وح ين  لر جي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 1000 (:  ل يد  وح ين  لر جي)

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  وح ين  لر جي عنو نه( ))

حي موالي رشيد  لش9ر  اللل بلوك)

15)رقم)15 70000) لعيون  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة  وح ين  لر جي عنو نه( ))

حي موالي رشيد  لش9ر  اللل بلوك)

15)رقم)15 70000) لعيون  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1663/2020.

231I

fiduazizi

DOUJAJI SUD

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب

DOUJAJI SUD شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مدين9 

 لوفاق رقم 1279B مدين9  لوفاق 

رقم 1279B 70000  لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DOUJAJI SUD

:)  لبناء) بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل شغال متنوع9.

مدين9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مدين9  لوفاق) (1279B رقم)  لوفاق 

رقم)1279B 70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (:  ل يد  دري1  لدجاجي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد سيدي محمد عماري):)500 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: ) ل يد  دري1  لدجاجي)

بقيم9)100)درهم.

(: عماري) محمد  سيدي   ل يد 

500)بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  دري1  لدجاجي عنو نه( ))

بلوك ب) حي  لقدس تجزئ9  لوفاق 
رقم)1279 70000) لعيون  ملغرب.

عماري) محمد  سيدي   ل يد 
بلوك ي مدين9) (405 رقم) عنو نه( ))

 لوحدة)70000) لعيون  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  دري1  لدجاجي عنو نه( ))

بلوك ب) حي  لقدس تجزئ9  لوفاق 
رقم)1279 70000) لعيون  ملغرب

عماري) محمد  سيدي   ل يد 
بلوك ي مدين9) (405 رقم) عنو نه( ))

 لوحدة)70000) لعيون  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1502/2020.

232I

fiduazizi

SIHAM SOT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

fiduazizi

حي  لقدس) عمر  ملختار  شارع 

شارع عمر  ملختار حي  لقدس،)7000،)

 لعيون  ملغرب

ح ت) شرك9  (SIHAM SOT

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد

 237 مقرها  إلجتماعي) لعنو ن 

 70000 شارع مك9) (237 شارع مك9)

 لعيون  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.13941

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 يونيو) (05 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

علي شببانات) (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (1.000

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.000

يوليوز) (21 بتاريخ) محمد  لرزم9 

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (21  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1503/2020.

233I

BEN BEL CONSEILS

LIBRAIRIE JNANE TISSIR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

BEN BEL CONSEILS

 SOCOMA 1 834 SOCOMA 834

 1، 40000، MARRAKECH

MAROC

LIBRAIRIE JNANE TISSIR شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي م اح9 

 لفيال  لشريح9 رقم 96 ترك9 

مر كش - 90000 مر كش  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LIBRAIRIE JNANE TISSIR

مكتب9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل لبيع  ملباشر لعبر  إلنترنت  للو زم)

للمد رس ل ملعد ت ل للو زم  ملكتبي9)

لبيع  لصحف) لمقاالت  لرسم 

ل ملو د) للو زم  لكمبيوتر  بالتجزئ9 

لخدمات  لتصوير)  الستهالكي9 

ل لفاك1)،
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-) الستير د ل لتصدير..

م اح9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لفيال  لشريح9 رقم)96)ترك9 مر كش)

- 90000)مر كش  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

:)500)حص9)  ل يدة نورة لنعيم)

بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (500 (:  ل يد نبيه محمد)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) لنعيم  نورة   ل يدة 

 1069 رقم) (51 بلوك)  لحي  وح ني 

مر كش)90000)مر كش  ملغرب).

عنو نه( )) محمد  نبيه   ل يد 

م اح9  لفيال  لشريح9 رقم)96)ترك9)

مر كش)90000)مر كش  ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) لنعيم  نورة   ل يدة 

م اح9  لفيال  لشريح9 رقم)96)ترك9)

مر كش)90000)مر كش  ملغرب)

عنو نه( )) محمد  نبيه   ل يد 

م اح9  لفيال  لشريح9 رقم)96)ترك9)

مر كش)90000)مر كش  ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114557.

234I

etude(fouad

LAMA BEACH SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

etude(fouad

 cite(wafa(imm 215 APPT 6

 mohammedia(mohammedia،

20800، Mohammedia(maroc

LAMA BEACH SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

 LOT لعنو ن مقرها  إلجتماعي
 VIADICCI RÉSIDENCE RANIA
 IMM(F(ETAGE 1 APP(NR 2 AIN
HARROUDA  ملحمدي9 20800 

 ملحمدي9  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

25695
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 LAMA(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.BEACH SARL
 La(société(:(أرض  لشرك9 بإيجاز
 a(pour(objet(tant(au(Maroc(qu’à

: l’étranger
 L’achat,( la( vente,( la-
 location( de( tous( immeubles
 bâtis( ou( non( bâtis( ainsi( que
 leur( administration( et( leur

.exploitation
 La( mise( en( valeur( des-
 terrains,( notamment( leur( pour
 l’édification( de( constructions
 pour( toutes( destinations( et( par
 tous(travaux(de(viabilisation(ou

.autres
 l’aliénation( de( la( totalité( ou-
 d’une( partie( des( immeubles
 sociaux( par( voie( de( vente,

.échange(ou(apport(en(société
 La( prise( en( participation-
 dans( toutes( sociétés( ayant( un
 objet( similaire,( connexe( ou

.même(différent
 Et( plus( généralement,( toutes
 opérations( commerciales,
 se( rattacher( directement( ou
 indirectement( en( totalité( ou
 en( partie( à( l’un( quelconque
 des( objets( précités( ou( à( tout

 objet( similaires( ou( connexe

 susceptible( de( favoriser( le

.développement(de(la(société

 LOT (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 VIADICCI RÉSIDENCE RANIA

 IMM F ETAGE 1 APP NR 2 AIN

 20800 HARROUDA) ملحمدي9)

 ملحمدي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)10.000,00 

درهم،)مق م كالتالي:

 Ali( MOUSTADDER  ل يد)

درهم) (5.400 بقيم9) حص9  (: 270

للحص9).

 MOHAMED ADAM  ل يد)

حص9) (MOUSTADDER( :( 230

بقيم9)4.600)درهم للحص9).

 Ali( MOUSTADDER( : ) ل يد)

270)بقيم9)5.400)درهم.

 MOHAMED ADAM  ل يد)

بقيم9) (MOUSTADDER( :( 230

4.600)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 Ali( MOUSTADDER  ل يد)

 Villa( toi( et( Moi, عنو نه( ))

 Bd( Mohamed( V( 20800

.Mohammedia(Maroc

 MOHAMED ADAM  ل يد)

 Villa عنو نه( )) (MOUSTADDER

 toi( et( Moi,( Bd( Mohamed( V

.20800(Mohammedia(Maroc

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 Ali( MOUSTADDER  ل يد)

 Villa( toi( et( Moi, عنو نه( ))

 Bd( Mohamed( V( 20800

Mohammedia(Maroc

 MOHAMED ADAM  ل يد)

 Villa عنو نه( )) (MOUSTADDER

 toi( et( Moi,( Bd( Mohamed( V

20800(Mohammedia(Maroc

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) باملحمدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)759.

235I

TAWAF ABDALLAH

ZF PARTNERS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

ZF PARTNERS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زنق9 

 لشر ردة  ل9ابق  ل فلي درب 

لوبيال بوركون  لد ر لبيضاء 20053 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ZF (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PARTNERS

:) النعاش) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعقاري.

 10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
زنق9  لشر ردة  ل9ابق  ل فلي درب)

 20053 لوبيال بوركون  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: صاحب) فيصل   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).



1161 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

 500 (: زين9  ل يمالي)  ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد فيصل صاحب عنو نه( ))
 20220 سومبي  لو زي1) زنق9  (15

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

زين9  ل يمالي عنو نه( ))  ل يدة 
 20200  5 زنق9 سيتيني  ل9ابق) (15

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد فيصل صاحب عنو نه( ))
 20220 سومبي  لو زي1) زنق9  (15

 لد ر لبيضاء) ملغرب

زين9  ل يمالي عنو نه( ))  ل يدة 
 20200  5 زنق9 سيتيني  ل9ابق) (15

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741517.

236I

FAD CONSULTING

التعمير العقاري
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

FAD CONSULTING

 rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,

 Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El(Jadida, Hay(Hassani ،

20200، Casablanca(MAROC

 لتعمير  لعقاري شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 22، 
زنقـ9  لرلي�سي، فــضاء ح ــام، 

 ل9ابــق  لثالـــث، شق9 رقم 5، حــي 

بوسيــجور، طريق  و ديدة،  لحي 

 وح ني-  لد ر  لبيضاء -  ملغرب - 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.454773

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)10)يوليوز)2020)تقرر حل)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 لشريك  لوحيد  لتعمير  لعقاري)

درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 

زنقـ9) (،22 لعنو ن مقرها  إلجتماعي)

ح ــام،) ل9ابــق) فــضاء)  لرلي�سي،)

 لثالـــث،)شق9 رقم)5،)حــي بوسيــجور،)

طريق  و ديدة،) لحي  وح ني-) لد ر)

20200) لد ر) (- -) ملغرب)  لبيضاء)

قر ر) (: ل) نتيج9   لبيضاء) ملغرب 

 لشريك  لوحيد.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب)22،)زنقـ9)

ح ــام،) ل9ابــق) فــضاء)  لرلي�سي،)

 لثالـــث،)شق9 رقم)5،)حــي بوسيــجور،)

طريق  و ديدة،) لحي  وح ني-) لد ر)

20200) لد ر) (- -) ملغرب)  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.)

ل عين:

 ل يد(ة))ح ن جابر لعنو نه( ))

كاليفورنيا  لد ر) تجزئ9  كوك  (53

20150) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

لعند  إلقتضاء) وحدلد) (

على  لصالحيات  ملخول9)  ملفرلض9 

تبليغ) لمحل  محل  ملخابرة  لهم 

بالتصفي9)  لعقود ل لوثائق  ملتعلق9 

: 22،)زنقـ9  لرلي�سي،)فــضاء)ح ــام،)

حــي) (،5 رقم) شق9   ل9ابــق  لثالـــث،)

طريق  و ديدة،) لحي) بوسيــجور،)

 وح ني-) لد ر  لبيضاء)-) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741495.

237I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

CHAHD BEAUTY SAHARA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي  لفتح زنق9 ينبع رقم 32  لعيون ، 

70000،  لعيون  ملغرب

 CHAHD BEAUTY SAHARA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 210 

بلوك لتجزئ9  لوحدة  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. CHAHD BEAUTY SAHARA

أرض  لشرك9 بإيجاز):) وحالق9)

ل لتجميلي9) بيع  ملو د  لزيتي9 

ل الرجل) ل ليدين  منظفات  لوجه 

ل لشعر).

رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- بلوك لتجزئ9  لوحدة  لعيون) (210

70000) لعيون  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة  وحموني ح ناء):)1.000 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

) ل يدة  وحموني ح ناء):)1000 
بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

ح ناء)  ل يدة  وحموني 
 3 01) قام9  ركان9) عنو نه( )) لشق9)

 كادير)80000) كادير  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
ح ناء)  ل يدة  وحموني 
 3 01) قام9  ركان9) عنو نه( )) لشق9)

 كادير)80000) كادير  ملغرب)
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)3027.

291I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE MEDO GUARD
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زنق9 ينبع رقم 32  لعيون ، 
70000،  لعيون  ملغرب

STE MEDO GUARD شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  وخير 2 
رقم 29 بوجدلر - 72000 بوجدلر 

 ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
23631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2018 مارس) (01
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
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ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. MEDO GUARD
أرض  لشرك9 بإيجاز):) وحر س9).
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  وخير)
2)رقم)29)بوجدلر)-)72000)بوجدلر)

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد محمود خي):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
) ل يد محمود خي):)1000)بقيم9)

100)درهم.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) خي  محمود   ل يد 
بوجدلر) (72000 بوجدلر) حي  وخير 

 ملغرب).
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) خي  محمود   ل يد 
بوجدلر) (72000 بوجدلر) حي  وخير 

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (05  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2018)تحت رقم)970/18.

292I

 لشرك9  ملغربي9 للخدمات  الجتماعي9

CURVA TRANSPORT SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 لشرك9  ملغربي9 للخدمات 
 الجتماعي9

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 CURVA TRANSPORT SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
موالي إسماعيل 18 إقام9 شيماء ر 
ديل أريكو  ل9ابق 9 رقم 19 طنج9 

 ملغرب - 90000 طنج9  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106507
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CURVA TRANSPORT SARL
:) لنقل) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لوطني ل لدللي للبضائع..
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
ر) إقام9 شيماء) (18 موالي إسماعيل)
19)طنج9) 9)رقم) ديل أريكو  ل9ابق)

 ملغرب)-)90000)طنج9  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 50 (: هرقل) عبد  لكريم   ل يد 

حص9 بقيم9)1.000)درهم للحص9).
 50 (: مح ن  لصالحي)  ل يد 

حص9 بقيم9)1.000)درهم للحص9).
 50 (: ) ل يد عبد  لكريم هرقل)

بقيم9)1.000)درهم.
 50 (: مح ن  لصالحي)  ل يد 

بقيم9)1.000)درهم.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
هرقل) عبد  لكريم   ل يد 
 18 عنو نه( ))شارع موالي إسماعيل)
 9 ر ديل أريكو  ل9ابق) إقام9 شيماء)
رقم)19)طنج9  ملغرب)90000)طنج9)

 ملغرب.
 ل يد مح ن  لصالحي عنو نه( ))
طنج9) (9 رقم) (13 حي  و ديد شارع)

 ملغرب)90000)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 
لمو طن م يري  لشرك9:

هرقل) عبد  لكريم   ل يد 
 18 عنو نه( ))شارع موالي إسماعيل)
 9 ر ديل أريكو  ل9ابق) إقام9 شيماء)
رقم)19)طنج9  ملغرب)90000)طنج9)

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232683.

243I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»KEOR TRANS«
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314,( lotissement( Al(Qods,
El(Jadida(،(24000،) و ديدة  ملغرب
ح ت) شرك9  (»KEOR TRANS«
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد
(،314 مقرها  إلجتماعي) لعنو ن 
 29000 (- تجزئ9  لقدس،) و ديدة)

 و ديدة  ملغرب
م ؤللي9) ح ت  شرك9  تأسي1 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري):)

16665
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 KEOR«(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.»TRANS
نقل) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
 لبضائع للغير.)-)كر ء) ألليات.)-)نقل)

 لعمال..

(،314 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 29000 (- تجزئ9  لقدس،) و ديدة)

 و ديدة  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد صالح  لدين تر بي):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
تر بي) صالح  لدين   ل يد 
29000) و ديدة) عنو نه( )) و ديدة)

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
تر بي) صالح  لدين   ل يد 
29000) و ديدة) عنو نه( )) و ديدة)

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)27)يوليوز)

2020)تحت رقم)25117.
299I

FIDUBAC SARL

MIDI MESSAGERIE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف  بن تاشفين 
 NADOR، لشق9 رقم 11  لناضور 

62000، nador(maroc
MIDI MESSAGERIE شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ألمل 
 لغربي رقم 2  لدريوش - 62054 

 لدريوش  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
14575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2015 يوليوز) (16
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
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ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 
باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 MIDI (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.MESSAGERIE
- ستير د) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

لتصدير
-نقل  لبضائع لآلخرين

- ملر سل9.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  ألمل)
 62054 (- 2) لدريوش) رقم)  لغربي 

 لدريوش  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 90.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
 900 (: شنوف) سفيان   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد سفيان شنوف عنو نه( ))

 لدريوش)62054) لدريوش  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد سفيان شنوف عنو نه( ))

 لدريوش)62054) لدريوش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)29)أشت)

2015)تحت رقم)2289.

245I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 MY TECHNICAL«
»SERVICES

إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000،  و ديدة  ملغرب
 »MY TECHNICAL SERVICES«
»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئ9 

 لوفاء، بقع9 رقم 53،  ل9ابق  أللل، 

 و ديدة - 29000  و ديدة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.19289

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)13)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

لتركيب  ألجهزة) توريد  (1- مايلي:)

تكييف  لهو ء) ( لكهربائي9،)  لفني9)

ل ل باك9).)-)غشغال مختلف9 ل لبناء.)

تغيير  سم  لشرك9 من:) (2-  لتجارة.)

 MY- إلى) (H9 TRANS- SARL AU

 TECHNICAL SERVICES-SARL

 .AU

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

ينص على) ل3:) لذي  (2 رقم) بند 

بأنش99  لشرك9) مايلي:) وخاصين 

لإسم  لشرك9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)27)يوليوز)

2020)تحت رقم)25116.

246I

fidmanar

 MAISON HERITAGE

ARCHITECTURE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

fidmanar

113 شارع عبد  لكريم  وخ9ابي 

عمارة  ملهندز رقم د شق9 رقم 7 

 ل9ابق  لتاني مر كش ، 90000، 

marrakech(maroc

 MAISON HERITAGE

ARCHITECTURE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 280 
 ملن9ق9  لصناعي9 سيدي أانم - 

90000 مر كش  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
105389

 03 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 MAISON HERITAGE  :

. ARCHITECTURE
أرض  لشرك9 بإيجاز):)-)مهندس)

معماري.
 280 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- أانم) سيدي   ملن9ق9  لصناعي9 

90000)مر كش  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
حص9) (100 (:  ل يد  للبار مهدي)

بقيم9)100)درهم للحص9).
100)بقيم9) (: ) ل يد  للبار مهدي)

10.000)درهم.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) مهدي   ل يد  للبار 
كالي) بن  دل ر  (8 كلم) غمزميز  طريق 

ت ل9انت)90000)مر كش  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) مهدي   ل يد  للبار 
كالي) بن  دل ر  (8 كلم) غمزميز  طريق 

ت ل9انت)90000)مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114608.
297I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SALARPHYTO«

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000،  و ديدة  ملغرب

»SALARPHYTO« شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 314، 

تجزئ9  لقدس،  و ديدة - 29000 

 و ديدة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

16671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»SALARPHYTO«

:)-) ملو كب9) أرض  لشرك9 بإيجاز)

في) لتقديم  وخدمات  ل الستشارة 

ل نجاز) در س9  (- مجال  لفالح9.)

 ملشاريع.)غشغال  ل قي ل لري..

(،314 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 29000 (- تجزئ9  لقدس،) و ديدة)

 و ديدة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: م تقيم)  ل يد  لعربي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يدة سميرة جغني):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لعربي م تقيم عنو نه( ))

 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب.

عنو نه( )) جغني  سميرة   ل يدة 

بنور) سيدي  (29200 بنور) سيدي 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لعربي م تقيم عنو نه( ))

 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب

عنو نه( )) جغني  سميرة   ل يدة 

بنور) سيدي  (29200 بنور) سيدي 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)27)أشت)

2020)تحت رقم)25121.

298I

IBTI DOM

OUALI ZOHRA TRAVAUX
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

IBTI DOM

 BD BEKKAY LAHBIL HAY

HASSANI(N39 ، 63300، بركان 

 ملغرب

 OUALI ZOHRA TRAVAUX

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 78 

حي  نتصار  حفير لعتامن9 - 63300 

بركان  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

7233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 OUALI(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.ZOHRA TRAVAUX
مقالل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

غعمال مختلف9 غل إنشاء ت.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)تجزئ9)78 
 63300 (- حي  نتصار  حفير لعتامن9)

بركان  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 20.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
(: لعلي) فاطم9  لزهر ء)  ل يدة 
200)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
لعلي) فاطم9  لزهر ء)  ل يدة 
ر س) حي  لشاطئ  الحمر  عنو نه( ))

 ملاء)63300)بركان  ملغرب.
ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
لعلي) فاطم9  لزهر ء)  ل يدة 
ر س) حي  لشاطئ  الحمر  عنو نه( ))

 ملاء)63300)بركان  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (10 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)298/2020. 

299I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»FILAGRI«
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000،  و ديدة  ملغرب

»FILAGRI« »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة ح ت  لشريك  لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي:  لشق9 
9، تمديد بقع9 92، حي  ل الم 1، 

 و ديدة - -  و ديدة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.8087

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)19)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)
قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
رضو ن  مغيويني) تفويت  ل يد  (-
حص9)) (1000) حصصه) جميع 
(- طمعالي.) عبدهللا  لفائدة  ل يد 
رضو ن  مغيويني)  ستقال9  ل يد 
طمعالي) عبدهللا  لتعيين  ل يد 

كم ير للشرك9 ملدة أير محدلدة..
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)
بند رقم)14-7-6:) لذي ينص على)
بحصص  لشركاء) مايلي:) وخاصين 

لم ير  لشرك9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)27)يوليوز)

2020)تحت رقم)25115.
250I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»PROSPLUZ«
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000،  و ديدة  ملغرب

»PROSPLUZ« شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 ل الم، بقع9 28،  ل9ابق  لثاني، 
 و ديدة. - 29000  و ديدة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
16667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»PROSPLUZ«
نقل) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
لتوزيع) صنع  (- -) لتجارة.)  لبضائع.)

 ملو د  لصحي9 ل لنظاف9..
تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
28،) ل9ابق  لثاني،) بقع9)  ل الم،)
 و ديدة.)-)29000) و ديدة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 
 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: حموش) نعيم9   ل يدة 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة نعيم9 حموش عنو نه( ))
 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 
لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) رحاب  سمير   ل يدة 
20000) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)27)يوليوز)

2020)تحت رقم)25118.
251I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 AUTOMATION«
»COMPANY

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000،  و ديدة  ملغرب
 »AUTOMATION COMPANY«

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 314، 

تجزئ9  لقدس،  و ديدة - 29000 
 و ديدة  ملغرب



1173 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

16669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.»AUTOMATION COMPANY«

(- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لتجديد  ألنظم9) در س9لصيان9 

متعدد) صناعي  توريد  (-  لكهربائي9.)

 وخدمات.)-)ت9وير  وحلول..

(،314 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 29000 (- تجزئ9  لقدس،) و ديدة)

 و ديدة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: عماد  يت  فقير)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: فانوني) يوسف   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عماد  يت  فقير عنو نه( ))

 ليوُسفي9)46300) ليوُسفي9  ملغرب.

عنو نه( )) فانوني  يوسف   ل يد 

 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد عماد  يت  فقير عنو نه( ))

 ليوُسفي9)46300) ليوُسفي9  ملغرب

عنو نه( )) فانوني  يوسف   ل يد 

 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)27)يوليوز)

2020)تحت رقم)25119.

252I

STE FIACCOF 

MICRO WORKS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
MICRO WORKS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
ل عنو ن مقرها  الجتماعي رقم 9 

 قام9 تجزئ9  لن يم حي  الزهر طريق 
عين شقف - 30000 فاس .

تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.52655
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تحويل)  ملؤرخ في)30)يونيو)
 لشكل  لقانوني للشرك9 من)»شرك9)
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«)إلى)»شرك9)
ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك)

 لوحيد«.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (23 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1787.
253I

FICODEC SARL

SRIEA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

FICODEC SARL
6 زنق9 ق9ر  ملدين9  و ديدة ، 

30000، فاس  ملغرب
SRIEA شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 172 حي 
 لقدس سيميف بن ودة - 30000 

فاس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.26163

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
تفويت  ل يد)(ة))فتح هللا باشري)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (495
495)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))محمد)

 ل باعي بتاريخ)10)يوليوز)2020.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1883/020.
254I

EXPERTO

INVESTISA SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

توسيع نشاط  لشرك9)

EXPERTO
09 شارع غبو فارس  ملريني ح ان 
 لرباط  لرباط، 10000،  لرباط 

 ملغرب
INVESTISA SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  الجتماعي  لتجزئ9 

1ل2 من9ق9 صناعي9 صبيحي طريق 
 لقني9رة ، سال. - 11010 سال 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.5387

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (22 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):
إصالح  ل يار ت.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (27 بتاريخ) ب ال   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)269.
255I

A&T(AUDITEURS(CONSULTANTS

SHAI AND MORE SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

 A&T(AUDITEURS
CONSULTANTS

ـ إقام9 ماس بالوماس 2 زنق9 عمر 
إبن  وخ9اب رقم 88 ، 90000، 

طنج9  ملغرب
SHAI AND MORE SARL »شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: 91، زنق9 

غن9اكي، ساح9  ألمم إقام9  ألمم، 

مكتب رقم 31 - - طنج9  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.79539

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

 327000 بمبلغ) تخفيض رغس  ملال 

درهم)

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)
زيادة رغس  ملال بمبلغ)327000)درهم)

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

ال تغيير

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

ال تغيير

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3477.

256I

A&T(AUDITEURS(CONSULTANTS

 BASOR ELECTRIC MAROC
SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

 A&T(AUDITEURS

CONSULTANTS

ـ إقام9 ماس بالوماس 2 زنق9 عمر 

إبن  وخ9اب رقم 88 ، 90000، 

طنج9  ملغرب

 BASOR ELECTRIC MAROC

SARL شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عمر 

إبن  وخ9اب إقام9 ماص بالومص 2 
رقم 79 - 90000 طنج9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106493
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 BASOR(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.ELECTRIC MAROC SARL

أرض  لشرك9 بإيجاز):)بيع لشر ء)

 ملعد ت  لكهربائي9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع عمر)

إبن  وخ9اب إقام9 ماص بالومص)2 

رقم)79 - 90000)طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 98 (: عادل) غحمد محمد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

26)حص9) (:  ل يد  لعامري غن1)

بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (26 (: نافع) غكور م   ل يد 

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عادل) محمد  غحمد   ل يد 

علي  ملر ك�سي) غبو  زنق9  عنو نه( ))

طنج9) (90000  1 رقم) نور  إقام9 

 ملغرب.

عنو نه( )) غن1   ل يد  لعامري 

 33110 شارع مارسلين برتلوت) (106

لو ب كاط فرن 9.

 5 عنو نه( )) نافع  غكور م   ل يد 

 90000 تجزئ9 مير مار طنج9  لبالي9)

طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عادل) محمد  غحمد   ل يد 

علي  ملر ك�سي) غبو  زنق9  عنو نه( ))

طنج9) (90000  1 رقم) نور  إقام9 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (22 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3500.

257I

gel

MAB MILLENIUM

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

gel

 ang(ANG(BD(Y(ELMANSOUR

 3 RUE(ESHAQ(IBN(HANIN(ET

APT 1، 20000 1،  لد ر  لبيضاء 

maroc

MAB MILLENIUM شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ز لي9 

شارع عبد  ملومن لزنق9 سمي9، 

إقام9 شهرز د 3  ل9ابق 9  لرقم 

20  لنخيل - 20340  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.390563

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 

حل شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

مبلغ رغسمالها) (MAB MILLENIUM

مقرها) لعنو ن  درهم  (12.000

عبد  ملومن) شارع  ز لي9   إلجتماعي 

 3 شهرز د) إقام9  سمي9،) لزنق9 

 ل9ابق)9) لرقم)20) لنخيل)-)20340 

(: ل) نتيج9   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

إستحال9 إستمر ر  لشرك9).

ز لي9) ب  مقر  لتصفي9  حدد  ل 

سمي9،) لزنق9  عبد  ملومن  شارع 

9) لرقم) 3) ل9ابق) شهرز د) إقام9 

20340) لد ر  لبيضاء) (- 20) لنخيل)

 ملغرب.)

ل عين:

مر د  لناصري)  ل يد(ة))

زنق9  إلمام  أللو�سي) (26 لعنو نه( ))

بوركون  لد ر لبيضاء) (16  لشق9)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)ز لي9 شارع عبد)

إقام9 شهرز د)  ملومن لزنق9 سمي9،)

3) ل9ابق)9) لرقم)20) لنخيل

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790100.

258I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

املغرب
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 ملغرب شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 34, زنق9 

 زيالل -  لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467157

 10 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):) ملغرب.

إعد د) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ألرض؛

-)معاو 9  ملحاصيل ل لبذلر.
لتوزيع  ملنتجات) لشر ء) إنتاج  (-

 لزر عي9.
لتصدير  ملنتجات) -) ستير د 

 لزر عي9.
-)شر ء)ل ستير د  آلالت ل ملعد ت)

 لزر عي9.
طريق) عن  -) كت اب  ملصاوح 
ل الشتر ك) ل الندماج   مل اهم9 
،) ملباشرة غل أير  ملباشرة) ل ملشارك9)
،)في جميع  لشركات  لتي) بأي لسيل9)
(، تم إنشاؤها غل  لتي سيتم إنشاؤها)

ب�سيء)مماثل غل حي صل9)؛
جميع  ملعامالت) (، لبشكل غعم) (-
 لتي قد تكون مرتب99 بشكل مباشر)
غل أير مباشر بغرض  لشرك9 غل بأي)
من) (، مشابه غل كائن حي صل9) �سيء)
 ملرجح غن تعزز ت9ويرها غل توسيعها.

:)34,)زنق9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 زيالل)-) لد ر  لبيضاء) لد ر  لبيضاء)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):) ملغرب سن9).
 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
 50 (:  ل يد محمد رضا بوطالب)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
:)50)حص9)  ل يدة كنزة بوطالب)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
بوطالب) رضا  محمد   ل يد 
-) لد ر) مد ر  نفا) (98 عنو نه( ))
20000) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.
عنو نه( )) بوطالب  كنزة   ل يدة 
عين) فايزة  فيال  أولف  نفا،) شارع 
 لدياب)-) لد ر  لبيضاء)20000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
بوطالب) رضا  محمد   ل يد 
-) لد ر) مد ر  نفا) (98 عنو نه( ))
20000) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740976.

259I

offisc

IMINTALIM

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc

IMINTALIM شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ألزهر 2 

مجموع9 20 إقام9 135  ملحل رقم 

2 - 20220  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMINTALIM

أرض  لشرك9 بإيجاز):)مقهى.

 2 :) ألزهر) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مجموع9)20)إقام9)135) ملحل رقم)2 

- 20220) لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: محمد) باكين   ل يد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد باكين محمد عنو نه( ))29 
حي  لشيخ محمد  ألأضف) (9 زنق9)

82000)طان طان  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد باكين محمد عنو نه( ))29 
حي  لشيخ محمد  ألأضف) (9 زنق9)

82000)طان طان  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.
260I

CASA COMPTES

 SOCIETE DE DISTRIBUTION
 DE CHAUSSURES ET

**ACCESSOIRES**SEDICA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
إأالق فرع تابع لشرك9 تجاري9 يوجد)

مقرها  الجتماعي باملغرب

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10 ، 20390،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE DISTRIBUTION
 DE CHAUSSURES ET

 **ACCESSOIRES**SEDICA
»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«
 BD :لعنو ن مقرها  الجتماعي
 MOHAMED(V -N°85 - -
.CASABLANCA MAROC

»إأالق فرع تابع لشرك9 تجاري9 
يوجد مقرها  الجتماعي باملغرب«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.18539
بمقت�سى  و مع  لعام)
يوليوز) (07 في)  الستثنائي  ملؤرخ 
تقرر إأالق فرع تابع لشرك9) (2020
 SOCIETE DE DISTRIBUTION
 DE CHAUSSURES ET
 * *A C C E S S O I R E S * * S E D I C A

 SOCIETE DE ت ميته)

 DISTRIBUTION DE

 CHAUSSURES ET

 * *A C C E S S O I R E S * * S E D I C A

 AV AL WAHDA ل لكائن عنو نه في)

3BIS(-(-(TETOUAN(MAROC

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (23  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1961.

262I

CASA COMPTES

L›AGAVE BLEU
إعالن متعدد  لقر ر ت

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

L›AGAVE BLEU »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 45 شارع 

أاندي إقام9 ياسمين عمارة E رقم 

39 -  لد ر  لبيضاء - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.113987

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 يوليوز 2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تمديد مهام  مل ير

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  15:) لذي  رقم) بند 

لتشمل) مهام  مل ير  تمديد  مايلي:)

قبول  لوفاء)  لعمليات  لتالي9:-)

ح ت  الستعمال) للعقار ت  بمقابل 

دلن) بقي9  لبند  غل  ملنهي.-)  ل كني 

تغيير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740139.

264I

 SOCIETE A.R.Y.(-(شرك9   ر ي تليكوم ش م م)-)ش ل

TELECOM(sarl-(a.u

شركة أ.ر.ي تيليكوم ش.م.م-

ش.و
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

شرك9   ر ي تليكوم ش م م - ش 

 SOCIETE(A.R.Y. TELECOM - ل

sarl- a.u

 قام9 دينا - شق9 رقم 6 - شارع 

 ملح99 -  ملدين9  و ديدة ، 50000، 

مكناس  ملغرب

شرك9 غ.ر.ي تيليكوم ش.م.م-ش.ل 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 

دينا - شق9 رقم 6 - شارع  ملح99 

-  ملدين9  و ديدة مكناس 50000 

مكناس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

شرك9) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

غ.ر.ي تيليكوم ش.م.م-ش.ل.

:) ألشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعمومي9 ل ألشغال  ملختلف9.
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عنو ن  ملقر  الجتماعي):) قام9 دينا)
-)شق9 رقم)6)-)شارع  ملح99)-) ملدين9)
مكناس) (50000 مكناس)  و ديدة 

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (: محمد  لد لدي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد محمد  لد لدي عنو نه( ))
 قام9 دينا,شق9 رقم)6,شارع  ملح99)

-)م.ج)-)50000)مكناس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد محمد  لد لدي عنو نه( ))
 قام9 دينا,شق9 رقم)6,شارع  ملح99)

-م.ج-)50000)مكناس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2193.
265I

TY CONSULTING

 SOCIETE MAROCAINE
 DE CONSTRUCTION

 ET TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT
 (SMCTA( SOCIETE
 MAROCAINE DE
 CONSTRUCTION

 ET TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT

((SMCTA
إعالن متعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT(SMCTA(
 SOCIETE MAROCAINE DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

 (D’AMENAGEMENT(SMCTA

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 198 شارع 

زر لي  ل9ابق 7  لرقم 72 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.374539

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)15)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

جميع) تحويل  على  ل ملو فق9   إلحن 

بها  ل يدة) تحتفظ   ألسهم  لتي 

مجموعه) ما  غي  (، مور بيت) عائش9 

شرك9) لصاوح  ((2000) سهم) غلفي 

ممثل9 بمديرها) (، مور بيت  لقابض9)

 ملشارك  ل يد دري1 مور بيت.

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

مور بيت) عائش9   ستقال9  ل يدة 

من مهامها كم يرة م اعدة

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين  ل يد رشيد مور بيت م ير)

م اعد جديد

على) ينص  9:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:)ستكون  لشرك9 ملزم9 بشكل)

صحيح بالتوقيع  ملنفصل للم يرين)

( ل يد إدري1 مور بيت)  مل اعدين)

غل  ل يد رشيد مور بيت)

قر ر رقم)5:) لذي ينص على مايلي:)

من) للشرك9  تغيير  لشكل  لقانوني 

إلى) محدلدة  م ؤللي9  ح ت  شرك9 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 لشريك  لوحيد

قر ر رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

 31 لمن) (28 إلى) (25 إلغاء) لبنود من)

إلى)35)من  لنظام  ألسا�سي

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

تغيير  لشكل  لقانوني

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

 مل اهمات  لنقدي9

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

رغس  ملال

بند رقم)15:) لذي ينص على مايلي:)

مدة  لتعيين لصالحيات  إلد رة

على) ينص  29:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)قر ر  لشريك  لوحيد

على) ينص  30:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)تصفي9  لشرك9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741360.

266I

IDM CONSULTING

بريميوم مينرال
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

IDM CONSULTING

 145IMMEUBLE(KOUTOUBIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بريميوم مينر ل شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملركز 

 لتجاري  النو ر،شارع عالل  لفا�سي 

 ل9ابق  اللل  ملكتب رقم 9 90000 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105347

 07 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)بريميوم)

مينر ل.

أرض  لشرك9 بإيجاز):)•) ستغالل)

ل ستغالل) رخص  لتعدين  جميع 

جميع  ملحاج

منتجات) لتصنيع  •) ستغالل 

 لتعدين)،

•) ستير د لتصدير لت ويق جميع)

مو قع  الستغالل) في  غنو ع  ملعادن 

لكذلك  ملو د  لكيميائي9) غل  لشر ء)

 ملتعلق9 بالنشاط..

:) ملركز) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لتجاري  النو ر،شارع عالل  لفا�سي)

 90000  9  ل9ابق  اللل  ملكتب رقم)

مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: محمد  وخرد لي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: مشبال) يوسف   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد محمد  وخرد لي عنو نه( ))

2) لنخيل) مجاط) (32 فيال  وخرد لي)

90000)مر كش  ملغرب.

 ل يد يوسف مشبال عنو نه( ))

ط7  شارع  ل ور  و ديد  ز لي9 

20000) لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد محمد  وخرد لي عنو نه( ))

2) لنخيل) مجاط) (32 فيال  وخرد لي)

90000)مر كش  ملغرب

 ل يد يوسف مشبال عنو نه( ))

ط7  شارع  ل ور  و ديد  ز لي9 

20000) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بمر كش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

267I
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Trefle(Conseil

PACK ENERGY ART SARLAU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

حل شرك9

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

 PACK ENERGY ART SARLAU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 92 شارع 

 ميل زلال  قام9 د ر  ل الم  ل9ابق 

 أللل رقم 9 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.201515

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

2019)تقرر حل)  ملؤرخ في)31)دجنبر)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 PACK ENERGY  لشريك  لوحيد)

رغسمالها) مبلغ  (ART SARLAU

مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000

92)شارع  ميل زلال  قام9)  إلجتماعي)

 -  9 رقم) د ر  ل الم  ل9ابق  أللل 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيج9)

ل):)عدم نشاط  لشرك9).

ل حدد مقر  لتصفي9 ب)92)شارع)

 ميل زلال  قام9 د ر  ل الم  ل9ابق)

9 - 20000) لد ر  لبيضاء)  أللل رقم)

 ملغرب.)

ل عين:

جلون) حري9  بن   ل يد(ة))

لعنو نه( ))كلم)8600)طريق مك9 فيال)

20000) لد ر) كاليفورنيا) جلون  بن 

 لبيضاء) ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790029.

271I

FIDUCIARE IITIMANE

 STE D’IMPORTATION ET
 DE DISTRIBUTION DE
LUBREFIANTS ( SIDL (

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تفويت حصص

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN
FES ، 30000، FES(MAROC

 STE D’IMPORTATION ET
 DE DISTRIBUTION DE

LUBREFIANTS ( SIDL ) شرك9 
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 3 
حي فضيل9 عماره غ 2 شق9 رقم 9 - 

30000 فاس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.53713

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (01 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
محمد  ن1) (ة)) تفويت  ل يد)
هابي)100)حص9  جتماعي9 من غصل)
600)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))رضو ن)

يوسفي بتاريخ)01)يوليوز)2020.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (17 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1716.

272I

THE NAHDA

WEGOLINES
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

WEGOLINES
145 شارع محمد  وخام1  ل9ابق 
 Tanger ،90000 ، 28 9لر بع شق 

Maroc

WEGOLINES شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 97 
مفتاح  وخير شارع للي  لعهد طنج9 
TANGER 90000 TANGER  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
106625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WEGOLINES
:) لنقل) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لوطني ل لدللي للبضائع.
 97 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
مفتاح  وخير شارع للي  لعهد طنج9)
TANGER 90000 TANGER) ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 900 (:  ل يد  لياس  لصالحي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
 200 (: محمد  الدري�سي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
 900 (:  ل يد  لياس  لعاللي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  لياس  لصالحي عنو نه( ))
غ  قام9  لريف  وح يم9) بلوك  (03

32000) وح يم9  ملغرب.
 ل يد محمد  الدري�سي عنو نه( ))
زنق9 سليمان  وحو ت) حي  الندل1 
رقم)28)طنج9)90000)طنج9  ملغرب.
 ل يد  لياس  لعاللي عنو نه( ))
 305 عمارة) (30 مجموع9)  لعرفان 
طابق)9)رقم)18)طنج9)90000)طنج9)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد محمد  الدري�سي عنو نه( ))

زنق9 سليمان  وحو ت) حي  الندل1 

رقم)28)طنج9)90000)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232779.

273I

BASMA FUD

CONCEPT INDUSTRIES
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

BASMA FUD

 RDC DERB LAAYOUNE EL 34

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

CONCEPT INDUSTRIES شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

مومن رقم ١٢٨  لعاليا  ملحمدي9 - 

20800  ملحمدي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2017 يونيو) (01

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONCEPT INDUSTRIES

تاجر) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

بشكل) /) لتد لل  لتصدير)  ستير د 

عام.
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تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- ١٢٨) لعاليا  ملحمدي9) رقم) مومن 

20800) ملحمدي9  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يدة عبير نجار):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يدة عبير نجار عنو نه( ))تجزئ9)
 20800 ١٢) ملحمدي9) رقم)  و نان 

 ملحمدي9  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة عبير نجار عنو نه( ))تجزئ9)
 20800 ١٢) ملحمدي9) رقم)  و نان 

 ملحمدي9  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 باملحمدي9 بتاريخ)12)يونيو)

2017)تحت رقم)889.

279I

njbusiness

UNIVERS I-TECH PRIVE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

njbusiness
 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3
 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 30000، fes(maroc
UNIVERS I-TECH PRIVE شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 زنق9  بو 
شعيب  لدكالي شق9 2 م.ج فاس - 

30000 فاس  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63359
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (10
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.UNIVERS I-TECH PRIVE

:) ملشورة) بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل لتدريب  ملنهي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)1)زنق9  بو)

(- م.ج فاس) (2 شعيب  لدكالي شق9)

30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عادل بن9الب):)700)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عمر  ل 9الني بنعبد هللا):)

300)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

 700 (: بن9الب) عادل  ) ل يد 

بقيم9)100)درهم.

 ل يد عمر  ل 9الني بنعبد هللا):)

300)بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عادل بن9الب عنو نه( ))1 

2)م.ج) زنق9  بو شعيب  لدكالي شق9)

فاس)30000)فاس  ملغرب.

 ل يد عمر  ل 9الني بنعبد هللا)

غكتوبر طابق)3  22)زنق9)6) عنو نه( ))

فاس) (30000 6) لد ر  لبيضاء) شق9)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد عمر  ل 9الني بنعبد هللا)

غكتوبر طابق)3  22)زنق9)6) عنو نه( ))

فاس) (30000 6) لد ر  لبيضاء) شق9)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1875/2020.

275I

SMART AUDIFIN SARL

 L’AUBERGE DU MOULIN

SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

SMART AUDIFIN SARL

 45BD(MOHAMED(V(N 17 ،

90000، TANGER(MAROC

 L’AUBERGE DU MOULIN SARL

AU شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد

 5AV(YSF لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 IBN(TACHFINE 2EME(ETG(N 3

90000 TANGER(MAROC

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 L’AUBERGE DU MOULIN SARL

.AU

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ACTIVITES DE RESTAURATION

.ET DE LOISIRS

 5AV(YSF(:(عنو ن  ملقر  الجتماعي

 IBN( TACHFINE( 2EME( ETG( N( 3

.90000 TANGER MAROC

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  ملر بط نصر  لدين):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

نصر  لدين)  ل يد  ملر بط 

 COMPLEXE عنو نه( ))

 RESIDENTIEL CHALI MED VILLA

.B5(93102(TANGER(MAROC

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

نصر  لدين)  ل يد  ملر بط 

 COMPLEXE عنو نه( ))

 RESIDENTIEL CHALI MED VILLA

B5(93102(TANGER(MAROC

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3628.

276I

SMART AUDIFIN SARL

SUCRELLE SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

SMART AUDIFIN SARL

 45BD(MOHAMED(V(N 17 ،

90000، TANGER(MAROC

SUCRELLE SARL AU شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

 9RUE لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 ANDALOUSIE RESIDENCE AL

 BOUCHRA(ENTRESOL(N°2 -

90000 TANGER(MAROC

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
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ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SUCRELLE SARL AU

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ACTIVITÉS DE TRAITEUR

.ÉVÉNEMENTIEL

 9RUE (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ANDALOUSIE RESIDENCE AL

 BOUCHRA( ENTRESOL( N°2( -

.90000 TANGER MAROC

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يدة إبن يعيش سارة)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

سارة) يعيش  إبن   ل يدة 

 2RUE ZERKTOUNI RES(( )عنو نه

 JAOUHARA( AZZARKAE( N°27

.90000 TANGER MAROC

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

سارة) يعيش  إبن   ل يدة 

 2RUE ZERKTOUNI RES(( )عنو نه

 JAOUHARA( AZZARKAE( N°27

90000 TANGER MAROC

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3599.

277I

مضيق طر فو بوبليك)(م.ط.ب)

مضيق بطون
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تغيير ت مي9  لشرك9

مضيق طر فو بوبليك (م.ط.ب)

طريق سد آسمير  ملضيق ت9و ن، 

93200،  ملضيق  ملغرب

مضيق ب9ون شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  الجتماعي طريق سد 

آسمير  ملضيق - 93200  ملضيق 

 ملغرب.

تغيير ت مي9  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

5397

)بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تغيير) (2020  ملؤرخ في)03)أشت)

»مضيق ب9ون«) ت مي9  لشرك9 من)

إلى)»مضيق طر فو بوبليك)(م.ط.ب)«)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1952.

278I

SMART AUDIFIN SARL

EPIC FRIES SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

SMART AUDIFIN SARL

 45BD(MOHAMED(V(N 17 ،

90000، TANGER(MAROC

EPIC FRIES SARL AU شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

 9RUE لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 ANDALOUSIE RESIDENCE AL

 BOUCHRA(ENTRESOL(N 2 -

90000 TANGER(MAROC

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 EPIC (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FRIES SARL AU

 FAST (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

.FOOD ET SNACK

 9RUE (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ANDALOUSIE RESIDENCE AL

 BOUCHRA ENTRESOL N 2 -

.90000 TANGER MAROC

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد إبن يعيش إبر هيم):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

إبر هيم) يعيش  إبن   ل يد 

 BRANES AV CHENE عنو نه( ))

.N°1(90000(TANGER(MAROC

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

إبر هيم) يعيش  إبن   ل يد 

 BRANES AV CHENE عنو نه( ))

N°1(90000(TANGER(MAROC

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3600.

279I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 MARTUR MAROC

 AUTOMOTIVE SEATING

AND INTERIORS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC

 MARTUR MAROC

 AUTOMOTIVE SEATING AND

INTERIORS شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 رقم 

279  ملن9ق9  وحرة ملدين9  ل يار ت 

ب9نج9 جو مع9 جه9 فحص غنجرة - 

90000 طنج9  ملغرب .

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.90667

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يونيو) (30 في)  ملؤرخ 

بمبلغ) رغسمال  لشرك9  رفع 

درهم«) (53.392.850« قدره)

إلى) درهم«) (1.088.750« من) غي 

طريق) عن  درهم«) (54.481.600«

ديون  لشرك9) مع  مقاص9  إجر ء) (:

 ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (16 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232461.

280I

bemultico(بيمولتيكو

IR AGRI اير أجري

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

bemultico بيمولتيكو

رقم 106 شق9 رقم 01  لزيتون 

 ملعرك9 -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

 ير غجري IR AGRI شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشق9 

رقم 01 في  لرقم 90 تجزئ9  يوب 

بوفكر ن - 50302 بوفكر ن  ملغرب
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تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

:) ير) ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IR AGRI(غجري

:) الشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملختلف9  ل  لبناء

 الستغالل  لزر عي.

:) لشق9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9  يوب) (90 في  لرقم) (01 رقم)

بوفكر ن)-)50302)بوفكر ن  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: عبد  لو حد) سويري   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لو حد) سويري   ل يد 

 90 تجزئ9  يوب  لرقم) عنو نه( ))

بوفكر ن)50302)بوفكر ن  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لو حد) سويري   ل يد 

 90 تجزئ9  يوب  لرقم) عنو نه( ))

بوفكر ن)50302)بوفكر ن  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2159.

281I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

JB TRAVAUX INDUSTRIELS

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  وح ني 

من9ق9  ألنش99  القتصادي9 ، 

46300،  ليوسفي9  ملغرب

 JB TRAVAUX INDUSTRIELS

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ل الم 

زنق9 مك9 محل رقم 66 - 46300 

 ليوسفي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 JB (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRAVAUX INDUSTRIELS

:) لصيان9) أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل لتنظيف  لصناعي

بيع لتركيب  ملعد ت  لكهربائي9

ل ملعد ت) لتركيب  آلالت  إصالح 

 لصناعي9.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  66 رقم) محل  مك9  زنق9   ل الم 

46300) ليوسفي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: بلع9ار) جمال   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بلع9ار  جمال   ل يد 

حي  ل الم زنق9 مك9 رقم)68 46300 

 ليوسفي9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بلع9ار  جمال   ل يد 

حي  ل الم زنق9 مك9 رقم)68 46300 

 ليوسفي9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)223.

282I

ديو ن  ملوثق9 دعاء)زرلقي

SECRET CASH
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

ديو ن  ملوثق9 دعاء زرلقي

لجدة شارع  لدرفوفي رقم 36  قام9 

كوليزي  ل9ابق  لثالث رقم 18 ، 

60000، لجدة  ملغرب

SECRET CASH شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 وحكم9 شارع  لب م9 رقم 01 

 ل9ابق  الر�سي لجدة  ملغرب 

60001 لجدة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.33021

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

عبد  لعزيز) (ة)) تفويت  ل يد)

من) حص9  جتماعي9  (500 م لك)

حص9 لفائدة  ل يد) (10.000 غصل)

يونيو) (26 بتاريخ) م لك  حنان  (ة))

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (09 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1370.

283I

ديو ن  ملوثق9 دعاء)زرلقي

SECRET CASH

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

ديو ن  ملوثق9 دعاء زرلقي

لجدة شارع  لدرفوفي رقم 36  قام9 

كوليزي  ل9ابق  لثالث رقم 18 ، 

60000، لجدة  ملغرب

SECRET CASH شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 وحكم9 شارع  لب م9 رقم 01 

 ل9ابف  الر�سي لجدة 60001 

لجدة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.33021

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

م لك) حنان  (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (1.000

10.000)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))نور)

 لدين  لمرير بتاريخ)26)يونيو)2020.

عبد  لصمد) (ة)) تفويت  ل يد)

صديقي)1.000)حص9  جتماعي9 من)

حص9 لفائدة  ل يد) (10.000 غصل)

(ة))نور  لدين  لمرير بتاريخ)26)يونيو)

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (09 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1386.

289I
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TAX MOROCCO CONSULTING

ARBI SERVICES SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR ، 20360،

CASABLANCA MAOC

ARBI SERVICES SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

 RUE ,151 لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 OUSSAMA(BNOU(ZAID(ETG 2

 CITE GAUCHE N G QUARTIER

 MAARIF(CASABLANCA. 20330

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ARBI (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.SERVICES SARL

(- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل الستير د) عمليات  لتجارة  جميع 

ل لتصدير.

-)جميع  وخدمات.

آالت  لتحميل) لصيان9  تأجير  (-

ل لر فعات لمعد ت  لبناء).

-) ألعمال  مليكانيكي9)

لق9ع) ل لكهربائي9  ل لهيدرلليكي9 

 لغيار.

توريد  ملعد ت  لكهربائي9) (-

ل التصاالت.

-)غعمال متنوع9 لغعمال  لبناء.

صيان9  ملباني) غنش99  جميع  (-

لتركيبها)،

ل لتدريب) تقديم  ملشورة  (-

ل لدر س9.

-) لنقل ل لتوصيل.

لتوزيع  ملنتجات) تجارة  (-

 اللكترلني9).

 RUE(,151(:(عنو ن  ملقر  الجتماعي

 OUSSAMA BNOU ZAID ETG 2

 CITE GAUCHE N G QUARTIER

 MAARIF( CASABLANCA.( 20330

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد يوسف  لور د):)600)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 200 (:  ل يد عبد  لعزيز  لور د)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يدة مريم  لور د):)200)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) يوسف  لور د   ل يد 
رقم) (68 زنق9) بناني  درب  مبرلك9 

20670) لد ر  لبيضاء) 34) لبيضاء)

 ملغرب.

عبد  لعزيز  لور د)  ل يد 

زنق9) بناني  درب  مبرلك9  عنو نه( ))
20670) لد ر) 34) لبيضاء) رقم) (68

 لبيضاء) ملغرب.

عنو نه( )) مريم  لور د   ل يدة 
رقم) (68 زنق9) بناني  درب  مبرلك9 

20670) لد ر  لبيضاء) 34) لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) مريم  لور د   ل يدة 
رقم) (68 زنق9) بناني  درب  مبرلك9 

20670) لد ر  لبيضاء) 34) لبيضاء)

 ملغرب

عبد  لعزيز  لور د)  ل يد 

زنق9) بناني  درب  مبرلك9  عنو نه( ))
20670) لد ر) 34) لبيضاء) رقم) (68

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740600.
285I

GHIZLANE DOUBLANE

 SOCIETE DE
 CONSTRUCTION VENTE
DE MATERIAUX HAJBID
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 
 ل ادس ، 29000،  و ديدة  ملغرب
 SOCIETE DE CONSTRUCTION
 VENTE DE MATERIAUX HAJBID

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
 DR لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 NJOUM CHTOUKA CERCLE
 D›AZEMMOUR PROVINCE EL
JADIDA - 24000  و ديدة  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.7711
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 مارس) (10 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 
»350.000)درهم«)غي من)»250.000 
عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)
غل) نقدي9  حصص  تقديم  (: طريق)

عيني9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)08)يوليوز)

2020)تحت رقم)25056.
286I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

NADAMRI RENT CAR
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين م ير جديد للشرك9

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15000، 
 وخمي ات  ملغرب

NADAMRI RENT CAR شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 624 

زنق9  ل9ا�سي عمر تجزئ9  ملنى - 
15000  وخمي ات  ملغرب.
تعيين م ير جديد للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري -.
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2019 غبريل) (29  ملؤرخ في)
للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

باوح ن عادل كم ير لحيد
تبعا لوفاة  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) باوخمي ات   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)556.

287I

IMPRI NEW

IMPRI NEW S.A.R.L.
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

IMPRI NEW
 JAMILA 1 RUE 5 N52 BIS

 CITE(DJEMAA(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
.IMPRI NEW S.A.R.L شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي جميل9 
1،  لزنق9 5،  لرقم 52 مكرر، قري9 
 و ماع9، 20430  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

460457
 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 IMPRI.(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.NEW S.A.R.L
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جميع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
ل وخدمات  ملتعلق9)  العمال 

بال9باع9.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي جميل9)
قري9) مكرر،) (52 5،) لرقم) 1،) لزنق9)
20430) لد ر  لبيضاء)  و ماع9،)

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
 50 (: جميل9) بنخاليد   ل يدة 

بقيم9)100)درهم.
بقيم9) (50 (:  ل يد  سرير سعيد)

100)درهم.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يدة بنخاليد جميل9 عنو نه( ))
حي  ل الم9 بلوك)3) لزنق9)27) لرقم)
20340) لد ر) قري9  و ماع9.) (،70

 لبيضاء) ملغرب.
عنو نه( )) سعيد   ل يد  سرير 
تجزئ9  وحاج فاتح  لرقم)15) ل9ابق)
20260) لد ر  لبيضاء) 2) لولف9)

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة بنخاليد جميل9 عنو نه( ))
حي  ل الم9 بلوك)3) لزنق9)27) لرقم)
20340) لد ر) قري9  و ماع9.) (،70

 لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

غبريل)2020)تحت رقم)-.
288I

HBO PARTNERS

 SOCIÉTE DE REPARATION
AUTOMOBILE SRA

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

HBO PARTNERS
 SALA(AL(JADIDA ? ALLEE

 NOUADIBOU(RES 3 N° 28
 SALA(AL(JADIDA ? ALLEE

 NOUADIBOU(RES 3 N° 28،

11100، SALE(MAROC

 sociéte(de(reparation

automobile(SRA شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لزنق9 9 

رقم 5  المل سيدي بوزكري مكناس 

- 50070 مكناس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 sociéte(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.de(reparation(automobile(SRA

إصالح) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل يار ت.

 9 :) لزنق9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

رقم)5) المل سيدي بوزكري مكناس)

- 50070)مكناس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (340 (:  ل يد فؤ د زرل ل)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 330 (: محمد  ل يتل)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

330)حص9) (:  ل يد  مين  لعوني)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد فؤ د زرل ل عنو نه( ))زنق9)

بوطالب  قام9  لت ير) عبد  لعزيز 

10050) لرباط) 23) لقبيبات) شق9)

 ملغرب.

عنو نه( )) محمد  ل يتل   ل يد 

رقم)5) المل سيدي بوزكري)50070 

مكناس  ملغرب.

عنو نه( ))  ل يد  مين  لعوني 

7) ملنصور)50050  عمارة ب)3)شق9)

مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد فؤ د زرل ل عنو نه( ))زنق9)

بوطالب  قام9  لت ير) عبد  لعزيز 

10050) لرباط) 23) لقبيبات) شق9)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بمكناس بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

289I

FLASH ECONOMIE

RAW TRANS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RAW TRANS شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملن9ق9 

 لصناعي9 رقم 763 آيت ملول - 

86603  نزكان  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 RAW (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع  لوطني9 ل لدللي9.
:) ملن9ق9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- ملول) آيت  (763 رقم)  لصناعي9 

86603) نزكان  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (:  ل يد  ليزيدي مص9فى)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
مص9فى)  ل يد  ليزيدي 
 80000 تر ست) زنق9)945) عنو نه( ))

 نزكان  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
مص9فى)  ل يد  ليزيدي 
 80000 تر ست) زنق9)945) عنو نه( ))

 نزكان  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27  البتد ئي9 بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)1080.

292I

 إلتماني9  ملغربي9 لتصحيح  وح ابات ل لتصريحات)

 لضريبي9

شركة رزيقة للبنآء وآآلشغآل 
Iآملختلفة

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

 إلتماني9  ملغربي9 لتصحيح 
 وح ابات ل لتصريحات  لضريبي9

113 شارع محمد  وخام1 
BP2447، 30000، فاس  ملغرب
شرك9 رزيق9 للبنآء لآآلشغآل 

آملختلفI9 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دلآر 
وخربش9 عين شقف فآس - 30023 

فآس آملغرب
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تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (09

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

شرك9) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.I9رزيق9 للبنآء)لآآلشغآل آملختلف

للبنآء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لآآلشغآل آملختلف9.

دلآر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 30023 (- وخربش9 عين شقف فآس)

فآس آملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (:  ل يد آرزيق9 عبدآلكريم)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد بوخرب محمد):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبدآلكريم) آرزيق9   ل يد 

دلآر وخربش9 عين شقف) عنو نه( ))

فآس)30023)فآس آملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبدآلكريم) آرزيق9   ل يد 

دلآر وخربش9 عين شقف) عنو نه( ))

فآس)30023)فآس آملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1720.

293I

موثق

CASARESTORANTENOVA

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

موثق

221 ز لي9 شارع يعقوب  ملنصور 

ل بن تومرت جليز ، 90، مر كش 

 ملغرب

CasaRestoranteNova شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي عبد هللا 59 عرص9  لقرطبي، 

عمارة كريم9 شق9 رقم 5  ل9ابق 

 أللل - 90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CasaRestoranteNova

ت يير) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

م9عم.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

موالي عبد هللا)59)عرص9  لقرطبي،)

5) ل9ابق) رقم) شق9  كريم9  عمارة 

 أللل)-)90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  لرز ن خليل):)340)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 330 (:  ل يدة  لعلوي لال غسماء)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يدة  لعلوي نزه9):)330)حص9)
بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) خليل   ل يد  لرز ن 
عمارة) (25 رقم) رشيد  موالي  شارع 

 لنيل جليز)90000)مر كش  ملغرب.
غسماء) الل9   ل يدة  لعلوي 
 110 تجزئ9  يكيدر عمارة) عنو نه( ))
 90000 36)شارع عالل  لفا�سي) رقم)

مر كش  ملغرب.
عنو نه( )) نزه9   ل يدة  لعلوي 
 90000  30 رقم) تجزئ9  لصنوبر 

طنج9  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) خليل   ل يد  لرز ن 
عمارة) (25 رقم) رشيد  موالي  شارع 

 لنيل جليز)90000)مر كش  ملغرب
غسماء) الل9   ل يدة  لعلوي 
 110 تجزئ9  يكيدر عمارة) عنو نه( ))
 90000 36)شارع عالل  لفا�سي) رقم)

مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4469.

299I

LMT AUDITING

MASTER FRUIT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

MASTER FRUIT شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم129 
مكرر زنق9  لنحاس نهوي (زنق9 

مونت پلڤو) معاريف  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.452673

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

 99.000« غي من) درهم«) (901.000«

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

إدماج  حتياطي غل غرباح غل) (: طريق)

عالل ت إصد ر في رغس  ملال.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791090.

295I

CAF MAROC

PRIVAZUR

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

قفل  لتصفي9

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

PRIVAZUR شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : ز لي9 

زنق9  لعشاق لزنق9  لد ر  لبيضاء 

إقام9 أرناط9  ل9ابق  اللل رقم 39 

- 90000 طنج9  ملغرب.

قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.35369

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 09)مارس)  ملؤرخ في)

ح ت  مل ؤللي9) شرك9  (PRIVAZUR

 100.000 رغسمالها) مبلغ   ملحدلدة 

درهم لعنو ن مقرها  إلجتماعي ز لي9)

لزنق9  لد ر  لبيضاء) زنق9  لعشاق 

إقام9 أرناط9  ل9ابق  اللل رقم)39 

- 90000)طنج9  ملغرب نتيج9 ألزم9)

نشاط.
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ل عين:
ط9ري) عبد  ل تار   ل يد(ة))

زنق9  بن) حي  لنز ه9  لعنو نه( ))

ع9ي9 رقم)12 90000)طنج9  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

ز لي9) لفي  (2020 مارس) (09 بتاريخ)
لزنق9  لد ر  لبيضاء) زنق9  لعشاق 

إقام9 أرناط9  ل9ابق  اللل رقم)39 

- 90000)طنج9  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3569.

296I

MLM FINANCE

STE DISTRISANI SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

 STE DISTRISANI SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر  مزرل 

 لفقاني تمازلزت  وحوز مر كش - 

90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DISTRISANI SARL AU
بيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

معد ت  لبناء)
 شغال  لبناء)

 ستير د لتصدير.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دل ر  مزرل)
(- مر كش) تمازلزت  وحوز   لفقاني 

90000)مر كش  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد  لنجار عبد  لرحيم):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عبد  لرحيم)  ل يد  لنجار 
دل ر  مزرل  لفقاني) عنو نه( ))
 90000 مر كش) تمازلزت  وحوز 

مر كش  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عبد  لرحيم)  ل يد  لنجار 
دل ر  مزرل  لفقاني) عنو نه( ))
 90000 مر كش) تمازلزت  وحوز 

مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114463.

297I

موثق محمد  الدري�سي

الشركة العقارية الوليشكي
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

موثق محمد  الدري�سي
33، شارع  و يش  مللكي،  قام9 
 السماعلي9، ت9و ن ، 93040، 

ت9و ن  ملغرب
 لشرك9  لعقاري9  لوليشكي شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ت9و ن 

شارع  لوحدة قي اري9  لوحدة 

 ل9ابق  اللل رقم 9 - 000 93 

ت9و ن  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

5411

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2005 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):) لشرك9)

 لعقاري9  لوليشكي).

:) النعاش) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعقاري.

ت9و ن) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

قي اري9  لوحدة) شارع  لوحدة 

 ل9ابق  اللل رقم)9 - 000 93)ت9و ن)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

محمد  لوليشكي  لتاج)  ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

محمد  لليشكي  لتاج)  ل يد 

شارع  لوحدة) ت9و ن  عنو نه( ))

قي اري9  لوحدة  ل9ابق  اللل رقم)9 

93000)ت9و ن  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

محمد  لليشكي  لتاج)  ل يد 

شارع  لوحدة) ت9و ن  عنو نه( ))

قي اري9  لوحدة  ل9ابق  اللل رقم)9 

93000)ت9و ن  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2005)تحت رقم)3431.

298I

FLASH ECONOMIE

CAFE HAMBLE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

CAFE HAMBLE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

مقرها  إلجتماعي:  لحي  وح ني رقم 

1587 -  لد خل9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

15915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد-

CAFE HAMBLE:9ت مي9  لشرك-

:) ستغالل مقهى,) أرض  لشرك9)

م9عم مثل ات قاع9 شاي لمخبزة)-

:) لحي  وح ني)  ملقر  الجتماعي)
رقم)1587)-) لد خل9-

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9-
 100.000 رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي-

 1.000 (: محمد) مفتاح   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء)-

 ل يد مفتاح محمد عنو نه  لحي)

 وح ني رقم)1587)-) لد خل9

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9-

 ل يد مفتاح محمد عنو نه  لحي)

 وح ني رقم)-1587) لد خل9
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بو دي  لذهب   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)535/2020
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FLASH ECONOMIE

 GROUPE GASSI

TRANSPORT
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

 GROUPE GASSI TRANSPORT «

«SARL

بـمقت�سى  و مع  لعام) (– (1

بـتـاريـخ)  الستثنائي  ملنعقد 

ما) على  تم  التفاق  (2020/06/18

:-) ملصادق9 على هب9  وحصص) يلي)

 الجتماعي9 كما يلي:

لل يد) حص9  جتماعي9  (250  ·

وح ن قا�سي لفائدة زلجته  ل يدة)

نعيم9 بوع9.

لل يد) حص9  جتماعي9  (500  ·

عبد) لفائدة  بنه  قا�سي  وح ن 

 لصمد قا�سي.

تقرر تبني) تبعا للتغير ت غعاله،) (-

 لقو نين  ألساسي9  و ديدة لشرك9)

خلق) بدلن  محدلدة  مل ؤللي9 

شخصي9 معنوي9 جديدة.

-2)لقد تم  إليد ع  لقانوني بكتاب9)

 لضبط لدى هيئ9  ملحكم9  لتجاري9)

لحلك) (91999 رقم) تحت  بأكادير 

بتاريخ)16/07/2020.

)من  جل  لنسخ9 ل لبيان
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FLASH ECONOMIE

ALYSS & YALIT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

Sté »ALYSS & YALIT « SARL(AU
محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

تأسي1) تم  (15 بتاريخ2020/07/ 

ح ت) محدلدة  مل ؤللي9  شرك9 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالي9):

 ALYSS(& (« (» شرك9) -) لت مي9:)

YALIT)ش.م.م ح ت شريك لحيد.

 لهدف:) ستشار ت في  ملاركوتينغ)

ل لتصدير-) ل لتو صل-) الستير د 

غشغال  لبناء)لغعمال مختلف9
 1998 رقم) -) ملقر  الجتماعي:)

 ل9ابق2)حي  لفرح بن ركال  كادير).

-) ملدة):)99)سن9.
(: رغس  ملال  الجتماعي) (-

إلى) مجزغ  درهم  (00100.000,

درهم) (100 فئ9) من  1000حص9 

للحص9  لو حدة.

-) لت يير:) ملهدي بويعليتن.

تبتدئ) (: -) ل ن9  الجتماعي9)

يناير) فاتح  من   ل ن9  الجتماعي9 

لتنتهي في آخر دجنبر من كل سن9.

لهذ ) لتم  إليد ع  لقانوني  (- (2

هيئ9) لدى  بكتاب9  لضبط   ملحضر 

تحت) باكادير   ملحكم9  لتجاري9 
رقم) ل لس ل  لتجاري  (93096 رقم)

43653)بتاريخ)2020/07/27.

من  جل  لنسخ9 ل لبيان
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FLASH ECONOMIE

ZOOM EXPRESSE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 Sté »ZOOM(EXPRESSE « SARL

AU
محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1  

تأسي1) 02تم  بتاريخ2020/07/ 

ح ت) محدلدة  مل ؤللي9  شرك9 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالي9):

 ZOOM» شرك9) -) لت مي9:)

شريك) ح ت  ش.م.م  (» (EXPRESSE

لحيد.

وح اب) نقل  ل لع  -) لهدف:)

 لغير.
-) ملقر  الجتماعي:) ملركب  لتجاري)
رقم)20) ل9ابق  ألر�سي  لحي  لصناعي)

 يت ملول).

-) ملدة):)99)سن9.

 100000 (: -)رغس  ملال  الجتماعي)
1000حص9 من فئ9) درهم مجزغ إلى)

100)درهم للحص9  لو حدة.
-) لت يير:)زهير شاطر.

تبتدئ) (: -) ل ن9  الجتماعي9)
يناير) فاتح  من   ل ن9  الجتماعي9 

لتنتهي في آخر دجنبر من كل سن9.
لهذ ) لتم  إليد ع  لقانوني  (- (2
هيئ9) لدى  بكتاب9  لضبط   ملحضر 
 ملحكم9  البتد ئي9 بإنزكان تحت رقم)
 20715 ل لس ل  لتجاري رقم) (996

بتاريخ)22/07/2020.
من  جل  لنسخ9 ل لبيان

302I

AUDIT MANAGEMENT SARL

NOVEMBERNINE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

YG & ASSOCIES(SARL
165 شارع عبد ملومن عمارة ب 
 ل9ابق  لثالث  لد ر لبيضاء ، 
20100،  لد ر لبيضاء  ملغرب

NOVEMBERNINE شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع الل9 
 لياقوت ز لي9 مص9فى  ملعاني رقم 
85  ل9ابق 2  لد ر لبيضاء - 20520 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
464385

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NOVEMBERNINE

غنش99) (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

بيع  أللعاب بالتجزئ9

-)ت ريحات  لشعر لألطفال.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع الل9)

 لياقوت ز لي9 مص9فى  ملعاني رقم)

85) ل9ابق)2) لد ر لبيضاء)-)20520 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

رضا  ل9اهري  و وطي)  ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

رضا  ل9اهري  و وطي)  ل يد 
ظبي) غبو  زنق9  (15 رقم) عنو نه( ))

20910) لد ر لبيضاء)  لو زي1)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

رضا  ل9اهري  و وطي)  ل يد 
ظبي) غبو  زنق9  (15 رقم) عنو نه( ))

20910) لد ر لبيضاء)  لو زي1)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)12579.

306I

FLASH ECONOMIE

BUFFET TAMIMTE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 Sté » BUFFET(TAMIMTE « SARL

AU

محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1  

تأسي1) تم  (2020/07/21 بتاريخ)

ح ت) محدلدة  مل ؤللي9  شرك9 

 لشريك  لوحيد باملميز ت  لتالي9):
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 BUFFET (» شرك9) -) لت مي9:)
شريك) ح ت  ش.م.م  (« (TAMIMTE

لحيد
-) لهدف:)مقهى لم9عم.

-) ملقر  الجتماعي:رقم)210) ل9ابق)
79مشرلع) رقم)  الر�سي  لعمارة 

 لنهض9 حي  ل الم  كادير)
-) ملدة):)99)سن9.

(: رغس  ملال  الجتماعي) (-
إلى) مجزغ  درهم  (100000.00
درهم) (100 فئ9) من  1000حص9 

للحص9  لو حدة.
-) لت يير:)زهير بوناكي).

تبتدئ) (: -) ل ن9  الجتماعي9)
يناير) فاتح  من   ل ن9  الجتماعي9 

لتنتهي في آخر دجنبر من كل سن9.
لهذ ) لتم  إليد ع  لقانوني  (- (2
هيئ9) لدى  بكتاب9  لضبط   ملحضر 
تحت) بأكادير   ملحكم9  لتجاري9 
ل لس ل  لتجاري) (91872 رقم)

رقم43551)بتاريخ)2020/07/21.
من  جل  لنسخ9 ل لبيان

310I

FOUZMEDIA

LAKOUITI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LAKOUITI شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 
2812  لزنق9 161 حي  لنهض9 - 

19000  لقني9رة  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
55377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAKOUITI
:)مقالل في) أرض  لشرك9 بإيجاز)

نقل  مل تخدمين.
:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- حي  لنهض9) (161 2812) لزنق9)

19000) لقني9رة  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) لكويتي  سماء)  ل يدة 
2812)حي  لنهض9)  لزنق9)161) لرقم)

19000) لقني9رة  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) لكويتي  سماء)  ل يدة 
2812)حي  لنهض9)  لزنق9)161) لرقم)

19000) لقني9رة  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالقني9رة   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

311I

 ملركز  و هوي لالستثمار و ه9  لعيون  ل اقي9)

 وحمر ء

JAREDKHIL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 ملركز  و هوي لالستثمار و ه9 
 لعيون  ل اقي9  وحمر ء

صندلق  لبريد 2266 ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

JAREDKHIL شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لفتح 
زنق9 23 رقم 7 مكرر - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

24993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2018 يوليوز) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JAREDKHIL

:) الشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل وخدمات  ملختلف9

 لتجارة  لعام9

 الستر د ل لتصدير

 شغال  لنظاف9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  لفتح)
 70000 (- مكرر) (7 رقم) (23 زنق9)

 لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

محمد  لشيخ  لدخيل)  ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

محمد  لشيخ  لدخيل)  ل يد 
 7 رقم) (23 حي  لفتح زنق9) عنو نه( ))

مكرر)70000) لعيون  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

محمد  لشيخ  لدخيل)  ل يد 
 7 رقم) (23 حي  لفتح زنق9) عنو نه( ))

مكرر)70000) لعيون  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2018)تحت رقم)1578/18.

312I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

شـــركـــة مــــراح للتنمــيـــة » س. م 

. د . »

إعالن متعدد  لقر ر ت

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

شـــركـــ9 مــــر ح للتنمــيـــ9 » س. م . د . 

» »شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 127 محــج 

مــرس  ل ـل9ــــان  لــ9ــابـــق  لــخـــامـــ1 

-- 20120  لبيضــاء  ملــغـــرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

. 354.455

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)20)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

محج) (127 عنــو ن  لشركـــ9) تـعـــديــــل 

محج) (27 مـــن) بــدال  مرس  ل ل9ـان 

مرس  ل ل9ـان

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)

(: يتمــركـــز مقــر  لـشــركـــ9 فـي  لبيضــاء)

127)محــج مــرس  ل ـل9ــــان  لــ9ــابـــق)

 لــخـــامـــ1)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741646.

313I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOLUNETTE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  وح ني 

من9ق9  ألنش99  القتصادي9 ، 

46300،  ليوسفي9  ملغرب

SOLUNETTE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي محل 

رقم 72 زنق9  لعرص9 حي  ل مارة - 

46300  ليوسفي9  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2909

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين) 09)يوليوز)  ملؤرخ في)

م ير جديد للشرك9  ل يد(ة))كر ب)

جو د كم ير آخر

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)253/2020.

314I

garrigues(maroc,(sarlau

SUN PACK

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تغيير  ل ن9  ملالي9

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

SUN PACK »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: دل ر 

 لباشا سعادة طريق غكادير مر كش - 

90000 مر كش  ملغرب.

»تغيير  ل ن9  ملالي9«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.68891

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)10)مارس)2020

إلى من) تقرر تغيير  ل ن9  ملالي9:)

من  ل ن9) أشت  (31 شتنبر  لى) (1

 ملو لي9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)4561.

316I

FIDUCIAIRE MOLIFID

ALPHA TRANSFERT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

ALPHA TRANSFERT شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 عبد 

 لوهاب  لور ق  سو ن ب - 14300 

سوق  الربعاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

26597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ALPHA(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.TRANSFERT

تحويل) (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ألمو ل ل الد ء) لنقال

-) إلنشاء,) لت يير,) الستغالل,)

و ميع  ألصول)  لكر ء,) لشر ء,)

 لتجاري9

جميع  لعمليات) عموما  ل 

 لتجاري9,) لصناعي9,) ملالي9,) لعقاري9,)

غل أير  لعقاري9  لتي لها عال قه مباشرة)

باألهد ف غعاله ل لتي بإمكانها ت9وير)

غهد ف  لشرك9,)لكذلك كل م اهم9)

مباشرة غل أير مباشرة تحت غي صف9)

في  لشركات  لتي لها غهد ف مماثل9...

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)زنق9 عبد)

 14300 (-  لوهاب  لور ق  سو ن ب)

سوق  الربعاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: عي�سى  لهالف)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) عي�سى  لهالف   ل يد 

عمارة  سو ن) زياد  بن  طارق  زنق9 

بلوك)9)رقم)30 14300)سوق  الربعاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) عي�سى  لهالف   ل يد 

عمارة  سو ن) زياد  بن  طارق  زنق9 

بلوك)9)رقم)30 14300)سوق  الربعاء)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

ب وق  الربعاء) لغرب)  البتد ئي9 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (20 بتاريخ)

.292

317I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

OSLO-PORT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  وح ني 

من9ق9  ألنش99  القتصادي9 ، 

46300،  ليوسفي9  ملغرب

OSLO-PORT شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

 لعبادي9 مركز سيدي  حمد  لكنتور 

- 46300  ليوسفي9  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2313

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (20 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

عبد  لعزيز) (ة)) تفويت  ل يد)

حص9  جتماعي9) (1.000  وحد دي)

من غصل)1.000)حص9 لفائدة  ل يد)

(ة))شعيب  ضريف بتاريخ)20)يوليوز)

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 22 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)297/2020.

318I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

OSLO-PORT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين م ير جديد للشرك9

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  وح ني 

من9ق9  ألنش99  القتصادي9 ، 

46300،  ليوسفي9  ملغرب

OSLO-PORT شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
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لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

 لعبادي9 مركز سيدي  حمد  لكنتور 

- 46300  ليوسفي9  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2313

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين) 20)يوليوز)  ملؤرخ في)

للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

 ضريف شعيب كم ير لحيد

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)297/2020.

319I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PIOVE DI SACO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  وح ني 

من9ق9  ألنش99  القتصادي9 ، 

46300،  ليوسفي9  ملغرب

PIOVE DI SACO شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي محل 

رقم 03 زنق9 صبرة درب  وذ اج - 

46053  لشماعي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 PIOVE(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.DI SACO

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

مختلف9 ل لبناء

 وحر س9  لتنظيف ل لب تن9

 لتجارة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل رقم)

03)زنق9 صبرة درب  وذ اج)-)46053 

 لشماعي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)1.000.000 

درهم،)مق م كالتالي:
عبد  لل9يف  لقد دري)  ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (10.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عبد  لل9يف  لقد دري)  ل يد 

قصب9) ل اسف9  قام9  عنو نه( ))

شق079  (8 عمارة) (16 ه) ح  غمين 

20190) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عبد  لل9يف  لقد دري)  ل يد 

قصب9) ل اسف9  قام9  عنو نه( ))

شق079  (8 عمارة) (16 ه) ح  غمين 

20190) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)299.

320I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AFIFLOG
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  وح ني 

من9ق9  ألنش99  القتصادي9 ، 

46300،  ليوسفي9  ملغرب

AFIFLOG شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

05 زنق9 54 حي  لنهض9 - 46300 

 ليوسفي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AFIFLOG

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع وح اب  لغير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل رقم)

 46300 (- حي  لنهض9) (54 زنق9) (05

 ليوسفي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: عبد  لقادر)  ل يد  لعفيف 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لقادر)  ل يد  لعفيف 
عنو نه( ))رقم)05)زنق9)54)حي  لنهض9)

46300) ليوسفي9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لقادر)  ل يد  لعفيف 
عنو نه( ))رقم)05)زنق9)54)حي  لنهض9)

46300) ليوسفي9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)250.

321I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SEED SERVICES

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  وح ني 

من9ق9  ألنش99  القتصادي9 ، 

46300،  ليوسفي9  ملغرب

SEED SERVICES شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

26 تجزئ9  المل - 46300  ليوسفي9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 SEED (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.SERVICES

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

مختلف9 ل لبناء

 نشاء)لتتبع  مل احات  و ضر ء

 لتجارة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)محل رقم)

26)تجزئ9  المل)-)46300) ليوسفي9)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
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 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة مليك9  نعيب9):)250)حص9)
بقيم9)100)درهم للحص9).

 750 (: حافض) محمد   ل يد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) مليك9  نعيب9   ل يدة 
 21 حي  ل الم زنق9  لالد دليم رقم)

46300) ليوسفي9  ملغرب.
عنو نه( )) حافض  محمد   ل يد 
 21 حي  ل الم زنق9  لالد دليم رقم)

46300) ليوسفي9  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) مليك9  نعيب9   ل يدة 
 21 حي  ل الم زنق9  لالد دليم رقم)

46300) ليوسفي9  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)251.
322I

MINOS IMMO

MINOS IMMO
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 MINOS IMMO شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  الجتماعي : 97 زنق9 
مص9فى  ملنفلوطي  ل9ابق  ألر�سي 

 لد ر  لبيضاء
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464713
في) مؤرخ  عرفي  عقد  :بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (03
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   القتضاء)

.MINOS IMMO

:) إلنعاش) .أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعقاري

97)زنق9) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مص9فى  ملنفلوطي  ل9ابق  ألر�سي)

 لد ر  لبيضاء

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك300000:9  مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 1000 (:  ل يد  ل عيد إبر هيمي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

(: إبر هيمي) غسماء)  ل يدة 

درهم) (100 بقيم9) 1000حص9 

للحص9

 1000 (: إبر هيمي) يون1   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

 1000 (:  ل يد  ل عيد إبر هيمي)

بقيم9)100.000)درهم

 1000 (: إبر هيمي)  ل يدة غسماء)

بقيم9)100.000)درهم

 1000 (: إبر هيمي) يون1  ) ل يد 

بقيم9)100.000)درهم

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

. ل يد  ل عيد إبر هيمي عنو نه)

:)تجزئ9  ملنار،) مل موع9 م،) لرقم)6 

زنق9 محمد  لفا�سي,) نفا  لبيضاء

عنو نها) إبر هيمي  غسماء)  ل يدة 

زنق9 مدريك75017)باري1 فرن ا

عنو نه) إبر هيمي  يون1  . ل يد 

زنق9 بوليفو)75005)باري1 فرن ا

ل لعائلي9) : ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9

. ل يد  ل عيد إبر هيمي عنو نه)

:)تجزئ9  ملنار،) مل موع9 م،) لرقم)6 

زنق9 محمد  لفا�سي,) نفا  لبيضاء

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 08 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم.738647

323I

FIDUCIAIRE

PANADOOR
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

PANADOOR شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 329 

زنق9 6 حي  لنماء بن ودة - 30000 

فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. PANADOOR

:) الستير د) أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل لتصدير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)329 

 30000 (- بن ودة) حي  لنماء) (6 زنق9)

فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لكريم  لر �سي)  ل يد 

موالي  دري1) تجزئ9  (21 عنو نه( ))

حي بدر)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لكريم  لر �سي)  ل يد 

موالي  دري1) تجزئ9  (21 عنو نه( ))

حي بدر)30000)فاس  ملغرب

 ل يدة ح ن9  لكمي9 عنو نه( ))

137)حي  و ديد زل أ9)30000)فاس)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)-.

329I

FIDUCIAIRE

LINA ARBIA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

LINA ARBIA شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شق9 رقم 

1 دل ر لالد  ل9يب طريق  يموز ر كلم 

9 - 30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

60521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2019 شتنبر) (18

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 LINA (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.ARBIA

تعليم) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل ياق9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شق9 رقم)

1)دل ر لالد  ل9يب طريق  يموز ر كلم)

9 - 30000)فاس  ملغرب.
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غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 2  ل يد عتمان عربي9 عنو نه( ))

 قام9 س بلوك ك حي  لن يم  مل يرة)

30000)فاس  ملغرب.

عنو نه( )) بند لد  نبيل   ل يد 

دبلن  قام9) زنقى  شارع  لرياض 

 لزهر ء)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 2  ل يد عتمان عربي9 عنو نه( ))

 قام9 س بلوك ك حي  لن يم  مل يرة)

30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (26 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)-.

330I

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

ACTESTATEFACTOR

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

18، زنق9 عمرل بن  لعاص،  ل9ابق 

 أللل،  لرقم 3 ، 90020، طنج9 

 ملغرب

ACTESTATEFACTOR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي :حي 

مرشان،زنق9  لرمان9، لرقم 90 - 

90090 طنج9  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.49535

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (01 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

بهاء) لدين) (ة)) تفويت  ل يد)

من) حص9  جتماعي9  (50  لدأوش)

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (50 غصل)
01)يوليوز) غحمد  لبوع بليل بتاريخ)

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (17 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232507.

331I

FIDUCIAIRE MOLIFID

COMPTOIR ZAHRAE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

COMPTOIR ZAHRAE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملركب 

 ل كني  لزهر ء 1  مللك  مل مى 

» لزهر ء 2-25« طريق  لعر ئش - 

92152  لقصر  لكبير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (20

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COMPTOIR ZAHRAE

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-)عقاقير

-) شغال مختلف9

-) لوسيط

 إلنشاء,) لت يير,) الستغالل,)
و ميع  ألصول)  لكر ء,) لشر ء,)

 لتجاري9

لعموما جميع  لعمليات  لتجاري9,)

أير) غل   لصناعي9,) ملالي9,) لعقاري9,)

مباشرة) قه  عال  لها   لعقاري9  لتي 

باألهد ف غعاله ل لتي بإمكانها ت9وير)

غهد ف  لشرك9,)لكذلك كل م اهم9)

مباشرة غل أير مباشرة تحت غي صف9)

في  لشركات  لتي لها غهد ف مماثل9.

:) ملركب) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

1) مللك  مل مى)  ل كني  لزهر ء)

(- طريق  لعر ئش) (»2-25 » لزهر ء)

92152) لقصر  لكبير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 300 (:  ل يد عبد  ل الم قيدي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (300 (: قيدي)  ل يد عالء)

بقيم9)100)درهم للحص9).

(: عبد  لل9يف  لشعيبي)  ل يد 

900)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

قيدي) عبد  ل الم   ل يد 

عنو نه( ))تجزئ9  ملغرب  و ديد رقم)

1622 92000) لعر ئش  ملغرب.

عنو نه( )) قيدي  عالء)  ل يد 

 1622 رقم) تجزئ9  ملغرب  و ديد 

92000) لعر ئش  ملغرب.

عبد  لل9يف  لشعيبي)  ل يد 

عنو نه( ))رقم)5)زنق9 موالي سليمان)

92000) لعر ئش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) قيدي  عالء)  ل يد 

 1622 رقم) تجزئ9  ملغرب  و ديد 

92000) لعر ئش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالقصر  لكبير   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)315.

332I

N2M CONSEIL-SARL

 BELENUS-PRODUCCIONES

AGRICOLAS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 BELENUS-PRODUCCIONES

AGRICOLAS شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 132-

190  بن تاشفين  لناظور - 62000 

 لناظور  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.18635

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020  ملؤرخ في)05)مارس)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

 BELENUS-PRODUCCIONES

رغسمالها) مبلغ  (AGRICOLAS

مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000

تاشفين) 140-132) بن   إلجتماعي)

62000) لناظور  ملغرب) (-  لناظور)

نتيج9 ل):) نتهاء) لنشاط).

132- ب) مقر  لتصفي9  حدد  ل 

تاشفين  لناظور  ملغرب) 190 بن 

62000) لناظور  ملغرب.)

ل عين:

 ل يد(ة)) ل عدي9  لر عي)

رقم) تجزئ9  لب تان  لعنو نه( ))

62000) لناظور  ملغرب) 62 لناظور)

كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)23)يوليوز)

2020)تحت رقم)1307.

333I
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Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

ACTESTATEFACTOR

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

18، زنق9 عمرل بن  لعاص،  ل9ابق 

 أللل،  لرقم 3 ، 90020، طنج9 

 ملغرب

ACTESTATEFACTOR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي :حي 

مرشان،زنق9  لرمان9، لرقم 90 - 

90090 طنج9  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.49535

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين) 01)يوليوز)  ملؤرخ في)

للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

 لبوع بليل غحمد كم ير لحيد

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232507.

334I

FLASH ECONOMIE

FOREST ATLAS

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشرك9)

 ئتنماني9  ملحاسب9 سبع عيون)

شارع  وح ن  لثاني حي نور  رقم 46 

سبع عيون  وحاجب

 FOREST 1شرك9 فورسط  طل

ATLAS شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

رغس مال  لشرك9: 100000.00 

درهم

تجزئ9  لعمر ن 1 رقم 278  وحاجب

 لس ل  لتجاري:49243

توسيع  لنشاط  لتجاري

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

2020)ل ملس ل يوم) 9)يوليوز) بتاريخ)

13)يوليوز)2020

قرر  و مع  لعام ما يلي):

بيع) توسيع  لنشاط  لتجاري 

بيع  ألدلي9)  ألسمدة  لفالحي9-)

لمو د  لتنقيط  لفالحي9) ل آلليات 

لبيع  لنباتات

للقد ثم  إليد ع باملحكم9  لتجاري9)

تحت) (23/07/2020 بمكناس بتاريخ)
رقم)2146

340I

EL OUARRAD AZIZ

 STE GEO EXPLORATION ET
ENVIRONNEMENT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue

 a 1 Etage(vn(Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

 STE GEO EXPLORATION ET

ENVIRONNEMENT شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 لقديم زنق9 10 رقم 13 مكرر  وحاج 

قدلر مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

45419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 STE GEO EXPLORATION ET

.ENVIRONNEMENT
مكتب) (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لدر سات ل البحات.
:) لحي) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لقديم زنق9)10)رقم)13)مكرر  وحاج)
مكناس) (50000 (- مكناس) قدلر 

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (: بنياسين)  ل يد  ملهدي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  ملهدي بنياسين عنو نه( ))
كر لة) تجزئ9 الدري ي9  (09 رقم)
مكناس) (50000 مكناس)  لزيتون 

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد  ملهدي بنياسين عنو نه( ))
كر لة) تجزئ9 الدري ي9  (09 رقم)
مكناس) (50000 مكناس)  لزيتون 

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (19 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2375.

341I

EL OUARRAD AZIZ

SmallFarm21
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue

 a 1 Etage(vn(Meknes(meknes،
50000، meknes(maroc

SmallFarm21 شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شق9 1 
عمارة 13 زنق9  بوعلي بن رحال 

 ملدين9  و ديدة مكناس - 50000 
مكناس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
50151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SmallFarm21
(- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 الستغالل  لفالحي.
شق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رحال) بن  زنق9  بوعلي  (13 عمارة) (1
 50000 (- مكناس)  ملدين9  و ديدة 

مكناس  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (: عصام)  ل يد  لفز زي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  لفز زي عصام عنو نه( ))
38)زنق9  لفر بي م ج مكناس)50000 

مكناس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد  لفز زي عصام عنو نه( ))
38)زنق9  لفر بي م ج مكناس)50000 

مكناس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (15  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1995.

342I
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 دكو كون يل

TADDART CAFTAN

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 دكو كون يل

26 حي  لريحان  ل9ابق 1  لشق9 2 

حي  لر ح9. ، 20550،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

TADDART CAFTAN شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 3 زنق9 

 يت غلرير شارع موالي يوسف - 

20050  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TADDART CAFTAN

:) ملوض9) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لتقليدي9 ل لعصري9.

زنق9) (3 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- يوسف) موالي  شارع  غلرير   يت 

20050) لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: غزهار) غسماء)  ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) غزهار  غسماء)  ل يدة 

مج) رياض  لبرنو�سي   قامته 
غهل) (01 رقم) (07 عمارة) (11 سكني9)

 20263 سيدي  لبرنو�سي) لغالم 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) غزهار  غسماء)  ل يدة 

مج) رياض  لبرنو�سي   قامته 
غهل) (01 رقم) (07 عمارة) (11 سكني9)

 20263 سيدي  لبرنو�سي) لغالم 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790820.

343I

 دكو كون يل

 ROMA WATER

TECHNOLOGY
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 دكو كون يل

26 حي  لريحان  ل9ابق 1  لشق9 2 

حي  لر ح9. ، 20550،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 ROMA WATER TECHNOLOGY

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 197 

شارع  ملقالم9 طابق 6 - 20340 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ROMA(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.WATER TECHNOLOGY

معاو 9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ملياه.

 197 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 20340  -  6 طابق) شارع  ملقالم9 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة غمل  لوردي):)200)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

(: عصام  لدين  وح ني)  ل يد 

900)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

 900 (: ح اك)  ل يد  وح ني 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) غمل  لوردي   ل يدة 

شق9) (03 17)ط)  لعملي9  لضمان ع)

20260) لد ر لبيضاء) ع/ش) (09

 ملغرب.

عصام  لدين  وح ني)  ل يد 

 17 ع) عنو نه( )) لعملي9  لضمان 

 20260 ع/ش) (09 شق9) (03 ط)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 ل يد  وح ني ح اك عنو نه( ))

 15 3)شق9) طابق) (1 إقام9 بوسكورة)

20330) لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عصام  لدين  وح ني)  ل يد 

 17 ع) عنو نه( )) لعملي9  لضمان 

 20260 ع/ش) (09 شق9) (03 ط)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

 ل يد  وح ني ح اك عنو نه( ))

 15 3)شق9) طابق) (1 إقام9 بوسكورة)

20330)بوسكورة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790810.

344I

CRI MEKNES

COIN CLUB

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

COIN CLUB شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي إقام9 

غمير 5  ملتجر رقم 2 شارع  و ز ئر - 

50000 مكناس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 COIN (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.CLUB

مشغل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

مقهى لأرف9 غلعاب لم9عم للوجبات)

 وخفيف9.

إقام9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- 2)شارع  و ز ئر) 5) ملتجر رقم) غمير)

50000)مكناس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: بامو�سى)  ل يد  بر هيم 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: بامو�سى)  ل يد  سماعيل 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  بر هيم بامو�سى عنو نه( ))
رقم10زنق9  لفقيه بن سعيد قدماء)

مكناس) (50000 ع) م  ب   ملحاربين 

 ملغرب.

بامو�سى)  ل يد  سماعيل 
بن) رقم10زنق9  لفقيه  عنو نه( ))

ع) م  ب  قدماء) ملحاربين  سعيد 

50000)مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  بر هيم بامو�سى عنو نه( ))
رقم10زنق9  لفقيه بن سعيد قدماء)

مكناس) (50000 ع) م  ب   ملحاربين 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (23  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2132.

347I

 ئتماني9 كينزل

لي ضومين دو تيفلت
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 ئتماني9 كينزل

34 ، ح ن  لصغير -  لد ر  لبيضاء ، 

20600،  لد ر  لبيضاء غملغرب

لي ضومين دل تيفلت شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 61، شارع 

آلل9  لياقوت ز لي9 مص9فى  ملعاني، 

 ل9ابق  أللل، - 20600  لد ر 

 لبيضاء.  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

لي) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ضومين دل تيفلت.

أرض  لشرك9 بإيجاز):)•) ستغالل)

كاف9  ألنش99  لزر عي9) لت9وير 

ل ألنش99  ملماثل9.

لتصدير  ملنتجات) •) ستير د 

 لزر عي9.

لتصدير جميع) (
ً
•) لت ويق محليا

 ملنتجات  لزر عي9.

•)تكييف لتغليف جميع  ملنتجات)

 لتجاري9 ل لزر عي9.

ل لهندس9) ل لبحث  •) لتنمي9 

ل ملشورة لألعمال  لتجاري9  لزر عي9؛

•)عمليات  لتكاثر بجميع غشكالها)

لطباعتها)؛

•)تأجير ل ستئجار جميع  ملمتلكات)

 لزر عي9؛

لنقل) للضع  لت ويق  توزيع  (•

 ملنتجات  ملشار إليها غعاله؛

جميع  ملعامالت) عام،) لبشكل  (•

غل) غل  ملالي9  غل  لصناعي9   لتجاري9 

تتعلق) قد  غل  لعقاري9  لتي   ملنقول9 

بشكل مباشر غل أير مباشر بالغرض)

 ملؤس�سي للشرك9 غل  لتي قد ت هل)

توسيعها لت9ويرها.

(،61 (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مص9فى) ز لي9  آلل9  لياقوت  شارع 

 ملعاني،) ل9ابق  أللل،)-)20600) لد ر)

 لبيضاء.) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (500 (:  ل يد عزيز  لدباغ)

بقيم9)50.000)درهم للحص9).

حص9) (500 (:  ل يد بشير  لدباغ)

بقيم9)50.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد بشير  لدباغ عنو نه( ))39 

عبيدة  و ر ح  ل وي�سي) غبو  شارع 

10010) لرباط  ملغرب.

عنو نه( )) عزيز  لدباغ   ل يد 

زيد  ل وي�سي) بن  غسام9  شارع 

10010) لرباط  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد بشير  لدباغ عنو نه( ))39 

عبيدة  و ر ح  ل وي�سي) غبو  شارع 

10010) لرباط  ملغرب

عنو نه( )) عزيز  لدباغ   ل يد 

زيد  ل وي�سي) بن  غسام9  شارع 

10010) لرباط  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740439 .
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CANOCAF SARL

PROSEGURNET.SERVICE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

CANOCAF SARL

شارع  و يش  مللكي زنق9  وخن اء 
رقم 7  ل9ابق  لثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC

PROSEGURNET.SERVICE شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل وق 
 السبوعي غف و - 62000  لناظور 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. PROSEGURNET.SERVICE

أرض  لشرك9 بإيجاز):)1/تنظيف)

2/ وحر س9)3/تجارة.

:) ل وق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

62000) لناظور) (- غف و)  السبوعي 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: رشيد)  ل يد  الدري�سي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  الدري�سي رشيد عنو نه( ))

بن  وخ9اب  لعرلي) عمر  شارع 

62550) لناظور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  الدري�سي رشيد عنو نه( ))

بن  وخ9اب  لعرلي) عمر  شارع 

62550) لناظور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)22)يوليوز)

2020)تحت رقم)1300.

350I

cabinet(abda(conseil(et(management

ferrap construction
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 cabinet(abda(conseil(et

management

رقم 239 ل9ابق  اللل طريق سيدي 

ل صل  لحي  لصناعي ، 46000، 

 سفي  سفي

ferrap(construction شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
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 N°68 لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 bloc 04 qu(riyad(safi - 46000

SAFI MAROC

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ferrap(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.construction

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 construction( et( travaux( divers

tout(corps(d’état

génie(civil(et(travaux(public

.travaux(d’armature

 N°68 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 bloc( 04( qu( riyad( safi( -( 46000

.SAFI MAROC

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 mohammed( el( achari  ل يد)

 bloc( 04( qu( kaouki  31 عنو نه( ))

.46000(safi(maroc

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 mohammed( el( achari  ل يد)

 bloc( 04( qu( kaouki  31 عنو نه( ))

46000(safi(maroc

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (10 بتاريخ) بآسفي   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)-.

351I

FLASH ECONOMIE

DENIM CITY
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DENIM CITY شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لضحى 1  ل9ابق  ل فلي  ملحل 

 وحمد  ملحل 18 م - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DENIM CITY

-) ستير د) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

لتصدير لت ويق جميع  ملنتجات

لمنتجات) تجارة  ملن وجات  (-

(، (رجال) ل ملالب1  و اهزة)  ملالب1 

ن اء،)

غطفال).

- ملالب1 لإك  و ر ت ل ألحذي9.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

1) ل9ابق  ل فلي  ملحل)  لضحى)

20000) لد ر) (- م) (18  وحمد  ملحل)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 
درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (500 (:  ل يد مر د عل 9)
بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) عل 9  مر د   ل يد 
 قام9  لبرك9 شارع ح ين  ل و�سي)
سيدي) (01 شق9) (06 عمارة) (22 زنق9)
مومن)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 
لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) عل 9  مر د   ل يد 
 قام9  لبرك9 شارع ح ين  ل و�سي)
سيدي) (01 شق9) (06 عمارة) (22 زنق9)

مومن)20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790929.

352I

UNION BEST SOLUTIONS

BH BEAUTY
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مر كش  ملغرب

BH BEAUTY شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شق9 رقم 
1  ل9ابق  اللل ز لي9 زنق9  بو بكر 
 لصديق لزنق9  ألد رس9  قام9 

 لليمون 7. - 90000 مر كش  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
105397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 BH (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BEAUTY
صالون) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 وحالق9 ل لتجميل.

شق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
1) ل9ابق  اللل ز لي9 زنق9  بو) رقم)

بكر  لصديق لزنق9  ألد رس9  قام9)

 لليمون)7. - 90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: حموش) بشرى   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 1000 (: ) ل يدة بشرى حموش)

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة بشرى حموش عنو نه( ))
دكال9) باب  درب  لدقاق  (63 رقم)

90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة بشرى حموش عنو نه( ))
دكال9) باب  درب  لدقاق  (63 رقم)

90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114613.

353I

COMPTE A JOUR

EUROEXTRA EXPORT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
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EUROEXTRA EXPORT شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لالد 

بوطيب - 62000  لناظور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EUROEXTRA EXPORT

تصدير) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل ست ر د  لن يج.

:)حي  لالد) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بوطيب)-)62000) لناظور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: فؤ د) معد ني   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) فؤ د  معد ني   ل يد 

 62000 حي  لالد بوطيب سكتور ب)

 لناظور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) فؤ د  معد ني   ل يد 

 6200 بوطيب سكتور ب) حي  لالد 

 لناظور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)19)يوليوز)

2020)تحت رقم)970.

354I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 ste MASSMAR ET FILS

TRANS

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 ste MASSMAR ET FILS TRANS

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 954 

 لحي  ملحمدي  كادير  كادير 80000 

 كادير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

43643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ste (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MASSMAR ET FILS TRANS

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع لفائدة  لغير.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

954) لحي  ملحمدي  كادير  كادير)

80000) كادير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: محمد) م مار   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) محمد  م مار   ل يد 

954) لحي  ملحمدي  كادير)  لرقم)

80000) كادير  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) محمد  م مار   ل يد 

954) لحي  ملحمدي  كادير)  لرقم)

80000) كادير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)92956.

355I

SARL

KARTNER LLD
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

KARTNER LLD شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 8 مشرلع 

حديق9  م  لربيع س10 رقم ج ش1 

شارع  م  لربيع  اللف9 - 22000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467391

 09 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KARTNER LLD

كر ء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل يار ت بدلن سائق.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)8)مشرلع)
رقم ج ش1  حديق9  م  لربيع س10)

شارع  م  لربيع  اللف9)-)22000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 500.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 KARTNER INVEST  لشرك9)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (:( 5.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 KARTNER INVEST  لشرك9)
عنو نه( ))زنق9 سومي9  قام9 شهرز د)
 22000 22) لنخيل) 3) ل9ابق)5)رقم)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد محمد  وحنالي عنو نه( ))
 9 فيال رقم) (35 زنق9) (2 حي  لليمون)

22000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)15454.

357I

FILAGEST SARL

فيامي
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FILAGEST SARL

 AV(MED(TORESS(N°19 B 5

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
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فيامي شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
بني حديف9 رقم 29 كوملا ت9و ن - 

93000 ت9و ن  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
27175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)فيامي).

:) صالح) بإيجاز) أرض  لشرك9 
 الالت  لصناعي9).

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع بني)
حديف9 رقم)29)كوملا ت9و ن)-)93000 

ت9و ن  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (:  ل يد مونصف عربالي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد مونصف عربالي عنو نه( ))
 02 شارع  لقاهرة لالي9 سانتر عمارة)
ط)05)رقم)21)ت9و ن)93000)ت9و ن)

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) حمزة  قزيم   ل يد 
شارع  لعو مرة زنق9)3)رقم)92)كويلما)

ت9و ن)93000)ت9و ن  ملغرب)
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

358I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 MOUSSAID DES TRAVAUX

ET MATERIAUX ROUTIERS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage(fes(vn ، 30000

فاس  ملغرب

 MOUSSAID DES TRAVAUX

 ET MATERIAUX ROUTIERS

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 لفاء 

طريق صفرل زنق9 كولون 1 إقام9 

نابلوس رقم 12 حي  ألمال - 30000 

فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 MOUSSAID DES TRAVAUX ET

.MATERIAUX ROUTIERS

:) ألشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ل9رقي9.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 1 كولون) زنق9  صفرل  طريق  لفاء)

(- حي  ألمال) (12 رقم) نابلوس  إقام9 

30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: يوسف) م اعد   ل يد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد م اعد يوسف عنو نه( ))
رقم)727)تجزئ9 لفاء)9)طريق صفرل)

30000)فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد م اعد يوسف عنو نه( ))
رقم)727)تجزئ9 لفاء)9)طريق صفرل)

30000)فاس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (23 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1783.
359I

ANOIR(&(ASSOCIES

YOUR CLEANER
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ANOIR & ASSOCIES
 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،
30000، fes(Maroc

YOUR CLEANER شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 99 شارع 

محمد  ل اللي 30000 فاس 
 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 YOUR(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

. CLEANER

خدم9) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل لصباأ9) ل لغ يل   لتنظيف 

ل لتنظيف)

-)خدم9  لتنظيف ل لب تن9

-) ستالم لت ليم  ملالب1.

99)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

محمد  ل اللي)30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: غنو ر) ياسمين   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) غنو ر  ياسمين   ل يدة 

إقام9 غمين عمارة)3) لشق9)11)طريق)

 يموز ر.فاس)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) غنو ر  ياسمين   ل يدة 

إقام9 غمين عمارة)3) لشق9)11)طريق)

 يموز ر.فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1827.

360I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE CINQ ETOILE

PRODUCT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC
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 STE CINQ ETOILE PRODUCT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لرحمان بوعبيد بئر  نز ر ن رقم 

2 مكرر حي تيكوين  كادير 80000 

 كادير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

43629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CINQ ETOILE PRODUCT

أرض  لشرك9 بإيجاز):)بيع ل نتاج)

 الكياس  لبديل9.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عبد  لرحمان بوعبيد بئر  نز ر ن رقم)

 80000 تيكوين  كادير) حي  مكرر  (2

 كادير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: سفيان) جر د   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) سفيان  جر د   ل يد 

تر ست) (107 2رقم) تجزئ9  لرمل)

 نزكان)86350) نزكان  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) سفيان  جر د   ل يد 

تر ست) (107 2رقم) تجزئ9  لرمل)

 نزكان)86350) نزكان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)92659.

361I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE ADOBE PUB
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

STE ADOBE PUB شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لرحيم بوعبيد بئر  نز ر ن  لرقم 02 

تيكوين  كادير  كادير 80000  كادير 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

43595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ADOBE PUB

مكتب9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لم9بع9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع عبد)

 02  لرحيم بوعبيد بئر  نز ر ن  لرقم)

80000) كادير) تيكوين  كادير  كادير)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد جر د محمد):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) محمد  جر د   ل يد 

تر ست) (107 رقم) (2 تجزئ9  لرمل)

 نزكان)86150) نزكان  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) محمد  جر د   ل يد 

تر ست) (107 رقم) (2 تجزئ9  لرمل)

 نزكان)86150) نزكان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (03 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)92502.

363I

TY CONSULTING

 ANFA PLAGE

MANAGEMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

 ANFA PLAGE MANAGEMENT

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد«

 Bd :لعنو ن مقرها  الجتماعي

 Bourgogne, Rue(Jaâfar(Ibnou

 Habib(Résidence(Al(Lachrik(II,

Etage 1, N°3 - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.261415

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)05)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

 Manuel  ستقال9  مل ير  مل اعد)

Jove(CAPELLAN

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

 Fernando(Celso(FERREIRO(تعيين

 Danielل (LAMAMIE CLAIRAC

 Maria( Doloresل (DIAZ BORIS

كم يرين) (GARCIA COSTOYA

م اعدين جدد للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  12:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)تعيين  مل يرين

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791988.

364I

CRI MEKNES

STE KENZI PROMO SARL 
إعالن متعدد  لقر ر ت

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE KENZI PROMO SARL 

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئ9 

 لوفاء 1--31 مرجان 3 - 50000 

مكناس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: -.

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)08)يوليوز)2020
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تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  -1:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:)*بيع  وحصص  الجتماعي9 من)

 ل يد يعرف حميد ل ل يد  لعمارتي)

عبد  ل الم ل ل يد  لعمارتي محمد)

من) علي  ملتكون9  شيدي  ل ل يد 

100)حص9  جتماعي9 لل يد  لزياني)

حص9 ل ل يد  لودأيري) (23 محمد)

 حمد)33حص9 ل ل يد  مر ج محمد)

23)حص9 ح ب عقد  لبيع  ملس ل)

*تعيين م ير) (.08/07/2020 بتاريخ)

جديد للشرك9  ل يد  لزياني محمد)

*تغيير) ل ل يد  لودأيري  حمد.)

 1117  2  ملقر  الجتماعي من مرجان)

 3 مرجان) (-1-31 تجزئ9  لوفاء)  لى 

مكتاس).

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)14-6-4:) لذي ينص على)

مايلي:)/بيع  وحصص  الجتماعي9 من)

 ل يد يعرف حميد ل ل يد  لعمارتي)

عبد  ل الم ل ل يد  لعمارتي محمد)

من) علي  ملتكون9  شيدي  ل ل يد 

100)حص9  جتماعي9 لل يد  لزياني)

حص9 ل ل يد  لودأيري) (23 محمد)

 حمد)33حص9 ل ل يد  مر ج محمد)

23)حص9 ح ب عقد  لبيع  ملس ل)

*تعيين م ير) (.08/07/2020 بتاريخ)

جديد للشرك9  ل يد  لزياني محمد)

*تغيير) ل ل يد  لودأيري  حمد.)

 1117  2  ملقر  الجتماعي من مرجان)

ء1ء31  تجزئ9  لوفاء) مكتاس  لى 

مرجان)3)مكتاس.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2205.

365I

 ئتماني9 كينزل

وازيز دو شيشاوة

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 ئتماني9 كينزل

34 ، ح ن  لصغير -  لد ر  لبيضاء ، 

20600،  لد ر  لبيضاء غملغرب

ل زيز دل شيشالة شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 61، شارع 

آلل9  لياقوت ز لي9 مص9فى  ملعاني، 

 ل9ابق  أللل، - 20600  لد ر 

 لبيضاء.  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)ل زيز دل)

شيشالة).

ت9وير) (• (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل ألنش99) كاف9  ألنش99  لزر عي9 

 ملماثل9.

لتصدير  ملنتجات) •) ستير د 

 لزر عي9.

لتصدير جميع) (
ً
•) لت ويق محليا

 ملنتجات  لزر عي9.

•)تكييف لتغليف جميع  ملنتجات)

 لتجاري9 ل لزر عي9.

ل لهندس9) ل لبحث  •) لتنمي9 

ل ملشورة لألعمال  لتجاري9  لزر عي9؛

بجميع) عمليات  لتكاثر  جميع  (•

غشكالها لطباعتها)؛

•)تأجير ل ستئجار جميع  ملمتلكات)

 لزر عي9؛

لنقل) للضع  لت ويق  توزيع  (•

 ملنتجات  ملشار إليها غعاله؛

جميع  ملعامالت) عام،) لبشكل  (•

غل) غل  ملالي9  غل  لصناعي9   لتجاري9 

تتعلق) قد  غل  لعقاري9  لتي   ملنقول9 

بشكل مباشر غل أير مباشر بالغرض)

 ملؤس�سي للشرك9 غل  لتي قد ت هل)

توسيعها لت9ويرها.

(،61 (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مص9فى) ز لي9  آلل9  لياقوت  شارع 

 ملعاني،) ل9ابق  أللل،)-)20600) لد ر)

 لبيضاء.) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (500 (:  ل يد عزيز  لدباغ)

بقيم9)50.000)درهم للحص9).

حص9) (500 (:  ل يد بشير  لدباغ)

بقيم9)50.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بشير  لدباغ   ل يد 

عبيدة  و ر ح  ل وي�سي) غبو  شارع 

10010) لرباط  ملغرب.

عنو نه( )) عزيز  لدباغ   ل يد 

زيد  ل وي�سي) بن  غسام9  شارع 

10010) لرباط  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد بشير  لدباغ عنو نه( ))39 

عبيدة  و ر ح  ل وي�سي) غبو  شارع 

10010) لرباط  ملغرب

عنو نه( )) عزيز  لدباغ   ل يد 

زيد  ل وي�سي) بن  غسام9  شارع 

10010) لرباط  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790990.

366I

TY CONSULTING

AVANTE ELECTA MAROC

إعالن متعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

 AVANTE ELECTA MAROC

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 157، 

شارع غنفا، طابق 2،  ملكتب 22 - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.182025

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)05)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:) ستقال9  مل يرين  مل اعدين)

ل (Manuel( Jove( CAPELLAN

Alberto(RODRIGUEZ(GARCIA

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

 Fernando(Celso(FERREIRO(تعيين

 Jaime( DEل (LAMAMIE CLAIRAC

 Danielل (LACALLE DE NORIEGA

 Maria( Doloresل (DIAZ BORIS

كم يرين) (GARCIA COSTOYA

م اعدين جدد للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  12:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)تعيين  مل يرين

على) ينص  13:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)سل99  مل يرين

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741486.

367I
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N2M CONSEIL-SARL

 BELENUS-PRODUCCIONES

AGRICOLAS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

قفل  لتصفي9

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 BELENUS-PRODUCCIONES

AGRICOLAS شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : 132-

190  بن تاشغين  لناظور - 62000 

 لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.18603

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020  ملؤرخ في)05)مارس)

 BELENUS-PRODUCCIONES

AGRICOLAS)شرك9 ح ت  مل ؤللي9)

 100.000 رغسمالها) مبلغ   ملحدلدة 

درهم لعنو ن مقرها  إلجتماعي)-132

 62000 (- 190) بن تاشغين  لناظور)

 لناظور  ملغرب نتيج9 لتوقف نشاط)

 لشرك9).

ل عين:

 ل يد(ة)) ل عدي9  لر عي)

 62 رقم) تجزئ9  لب تان  لعنو نه( ))

62000) لناظور  ملغرب)  لناظور)

كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

132- لفي) (2020 مارس) (05 بتاريخ)

 62000 (- تاشفين  لناظور) 190 بن 

 لناظور  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)23)يوليوز)

2020)تحت رقم)1308.

368I

N2M CONSEIL-SARL

SUIT SERVICE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SUIT SERVICE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخام1 53 شق9 13  لعرلي 

 لناظور  لناظور 62000  لناظور 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 SUIT (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.SERVICE

:) لتنظيف) أرض  لشرك9 بإيجاز)

-جمع  لنفايات-) لب تن9).

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

محمد  وخام1)53)شق9)13) لعرلي)

62000) لناظور)  لناظور  لناظور)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 250.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.750 (: نبيل) عالوش   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يدة مزيان  سماء):)750)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) نبيل  عالوش   ل يد 

 قام9 موالي  لشريف عمارة ب شق9)

موالي) عين  لشقف  15) الندل1 

يعقوب فاس)36122)فاس  ملغرب.

عنو نه( )) مزيان  سماء)  ل يدة 
 9 رقم) (7 زنق9) حي  لريكوالري1 

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) نبيل  عالوش   ل يد 

 قام9 موالي  لشريف عمارة ب شق9)

موالي) عين  لشقف  15) الندل1 

يعقوب فاس)62000) لناظور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)08)يوليوز)

2020)تحت رقم)837.

369I

KHM CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
ANABRA

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

KHM CONSULTING

1 زنق9  يت باعمر ن  ملمر ب  ل9ابق 

 اللل  لرقم 106 تقاطع شارع محمد 

 وخام1 ل ملقالم9 ، 20050،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE

ANABRA شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 117 شارع 

 يميل زلال - 20082  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE IMMOBILIERE  :

.ANABRA

منعش) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري.

 117 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

20082) لد ر) (- زلال) شارع  يميل 

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة نافع9 عنبري):)900)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 300 (: عنبري)  ل يدة  لزهرة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 300 (: عنبري) صبيرة   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة نافع9 عنبري عنو نه( ))7 

زنق9 محمد  وخمار  لكانوني  ملعاريف)

20330) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه( )) عنبري   ل يدة  لزهرة 

7)زنق9 محمد قمار  لكانوني  ملعاريف)

20330) لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه( )) عنبري  صبيرة   ل يدة 

زنق9  لزهر لي  بو  لقاسم شق9) (19

20360) لد ر) حي  مل تشفيات) (13

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة نافع9 عنبري عنو نه( ))7 

زنق9 محمد  وخمار  لكانوني  ملعاريف)

20330) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791929.

370I



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (1111

سيكما جي تيون

STE YARA SERVICE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

سيكما جي تيون

شارع محمد  وخام1 ممر تمكرلت 
رقم 1 لرز ز ت، 45000، لرز ز ت 

 ملغزب

STE YARA SERVICE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 909 
زنق9  رفود حي ل د  لدهب لرز ز ت - 

45000 لرز ز ت  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.8677/1206

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر) (2020 يونيو) (19 في)  ملؤرخ 

ح ت م ؤللي9 محدلدة) حل شرك9 

 STE YARA ح ت  لشريك  لوحيد)

 100.000 رغسمالها) مبلغ  (SERVICE

مقرها  إلجتماعي) لعنو ن  درهم 
909)زنق9  رفود حي ل د  لدهب) رقم)

لرز ز ت  ملغرب) (45000 (- لرز ز ت)

نتيج9 ل):) لنوقف  لتام عن  لنشاط.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب رقم)909 
زنق9  رفود حي ل د  لدهب لرز ز ت)-)

45000)لرز ز ت  ملغرب.)

ل عين:

سي9رلن) نعيم9   ل يد(ة))

لرز ز ت) (45000 لرز ز ت) لعنو نه( ))

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)
زنق9) (909 رقم) (:  ملتعلق9 بالتصفي9)

 رفود حي ل د  لدهب لرز ز ت

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (26  البتد ئي9 بورز ز ت بتاريخ)

2020)تحت رقم)211.

371I

FS

JAITRAV

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

FS

رقم 27 زنقل9 عالل بن عبد هللا ، 

52000،  لرشيدي9  ملغرب

JAITRAV شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 134 

تجزئ9  لبلدي9 - 52000  لرشيدي9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JAITRAV

:) الشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملختلف9

لسيط تجاري.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)134 

52000) لرشيدي9) (- تجزئ9  لبلدي9)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة  جعيط مجدللين):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

مجدللين)  ل يدة  جعيط 
تجزئ9  لبلدي9) (134 رقم) عنو نه( ))

52000) لرشيدي9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

مجدللين)  ل يدة  جعيط 
تجزئ9  لبلدي9) (134 رقم) عنو نه( ))

52000) لرشيدي9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)617/2020.

372I

FS

RIWAQ BUSINESS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FS
رقم 27 زنقل9 عالل بن عبد هللا ، 

52000،  لرشيدي9  ملغرب

RIWAQ BUSINESS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 52 

ركن زنق9 محمد  لقري لزنق9 موالي 

يوسف - 52000  لرشيدي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RIWAQ BUSINESS

بيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

م تلزمات  ملكاتب بالتقصيط

 لتصدير ل الستير د).

 52 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ركن زنق9 محمد  لقري لزنق9 موالي)

يوسف)-)52000) لرشيدي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: ح ن) حاجي   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ح ن  حاجي   ل يد 

حي  لقدس) ل د  لشرفاء) شارع 

52450) لريصاني  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ح ن  حاجي   ل يد 

حي  لقدس) ل د  لشرفاء) شارع 

52450) لريصاني  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)658/2020.

373I

موثق محمد  الدري�سي

 STE GORGUEZ «

 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION « «

« GOMACO
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

موثق محمد  الدري�سي

33، شارع  و يش  مللكي،  قام9 

 السماعلي9، ت9و ن ، 93040، 

ت9و ن  ملغرب

 STE GORGUEZ MATERIAUX «

 DE(CONSTRUCTION « »

GOMACO « شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة



(111( الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 987 شارع 

 لد ر  لبيضاء - 93000 ت9و ن 

 ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.1485

بمقت�سى  و مع  لعام)

يوليوز) (13 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رغسمال  لشرك9) رفع  تم  (2020

درهم«) (16.000.000« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (9.000.000« من) غي 

طريق) عن  درهم«) (20.000.000«

ديون  لشرك9) مع  مقاص9  إجر ء) (:

 ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2186.

374I

LK CONSULTING SARL

M.A.Y ART›S
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

LK CONSULTING SARL

شارع محمد  وخام1 رقم 45 

 ل9ابق  لثاث رقم 18 ت9و ن ، 

93000، ت9و ن  ملغرب

M.A.Y ART›S شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

 AV لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 MOHAMED BENNOUNA ETG

 3 BLOC(E(N°14 TETOUAN -

93000 TETOUAN(MAROC

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (26

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 M.A.Y(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.ART’S

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 ACHAT ET VENTE

.IMMOBILIERE

 AV (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 MOHAMED BENNOUNA ETG

 3( BLOC( E( N°14( TETOUAN( -

.93000(TETOUAN(MAROC

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 YOUSSEF LOUH : 200  ل يد)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 MOHAMED MOUMNI(ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (: 900

للحص9).

 MOHAMMED CHAIRI  ل يد)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (: 900

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 YOUSSEF LOUH  ل يد)

 COMPLEXE MARINA عنو نه( ))

 SMIR( APRT( 91( MDIQ( 93000

.TETOUAN MAROC

 MOHAMED MOUMNI(ل يد 

 AV MOHAMED عنو نه( ))

 AZIMAN(N°8(93000(TETOUAN

.MAROC

 MOHAMMED CJHAIRI(ل يد 

 AV( MOHAMED( 5 عنو نه( ))

 PASSAGE AJDIR 2 9EMME ETG

.93000(TETOUAN(MAROC

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 MOHAMMED CHAIRI  ل يد)

 AV( MOHAMED( 5 عنو نه( ))

 PASSAGE AJDIR 2 9EMME ETG

93000(TETOUAN(MAROC

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1918.

375I

ديك ون

PETROLIA

إعالن متعدد  لقر ر ت

ديك ون

23 جون جوري1  ل9ابق  لثالث 

 لد ر  لبيضاء، 20060،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

PETROLIA »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي:  لرقم 

21، إقام9 سيدي وح ن II،  ل9ابق 

 اللل،  لشق9 1 - 26100 برشيد 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.11217

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)17)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

تعديل صالحيات  لتوقيع  الجتماعي،)

لل يد) ل حد  ل9رف  لتحديدها 

 وحضري طارق)

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)16:) لذي ينص على مايلي:)

تحديد  مل ير لصالحيات  لتوقيع

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23  البتد ئي9 ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)769.

376I

 ملركز  و هوي لالستثمار و ه9  لعيون  ل اقي9)

 وحمر ء

OULD ABAAD

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 ملركز  و هوي لالستثمار و ه9 

 لعيون  ل اقي9  وحمر ء

صندلق  لبريد 2266 ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

OULD ABAAD شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي بلوك 9 

رقم 25 حي موالي رشيد  لش9ر 

 لثالث - 70000  لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 OULD(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.ABAAD

أرض  لشرك9 بإيجاز):) المن.

بلوك) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

حي موالي رشيد  لش9ر) (25 رقم) (9

 لثالث)-)70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد باني مبارك):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد باني مبارك عنو نه( ))بلوك)

حي موالي رشيد  لش9ر) (25 رقم) (9

 لثالث)70000) لعيون  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد باني مبارك عنو نه( ))بلوك)

حي موالي رشيد  لش9ر) (25 رقم) (9

 لثالث)70000) لعيون  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1616/20.

377I

BEN.COMPTA

NEXT COMPANY
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

BEN.COMPTA

شارع  لدرفوفي عمارة  إلتحاد 

 ل كني9  ل9ابق  لثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ، لجدة

NEXT COMPANY شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ظهر ملحل9 

رقم 961 - 60000 لجدة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

35317

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 NEXT (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.COMPANY

لكال9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 عالنات

 عالميات بيع  جهزة  العالميات.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)ظهر ملحل9)

رقم)961 - 60000)لجدة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد بنحدل فيصل):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: تميمي فخر  لدين)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) فيصل  بنحدل   ل يد 

لجدة) (60000  961 ظهر ملحل9 رقم)

 ملغرب.

فخر  لدين) تميمي   ل يد 

كريمي) زنق9  حي  الندل1  عنو نه( ))

لجدة) (60000  9 رقم) عبد  لقادر 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) فيصل  بنحدل   ل يد 

لجدة) (60000  961 ظهر ملحل9 رقم)

 ملغرب

فخر  لدين) تميمي   ل يد 

كريمي) زنق9  حي  الندل1  عنو نه( ))

لجدة) (60000  9 رقم) عبد  لقادر 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1557.

378I

alexi

ORKALI JOAILLERIE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،

casablanca(maroc

ORKALI JOAILLERIE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  مل تقبل 

الل9 ياقوت ز لي9  ملعاني رقم 16 

 لدلر 9  لد ر  لبيضاء - 20300 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466459

 30 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ORKALI JOAILLERIE

بيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 مل وهر ت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) مل تقبل)

 16 رقم) ز لي9  ملعاني  ياقوت  الل9 

 لدلر)9) لد ر  لبيضاء)-)20300) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة هند مكريم):)1000)بقيم9)

100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) مكريم  هند   ل يدة 

كاليفورنيا) (17 رقم) شام9  تجزئ9 

20300) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) مكريم  هند   ل يدة 

كاليفورنيا) (17 رقم) شام9  تجزئ9 

20300) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740589.

379I

FIDELIO COMPTA

AL NEGOCE
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDELIO COMPTA

حي  لب9حاء،  ملركز  لتجاري نادي9، 

 لعمارة 2،  ل9ابق  أللل،  لشق9 1 ، 

20390،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AL NEGOCE »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 97، شارع 

 وحري9،  ل9ابق 9،  لشق9 إ9 - 

20120  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.293653

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)15)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

رغسمال  لشرك9) خفض  مايلي:)

درهم،) (900.000،00 قدره) بمبلغ 

إلى) درهم  (1.800.000،00 من) غي 

900.000،00)درهم عن طريق إعادة)

:) ل يد) غحد  لشريكين) م اهم9 

بتخفيض) لحلك  بوهذ ،)  وح ين 

عدد  ألسهم

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

محدلدة) شرك9  غصبحت   لشرك9 

 مل ؤللي9 بشريك لحيد

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)
غمين  لغر ري) محمد  قدم  ل يد 

م اهم9 في رغس مال  لشرك9 تقدر ب)

900.000،00)درهم
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بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

رغسمال  لشرك9)900.000،00)درهم)

إجتماعي9) حص9  (9.000 إلى) مق م 

إسمي9) كقيم9  درهم  (100،00 ح ت)

لحررت) للحص9  لو حدة،) كتتبت 

بكاملها من طرف  ل يد محمد غمين)
 لغر ري

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740862.

380I

somadik

REEMARONI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

REEMARONI شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شمال 

فندق  لنكجير شاطى فم  لو د 

جماع9 قرلي9 فم  لو د  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.REEMARONI

مقهى) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لم9عم.

شمال) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

فم  لو د) شاطى  فندق  لنكجير 

(- فم  لو د  لعيون) قرلي9  جماع9 

70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: د م1)  ل يد  بر هيم  يت 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

(: د م1) ) ل يد  بر هيم  يت 

1000)بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

د م1)  ل يد  بر هيم  يت 

زنق9  لفجيرة) حي  مل يرة  عنو نه( ))
7000) لعيون) رقم  لعيون) بدلن 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

د م1)  ل يد  بر هيم  يت 

زنق9  لفجيرة) حي  مل يرة  عنو نه( ))
7000) لعيون) رقم  لعيون) بدلن 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1987.

381I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RECOV-ASSISTANCE
شرك9  ملحاص9

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RECOV-ASSISTANCE شرك9 

 ملحاص9

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 

نوير س  ل9ابق 9 رقم 91 زنق9  بن 

سينل نوري  طل�سي حي  ل ماللي9 - 

90000 مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.68259

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

 91 رقم) (9 س  ل9ابق) نوير  » قام9 

حي) نوري  طل�سي  سينل  زنق9  بن 

 ل ماللي9)-)90000)مر كش  ملغرب«)

إلى)»مكتب رقم)19) ل9ابق)9)عرص9)

باتا رقم)3)شارع  المير موالي عبد هللا)

-).)مر كش  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114535.

382I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 MOMENT OF PLEASURE

»«M.O.P

إعالن متعدد  لقر ر ت

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MOMENT OF PLEASURE

M.O.P«« »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: سيدي 

يوسف بن علي د ئرة  لرحامنا ت ات 

مر كش - - مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.94681

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)25)ماي)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

 MINIER بيع  ل يدة) مايلي:)

 250) حصصها) مجموع  (CELINE

 TOUSSAINT لفائدة  ل يد) حص9))

LAURENT RENÉ BERNARD

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

للشرك9) تحويل  لشكل  لقانوني 

محدلدة  مل ؤللي9) شرك9  لتصبح 

د ت  لشريك  لوحيد

على) ينص  3:) لذي  رقم) قر ر 

 CONSULTING شرك9) بيع  مايلي:)

EVENEMENTIEL)مجموع حصصها)

لفائدة  ل يد) حص9)) (125(

 TOUSSAINT LAURENT RENÉ

BERNARD

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

حصص  لشرك9) مجموع   صبح 

 TOUSSAINT باسم  ل يد) كلها 

LAURENT RENE BERNARD

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114315.

383I

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

STE IMZAHO شركة إمزاهو

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

زنق9 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة  ملغرب

شرك9 إمز هو STE IMZAHO شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لرحم9 

غكلموس 54052 خنيفرة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

3387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (27

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

شرك9) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.STE IMZAHO(إمز هو

بائع) (1- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 وخشب

-2 ملتاجرة.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

خنيفرة) (54052 غكلموس)  لرحم9 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: عبد  لقادر) صاديقي   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لقادر) صاديقي   ل يد 

غكلموس) (01 حي  لتقدم) عنو نه( ))

54052)خنيفرة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لقادر) صاديقي   ل يد 

غكلموس) (01 حي  لتقدم) عنو نه( ))

54052)خنيفرة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بخنيفرة بتاريخ)03)أشت)

2020)تحت رقم)182/2020.

384I

El(Jabran-Compta

 STE TEMS TEAM CAR SARL

AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

El(Jabran-Compta

 Av(Moulay(Ismail,IM(Moulay.19

Ismail,6eme(étage(n°23-

TANGER ، 90000، طنج9  ملغرب

 STE TEMS TEAM CAR SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي إقام9 

 لفر بي عمارة B مكتب رقم 35 

 ل9ابق  لثالث بالس  فريقيا طنج9 - 

90000 طنج9  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106609

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TEMS TEAM CAR SARL AU

كر ء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل يار ت بدلن سائق.

إقام9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 35 رقم) مكتب  (B عمارة)  لفر بي 

 ل9ابق  لثالث بالس  فريقيا طنج9)-)

90000)طنج9  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

500.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد سر ج عبد  و و د):)5.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  و و د) سر ج   ل يد 
 12 زنق9 بن زهر رقم) (12 عنو نه( ))

مكرر طنج9)90000)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  و و د) سر ج   ل يد 
 12 زنق9 بن زهر رقم) (12 عنو نه( ))

مكرر طنج9)90000)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3593.

385I

cabinet(idrissi

 STE KETTANI ISMAIL
PHARMA SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير ت مي9  لشرك9

cabinet(idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

 STE KETTANI ISMAIL PHARMA

SARL AU شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  الجتماعي 171 

ق9ع9 ر دييف زل أ9 فاس ساي1 - 

30000 فاس  ملغرب.

تغيير ت مي9  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

59755

بمقت�سى  و مع  لعام) (
يوليوز) (20 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

ت مي9  لشرك9) تغيير  تم  (2020

 STE KETTANI ISMAIL« من)

 STE« إلى) (»PHARMA SARL AU

 PHARMACIHAYSOUKAYNA

. »SARL AU

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1836/2020.

386I

cabinet(idrissi

STE ID DISTRIBUTION
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

cabinet(idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

STE ID DISTRIBUTION شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 172 

شارع  بن زيدلن  يت سقاطو 1 فاس 

- 30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.45475

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

ياسمين9 بناني) (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (500

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.000

محمد لزرق بتاريخ)17)يوليوز)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1837/2020.

387I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

VILLA LUNA SAMANAH
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تغيير نشاط  لشرك9

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

VILLA LUNA SAMANAH شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة



(1115 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

لعنو ن مقرها  الجتماعي  لحي 
 لصناعي رقم 989  ملكتب رقم 20 

مر كش - . مر كش  ملغرب.
تغيير نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.61989

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تغيير) (2020 يونيو) (19  ملؤرخ في)
دلر) » ستغالل  من) نشاط  لشرك9 
 لضياف9«)إلى)»كر ء) لفيالت ل لشقق)

 مل هزة)
.«

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)119979.

388I

mohammed(boumzebra

EL HAKKOUR STATION
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
EL HAKKOUR STATION شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد(في طور  لتصفي9)
لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي زيز 
 لتغناري طريق خريبك9 - 23200 

 لفقيه بن صاوح  ملغرب.
حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.2885

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (21  ملؤرخ في)
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)
 EL HAKKOUR  لشريك  لوحيد)
رغسمالها) مبلغ  (STATION
مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000,00
طريق) زيز  لتغناري  حي   إلجتماعي 
23200) لفقيه بن صاوح) (- خريبك9)
ب بب) :) قفالها  ل) نتيج9   ملغرب 

 الزم9  القتصادي9.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب حي زيز)
خريبك9  ملغرب) طريق   لتغناري 

23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب.)
ل عين:

 ل يد(ة))عمر بومزبرة لعنو نه( ))
 لفقيه بن صاوح)23200) لفقيه بن)

صاوح  ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.
)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 
 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)
 ملتعلق9 بالتصفي9):)حي زيز  لتغناري)

طريق خريبك9
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
صاوح) بن  بالفقيه   البتد ئي9 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (27 بتاريخ)

.129/2020

389I

mohammed(boumzebra

MEGA TRANS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
MEGA TRANS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 
 لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي زيز 
 لتغناري طريق خريبك9 - 23200 

 لفقيه بن صاوح  ملغرب.
حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.2887

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (21  ملؤرخ في)
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)
 MEGA TRANS  لشريك  لوحيد)
درهم) (100.000,00 رغسمالها) مبلغ 
زيز) حي  مقرها  إلجتماعي  لعنو ن 
 23200 (- خريبك9) طريق   لتغناري 
(:  لفقيه بن صاوح  ملغرب نتيج9 ل)

 قفالها ب بب  الزم9  القتصادي9.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب حي زيز)
 23200 (- خريبك9) طريق   لتغناري 

 لفقيه  بن صاوح  ملغرب.)
ل عين:

 ل يد(ة))عمر بومزبرة لعنو نه( ))
 لفقيه بن صاوح)23200) لفقيه بن)

صاوح  ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.
)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 
 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)
 ملتعلق9 بالتصفي9):)حي زيز  لتغناري)

طريق خريبك9
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
صاوح) بن  بالفقيه   البتد ئي9 
رقم) تحت  (2020 يوليوز) (23 بتاريخ)

.125/2020
390I

build(work

BUILD WORK
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفي9

build(work
حي  لهناء 3 زنق9 37 رقم 67  لشق9 

رقم 3 طنج9 ، 90000، طنج9 
 ملغرب

BUILD WORK شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي : حي  لهناء 

3 زنق9 37 رقم 67  لشق9 رقم 3 
طنج9 حي  لهناء 3 زنق9 37 رقم 67 
 لشق9 رقم 3 طنج9 90000 طنج9 

 ملغرب.
قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.74643

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (2020 يونيو) (17 في)  ملؤرخ 
ح ت) شرك9  (BUILD WORK حل)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 
 100.000 رغسمالها) مبلغ   لوحيد 
درهم لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي)
 لهناء)3)زنق9)37)رقم)67) لشق9 رقم)
3)طنج9 حي  لهناء)3)زنق9)37)رقم)67 

طنج9) (90000 طنج9) (3  لشق9 رقم)

 ملغرب نتيج9 لفيرلس كورلنا.

ل عين:

 ل يد(ة))سعيد فر عي لعنو نه( ))

حي  لقدس زنق9)52)رقم)10)ئر  لشفاء)

(ة)) طنج9  ملغرب كمصفي) (90000

للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

بتاريخ)26)يوليوز)2020)لفي حي  لهناء)

 3 رقم) 67) لشق9  رقم) (37 زنق9) (3

طنج9)-)90000)طنج9  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (09 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3084.

391I

Aziz(djebli

 AZOUL ALIMENTAIRE

GENERALE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

Aziz(djebli

 Residence(Noha(immeuble 8

 appartement7 Residence(Noha

 immeuble 8 appartement7،

24000، Eljadida(Maroc

 AZOUL ALIMENTAIRE

GENERALE شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 زنق9 

 لصنوبر  ل9ابق  لر بع  لشق9 12 - 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.15611

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 يونيو) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (1116

عبد وحق) (ة)) تفويت  ل يد)

حص9  جتماعي9 من) (1.000 يون�سي)

غصل)1.000)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))

يون1 يون�سي بتاريخ)29)يونيو)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741372.

392I

STE OVADA SARL AU

STE KHATOUFCAR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

STE OVADA SARL AU

 mezanine(n°2 melk(el(khamar

 av(tayeb(guennad(mezanine

 n°2 melk(el(khamar(av(tayeb

guennad، 35100، guercif  ملغرب

STE KHATOUFCAR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 وحري9 مرآب  ملوجود بامللك  مل مى 

أيث9 1- - 35100 جرسيف  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

en(cours

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. KHATOUFCAR

نقل) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ألفر د مع سائق.

-)نقل  ألفر د بدلن سائق..

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 وحري9 مرآب  ملوجود بامللك  مل مى)

أيث9)1- - 35100)جرسيف  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: إلياس) ختوف   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 1000 (: إلياس) ختوف  ) ل يد 

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) إلياس  ختوف   ل يد 

عمارة) عبدهللا  بن  عالل  شارع 

 ملوحدين)35100)جرسيف  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) إلياس  ختوف   ل يد 

عمارة) عبدهللا  بن  عالل  شارع 

 ملوحدين)35100)جرسيف  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

أشت)2020)تحت رقم)811/2020.

393I

SERVICES TRAITEUR AMELLAH

 SERVICES TRAITEUR

AMELLAH

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

SERVICES TRAITEUR AMELLAH

متجر رقم 1 دلر غر�سي  قام9 رقم 

137 حي  لن يم ، 20190،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 SERVICES TRAITEUR AMELLAH

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر رقم 

1 دلر غر�سي  قام9 رقم 137 حي 

 لن يم - 20190  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

451127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2019 دجنبر) (18

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SERVICES TRAITEUR AMELLAH

ممون) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لجميع خدمات تنظيم  وحفالت).

متجر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 137 رقم) غر�سي  قام9  دلر  (1 رقم)

20190) لد ر  لبيضاء) (- حي  لن يم)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

1.000)حص9) (:  ل يد عمر  مالح)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

حي) عنو نه( )) عمر  مالح   ل يد 

 لن يم  قام9  لوفاء)عمارة)350)رقم)

9 20190) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

حي) عنو نه( )) عمر  مالح   ل يد 

 لن يم  قام9  لوفاء)عمارة)350)رقم)

9 20190) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 18 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

دجنبر)2019)تحت رقم)-.

394I

إئتماني9 غڤونير غلنتربريز

برشيد تحويالت وخدمات
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

إئتماني9 غڤونير غلنتربريز
٢١٤، محج  وح ن  لثاني تي ير ١ ، 

0، برشيد  ملغرب
برشيد تحويالت لخدمات شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع بئر 
غنزر ن رياض بن  لشايب  لعمارة 18 
 لرقم 11  ل9ابق  ل فلي - 26100 

برشيد  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
13833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (23
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
:)برشيد)  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

تحويالت لخدمات.
تحويل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ألمو ل ل وخدمات)؛
)صر ف9 يدلي9)؛

تحصيل) لعمليات   لتعاقد 
 لفو تير)؛

)تقديم  وخدمات  ملتعلق9 بتوزيع)
 لفو تير.

) لتعاقد بجميع غنو عه)؛
جميع  لعمليات) (، عام) لبشكل  (
ل ملنقول9) ل لصناعي9   لتجاري9 
بشكل) ل ملالي9  ملتعلق9  ل لعقاري9 
مباشر غل أير مباشر باألشياء) ملذكورة)
غل  لتي من  ملحتمل غن تعزز) (، غعاله)
غي) لكذلك  (، لت9ويرها) تحقيقها 
مشارك9 مباشرة غل أير مباشرة)،)بأي)
شكل من  ألشكال.)سو ء)في  لشركات)
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 لتي ت عى لتحقيق غهد ف مماثل9 غل)

ح ت صل9..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شارع بئر)

غنزر ن رياض بن  لشايب  لعمارة)18 

 26100 (- 11) ل9ابق  ل فلي)  لرقم)

برشيد  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  سماعيل برشيد)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 1000 (: ) ل يد  سماعيل برشيد)

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  سماعيل برشيد عنو نه( ))

 20150 كاليفورنيا) زينب  تجزئ9  (97

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  سماعيل برشيد عنو نه( ))

 20150 كاليفورنيا) زينب  تجزئ9  (97

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) ببرشيد   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)998.

395I

مكتب معيش9 للح ابات ل ألستشار ت  و بائي9

AFRICA AZUL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

مكتب معيش9 للح ابات 

ل ألستشار ت  و بائي9

حي  ل الم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 19200، سيدي سليمان 

 ملغرب

AFRICA AZUL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي كوسيناب 

رقم 185 - 19200 سيدي سليمان 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (25

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AFRICA AZUL

-) ستير د) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل لبيع) لصيط،) لشر ء) لتصدير،)

جميع  ملنتوجات  لفالحي9..

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)كوسيناب)

سيدي سليمان) (19200  -  185 رقم)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  لياس  لبوحميدي  لعلوي)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (500  :

للحص9).

 ل يد حمزة  لبوحميدي  لعلوي):)

500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

.

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لياس  لبوحميدي  لعلوي)

 185 رقم) كويناب  تجزئ9  عنو نه( ))

19200)سيدي سليمان  ملغرب.

 ل يد حمزة  لبوحميدي  لعلوي)

 185 رقم) كويناب  تجزئ9  عنو نه( ))

19200)سيدي سليمان  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لياس  لبوحميدي  لعلوي)

 185 رقم) كويناب  تجزئ9  عنو نه( ))

19200)سيدي سليمان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 ب يدي سليمان بتاريخ)03 

أشت)2020)تحت رقم)109/2020.

396I

STE FICOPRO

JIRHA TRAV

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

STE FICOPRO

 N°01 RES.AL(BOUSTANE(E44

 RIAD(ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC

JIRHA TRAV شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 979 

حي مرجان 2 - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 JIRHA (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

. TRAV

:) ألشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملختلف9.

رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

50000)مكناس)  -  2 979)حي مرجان)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)1.000.000 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد أبور حمزة):)5.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 5.000 (: حنان)  ل يدة  لعلمي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد أبور حمزة عنو نه( ))رقم)

مكناس) (50000  2 حي مرجان) (979

 ملغرب.

عنو نه( )) حنان   ل يد  لعلمي 

زنق9  لزالق9) (26  قام9  لريف شق9)

م.ج)50000)مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد أبور حمزة عنو نه( ))رقم)

مكناس) (50000  2 حي مرجان) (979

 ملغرب

عبد  لل9يف) جيجي   ل يد 

 26 45) لشق9) باء) عمارة  عنو نه( ))

 لزالق9 م.ج)50000)مكناس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (22  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2103.

397I

Maitre(Idriss(el(khatib

GOLDEN FREINDS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc

golden(freinds شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي عين ملول 

لالي9 سنتر بلوك 9 عمارة ب مكتب 

10 - 93000 ت9و ن  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27219

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 golden(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.freinds

:) النعاش) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعقاري

بيع شر ء)كر ء) لعقار ت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)عين ملول)

عمارة ب مكتب) (9 لالي9 سنتر بلوك)

10 - 93000)ت9و ن  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: عدنان  ملر بط)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) عدنان  ملر بط   ل يد 

مرتيل تجزئ9  لوحدة  قام9  ملر بط)

مرتيل) (93152 شارع  وح ن  لثاني)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) عدنان  ملر بط   ل يد 

شارع) تجزئ9  لوحدة  قام9  ملر بط 

 وح ن  لثاني)93152)مرتيل  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2299.

398I

CONSEILS EVERNAGE

LISSANE PRIVE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH(maroc

LISSANE PRIVE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملكتب 

رقم 3 شمال 88 مكرر شارع أزل ت 

 حد مر كش 90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105381

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LISSANE PRIVE

تنظيم) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

دلر ت  للغ9 لدعمها.

:) ملكتب) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

88)مكرر شارع أزل ت) رقم)3)شمال)

 حد مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (100 (:  ل يد زهير معتمد)

بقيم9)100)درهم للحص9).

بقيم9) (100 (: ) ل يد زهير معتمد)

100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) معتمد  زهير   ل يد 
س) (191 رقم) (6 شارع) (2 قصر لبحر)

مر كش) (90000 د  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) معتمد  زهير   ل يد 
قصر لبحر)2)شارع)6)رقم)191)س د)

 لد ر لبيضاء)90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114597.

900I

CONSEILS EVERNAGE

ARCHIBRANDS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH(maroc

ARCHIBRANDS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 

جوهرة  ل9ابق  لتاني شق9 رقم 17 

شارع عالل  لفا�سي مر كش 90000 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105331

 03 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ARCHIBRANDS

غعمال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

متنوع9 غل غعمال بناء.

:) قام9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 17 جوهرة  ل9ابق  لتاني شق9 رقم)

 90000 شارع عالل  لفا�سي مر كش)

مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: محمد)  ل يد  لكمالي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 1.000 (: محمد) ) ل يد  لكمالي 

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) محمد   ل يد  لكمالي 

فونتي  لعليا) (88 بقع9) (03 شق9)

مر كش) (90000 غكادير) بن ركال 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) محمد   ل يد  لكمالي 

فونتي  لعليا) (88 بقع9) (03 شق9)

مر كش) (90000 غكادير) بن ركال 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114553.

901I

socogese

»S-L MENAGE«
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

قفل  لتصفي9

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»S-L MENAGE« شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
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لعنو ن مقرها  إلجتماعي :  لشق9 

5 .زنق9 10 حي كريم  لعمر ني 

 لدكار ت - 30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.38087

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2020 يوليوز) (15 في)  ملؤرخ 

ح ت) شرك9  (»S-L MENAGE« حل)

رغسمالها) مبلغ   مل ؤللي9  ملحدلدة 

مقرها) لعنو ن  درهم  (500.000,00

حي) (10 .زنق9) (5  إلجتماعي  لشق9)

 30000 (- كريم  لعمر ني  لدكار ت)

فاس  ملغرب نتيج9 لتوقيف  لنشاط)

لبيع  ألصل  لتجاري.

ل عين:

محمد  ل قاط)  ل يد(ة))

عبد  لرحمان) شارع  لعنو نه( ))

مو�سى) زنق9  بن  (9 رقم) بالقر�سي 

فاس  ملغرب) (30000  الشعري)

كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

بتاريخ)15)يوليوز)2020)لفي  لشق9)5 

.زنق9)10)حي كريم  لعمر ني  لدكار ت)

- 30000)فاس  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2020/1862.

902I

socogese

 GALAXY AMEUBLEMENT«
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفي9

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 « GALAXY AMEUBLEMENT«

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : 62 ب. 

درب م رلك9 زقاق وذ ر - 30000 

فاس  ملغرب.

قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.24535

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر) (2020 يوليوز) (15 في)  ملؤرخ 

 GALAXY AMEUBLEMENT« حل)

محدلدة) م ؤللي9  ح ت  شرك9  («

ح ت  لشريك  لوحيد مبلغ رغسمالها)

مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000,00

 إلجتماعي)62)ب.)درب م رلك9 زقاق)

-)30000)فاس  ملغرب نتيج9) وذ ر)

لتوقيف  لنشاط.

ل عين:
عبد  الحد  لغماري)  ل يد(ة))

مكرر شارع) (1  لتلم اني لعنو نه( ))

فاس) (30000  15 شق9) للي  لعهد 

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

ب.) (62 لفي) (2020 يوليوز) (15 بتاريخ)

درب م رلك9 زقاق وذ ر)-)30000 

فاس  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2020/1863.

403I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

FATIFICH FOOD
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشرك9)

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE

زنق9 تان يفت عمارة 18 شق9 12 

 كد ل ، 10090،  لرباط  ملغرب

FATIFICH FOOD شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  الجتماعي 8,9,10 

 لحي  لصناعي  بي رقر ق  ليوسفي9 - 

10190  لرباط  ملغرب.

توسيع نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.132073

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 فبر ير) (17 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):

.....crustacés(céphalopodes... -

le(mareyage -

prestations,( sous-  -

 traitance,( location( des( frigos( et

 matériel,( transport( de( produits

 agroalimentaire( de( toutes

.natures

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (28 بتاريخ) بالرباط   لتجاري9 

2020)تحت رقم)105857.

909I

mohammed(boumzebra

AGRO BATH

إعالن متعدد  لقر ر ت

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

AGRO BATH »شرك9  لتضامن«

لعنو ن مقرها  الجتماعي:  ملركز 

 لفالحي 504 طريق سوق  ل بت - 

23200  لفقيه بن صاوح  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.309

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)02)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

- ل يد تقي  لدين باع)16)حص9 من)

حص9 لل يد عامري عبد) (33 غصل)

 لرحيم

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

- ل يد تقي  لدين باع)17)حص9 من)

غصل)33)حص9 لل يدة حر ش مين9

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

للشرك9) -تحويل  لشكل  لقانوني 

من شرك9  لتضامن  لى شرك9 ح ت)

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تغيير  لشكل  لقانوني للشرك9

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

عامري) في  مل اهمات:) ل يد  تغيير 

عبد  لرحيم  صبح يملك)5000)درهم)

ل ل يدة حر ش مين9)5000)درهم

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

عامري) في  لر سمال:) ل يد  تغير 

حص9) (50 عبد  لرحيم  صبح يملك)

ل ل يدة حر ش مين9)50)حص9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

صاوح) بن  بالفقيه   البتد ئي9 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (23 بتاريخ)

.123/2020

405I

FIDU ALIMTYAZ

STE KKHAMZA SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDU ALIMTYAZ

 لشق9 2 عمارة 17 شارع محمد 

 لزرق9وني  ل9ابق  أللل، م.ج فاس 

FES MAROC ،30000 ،

STE KKHAMZA SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 5 

 قام9 كرم طريق عين  ل من عمارة 

س فاس . - 30000 فاس  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KKHAMZA SARL

:) ستر د) بإيجاز) أرض  لشرك9 

لبيع بالتق يط)-بيع تجهيز ت  مل9بخ)

-)بيع  لعقاقير)-نقل  لبضائع)..
 5 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 قام9 كرم طريق عين  ل من عمارة)

س فاس).)-)30000)فاس  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: خالد)  ل يد  لصفالي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد  يت لرصاص كريم):)500 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لصفالي خالد عنو نه( ))
شارع لهر ن رقم)66)زنق9  تينا زهور1 

فاس)30000)فاس  ملغرب).

كريم) لرصاص   ل يد  يت 

غ) بلوك  (129 رقم) شارع  عنو نه( ))

حي زل أ9  لعليا فاس)30000)فاس)

 ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لصفالي خالد عنو نه( ))
شارع لهر ن رقم)66)زنق9  تينا زهور1 

فاس)30000)فاس  ملغرب)

كريم) لرصاص   ل يد  يت 

غ) بلوك  (129 رقم) شارع  عنو نه( ))

حي زل أ9  لعليا فاس)30000)فاس)

 ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1882.

406I

tracom(cg

NEW NOUZHA TRAVAUX
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

tracom(cg
 rue(abi(nouaim(n°8 vn(fes ،

30000، FES(MAROC
 NEW NOUZHA TRAVAUX
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 13 
زنق9 در ر إبن غزلر تجزئ9 بر دل 1 

رقم 3 ملعب  وخيل - 30000 فاس 
 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 NEW (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.NOUZHA TRAVAUX
:) ألشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملختلف9 غل  لبناء.
 13 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 1 بر دل) تجزئ9  غزلر  إبن  در ر  زنق9 
فاس) (30000 (- ملعب  وخيل) (3 رقم)

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 500 (: سمير  ملص9فى)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
حص9) (500 (:  ل يد سمير طارق)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد سمير  ملص9فى عنو نه( ))
تجزئ9) غزلر  إبن  در ر  زنق9  (13 رقم)

بر دل)1)رقم3 30000)فاس  ملغرب.
 ل يد سمير طارق عنو نه( ))رقم)
13)زنق9 در ر إبن غزلر تجزئ9 بر دل)1 

رقم3 30000)فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد سمير  ملص9فى عنو نه( ))
تجزئ9) غزلر  إبن  در ر  زنق9  (13 رقم)

بر دل)1)رقم3 30000)فاس  ملغرب
 ل يد سمير طارق عنو نه( ))رقم)
13)زنق9 در ر إبن غزلر تجزئ9 بر دل)1 

رقم3 30000)فاس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)16391/2020.

907I

FIDUCIAIRE MOLIFID

 FERME D’HÔTE DAR
ZARKA

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

 FERME D’HÔTE DAR ZARKA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 
طنج9 كلم 7.5 دل ر  ل نديين 

جماع9  ل احل - 92000  لعر ئش 
 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
5315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 FERME(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.D’HÔTE DAR ZARKA

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-) ل ياح9)

بشكل عام)؛

-) اليو ء؛

-) لتنشيط  ل ياحي؛

-) لنقل  ل ياحي)؛

-) النتاج  ل ياحي؛

-)تنظيم  وحفالت؛

ل ستغالل  ملنشآت) إد رة  (-

 ل ياحي9؛

-) إلنشاء,) لت يير,) الستغالل,)
و ميع  ألصول)  لكر ء,) لشر ء,)

 لتجاري9؛

جميع  لعمليات) عموما  ل 

 لتجاري9,) لصناعي9,) ملالي9,) لعقاري9,)

غل أير  لعقاري9  لتي لها عال قه مباشرة)

باألهد ف غعاله ل لتي بإمكانها ت9وير)

غهد ف  لشرك9,)لكذلك كل م اهم9)

مباشرة غل أير مباشرة تحت غي صف9)

في  لشركات  لتي لها غهد ف مماثل9..

طريق) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

طنج9 كلم)7.5)دل ر  ل نديين جماع9)

 ل احل)-)92000) لعر ئش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد يون1 جريف9):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 EMILIA ESTHER  ل يدة)

ALMANSA(:(500)حص9 بقيم9)100 

درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) جريف9  يون1   ل يد 

جماع9  ل احل) دل ر  ل نديين 

92000) لعر ئش  ملغرب.

 EMILIA ESTHER  ل يدة)

برشلون9) عنو نه( )) (ALMANSA

08990)برشلون9  سبانيا.
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ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) جريف9  يون1   ل يد 

جماع9  ل احل) دل ر  ل نديين 

92000) لعر ئش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالعر ئش بتاريخ)09)أشت)

2020)تحت رقم)443.

908I

Ste(Abdoune(Conseil

TRADITIONAL DRESSTEX
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

Ste(Abdoune(Conseil
رقم 9 إقام9 فاطم9 شارع موالي 

رشيد  ألطل1 طريق صفرل فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

 TRADITIONAL DRESSTEX

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر 

 ل9ابق  ل فلي تحزئ9  لرياض 

 لق9ع9 121 طريق صفرل فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRADITIONAL DRESSTEX

بيع) (: (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

–) لتصدير) لشر ء) ملالب1  و اهزة)

ل الستير د.

متجر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تحزئ9  لرياض)  ل9ابق  ل فلي 

(- فاس) صفرل  طريق  (121  لق9ع9)

30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: غحمد  إلدري�سي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد غحمد  إلدري�سي عنو نه( ))

حي  ألمل طريق) (45 إقام9  لفضيل9)

صفرل فاس)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد غحمد  إلدري�سي عنو نه( ))

حي  ألمل طريق) (45 إقام9  لفضيل9)

صفرل فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (13 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1651.

909I

FOUZMEDIA

 SOCIETE 5

STARIMMOBILIERE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تجديد مدة مز لل9 مهام  مل يرين

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE 5 STARIMMOBILIERE

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: مكتب 
رقم 1 ز لي9 زنق9 محمد  لقري 

لغنو ل - -  لقني9رة  ملغرب.

»تجديد مدة مز لل9 مهام  مل يرين«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: -.

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)19)يوليوز)2020

مهام) مز لل9  مدة  تجديد  تقرر 

 مل يرين ملدة:)1)سنو ت.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالقني9رة   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)75927.

910I

Next(b.t.p

next btp
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

توسيع نشاط  لشرك9)

Next(b.t.p

 Diyar(tanjah(gh 4 imm 4etage 3

n 15 ، 90000، طنج9  ملغرب

next(btp شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  الجتماعي  ملركب 

 ل كني ديار طنج9 عمارة 9  ل9ابق 

3 رقم 15 - 90000 طنج9  ملغرب.

توسيع نشاط  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.67305

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يونيو) (22 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):

نقل  مل تخدمين.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232744.

413I

FOUZMEDIA

AMFA-FOOD SERVICES
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

AMFA-FOOD SERVICES شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لوحدة 2 بلوك C  مل موع9 30 

 لرقم 9 - 19200 سيدي يحيى 

 لغرب  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2073

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (13 في)  ملؤرخ 

حل شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

مبلغ) (AMFA-FOOD SERVICES
لعنو ن) درهم  (10.000 رغسمالها)

مقرها  إلجتماعي حي  لوحدة)2)بلوك)

 19200  -  9 30) لرقم) C) مل موع9)

سيدي يحيى  لغرب  ملغرب نتيج9 ل)

:)حل  لشرك9.

حي) ب  مقر  لتصفي9  حدد  ل 

 30 C) مل موع9) بلوك) (2  لوحدة)

 لرقم)9 - 19200)سيدي يحيى  لغرب)

 ملغرب.)

ل عين:

 ل يد(ة))علي  لصغير لعنو نه( ))

C) مل موع9)30  بلوك) (2 حي  لوحدة)

9 19200)سيدي يحيى  لغرب)  لرقم)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 ب يدي سليمان بتاريخ)20 

يوليوز)2020)تحت رقم)73/2020.

919I

مكتب  ملحاسب9

 CHATRA SARL à associé
unique

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
خفض رغسمال  لشرك9

مكتب  ملحاسب9

13 شارع يعقوب  ملنصور رقم 

19/13 ت9و ن ، 93000، ت9و ن 

 ملغرب
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 CHATRA(SARL(à(associé(unique

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
طارق  بن زياد رقم 19  ل9ابق  اللل 

رقم 2 - 93000 ت9و ن  ملغرب.

خفض رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2939

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يوليوز) (13 في)  ملؤرخ 

بمبلغ) رغسمال  لشرك9  خفض 

من) غي  درهم«) (6.200.000« قدره)

»9.000.000)درهم«)إلى)»2.800.000 

عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

 ألسهم.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2252.

920I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

NET CASH S.A.R.L (AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA(MAROC

NET(CASH(S.A.R.L (AU شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 

 لتجاري  لكائن بمركز تافتاشت- 

 لصويرة.  ملحل  لتجاري  لكائن 

بمركز تافتاشت-  لصويرة. 99000 

 لصويرة  لصويرة

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

5321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 NET (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CASH S.A.R.L (AU

لكال9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

تحويل  المو ل.

:) ملحل) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تافتاشت-) بمركز   لتجاري  لكائن 

 لصويرة.) ملحل  لتجاري  لكائن)

 99000 تافتاشت-) لصويرة.) بمركز 

 لصويرة  لصويرة.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: ميلود  ملتوكي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ميلود  ملتوكي   ل يد 

تافتاش9  لصويرة) دل ر  لرز زكا 

99000) لصويرة آملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ميلود  ملتوكي   ل يد 

تافتاش9  لصويرة) دل ر  لرز زكا 

99000) لصويرة آملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالصويرة بتاريخ)29)يوليوز)

2020)تحت رقم)155.

921I

FIGENOUV

OULAD BEN SBAA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

FIGENOUV

شارع  لنصر عمارة 16 شق9 3 ديور 

 ل الم ، 50050، مكناس  ملغرب

OULAD BEN SBAA شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 153 

تجزئ9  لزرهوني9 توسيع 9  لش9ر 2 

متجر9 - 50040 مكناس  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.49131

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 فبر ير) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

هللا) عبد  (ة)) تفويت  ل يد)

حص9  جتماعي9 من) (800  ل باعي)

غصل)1.000)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))

عمر  ل باعي بتاريخ)28)فبر ير)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يونيو) (15 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1529.

425I

FIGENOUV

OULAD BEN SBAA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9

FIGENOUV

شارع  لنصر عمارة 16 شق9 3 ديور 

 ل الم ، 50050، مكناس  ملغرب

OULAD BEN SBAA شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

ل عنو ن مقرها  الجتماعي 153 
تجزئ9  لزرهوني9 توسيع 9  لش9ر 2 

متجر9 - 50040 مكناس .
تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.49131

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)28)فبر ير)2020)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشرك9 من)»شرك9)
ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك)
»شرك9 ح ت  مل ؤللي9) إلى)  لوحيد«)

 ملحدلدة«.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (15 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1529.
426I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CSC TRANS
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
CSC TRANS »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 1302 
تجزئ9  لب اتين 7  لحي  لع كري - 

50000 مكناس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.49361

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)29)ماي)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)
على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 
-تفويت  ل يد قيدي وح ن) مايلي:)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (333
شفيق) لفائدة  ل يد  حص9  (333
قيم9  وحص9)  لشرقالي  ل المي،)
غلريكا) -تفويت  ل يد  درهم) (100
خالد)333)حص9  جتماعي9 من غصل)
شفيق) لفائدة  ل يد  حص9  (333
قيم9  وحص9)  لشرقالي  ل المي،)

100)درهم
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قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9،)من)

 لشرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة إلى)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)  لشرك9 

ح ت  لشريك  لوحيد

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

للشرك9  ل يد) جديد  م ير  تعيين 

كم ير) شفيق   لشرقالي  ل المي 

لقبول  ستقال9  ل يد) تبعا  لحيد 

غلريكا خالد

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) ...شرك9 

ح ت  لشريك  لوحيد...

على) ينص  6:) لذي  رقم) بند 

غسفله) ..يقدم  ملوقعون  مايلي:)

:) ل يد  لشرقالي) يلي) ما  للشرك9 

 ل المي شفيق،)دفع ما قيمته نقد )

...100000

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

حدد رغسمال  لشرك9 في مـائ9 غلف)

غلف) إلى  مق ما  درهم  (( (100000(

 (100) مائ9) بقيم9  حص9  ((1000(

(: يلي) كما  تخصص  للحص9،) درهم 

شفيق.)  ل يد  لشرقالي  ل المي 

1000حص9...

على) ينص  19:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)...)يعين في مهم9 م ير  لشرك9)

(: لتخول له  ل ل9ات  ملعني9 غعاله)

شفيق،)  ل يد  لشرقالي  ل المي 

للعمل) بالتفويضات  ألشمل  ليتمتع 

باسم  لشرك9 لتلزم  لشرك9 بتوقيعه)

 لوحيد.)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (09  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)1922.

927I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

VALIX TRAVAUX
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

VALIX TRAVAUX »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 10 

حي  لفرح 1  مل يرة - 30100 فاس 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.59949

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)12)يونيو)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

رشيد) تفويت  ل يد  على   ملو فق9 

من) حص9  جتماعي9  (500 بودين)

غصل)500)حص9 لفائدة  ل يد عادل)

 و ر ري،)قيم9  وحص9  لو حدة)100 

درهم)

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9،)من)

 لشرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة إلى)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)  لشرك9 

ح ت  لشريك  لوحيد

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

بودين) رشيد  قبول  ستقال9  ل يد 

لإع9ائه) للشرك9  مهامه كم ير  من 

لغصبح  ل يد) مهامه  من   لتصفي9 

عادل  و ر ري م ير لحيد للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

ح ت  مل ؤللي9  لوحيدة) ....شرك9 

ح ت  لشريك  لوحيدة...

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

...يقدم  ملوقعون غسفله للشرك9 ما)

دفع ما) :) ل يد عادل  و ر ري،) يلي)

قيمته نقد )100000...

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

حدد رغسمال  لشرك9 في مـائ9 غلف)

غلف) إلى  مق ما  درهم  (( (100000(

 (100) مائ9) بقيم9  حص9  ((1000(

درهم للحص9،)تخصص كما يلي):)-)

 ل يد عادل  و ر ري.)1000....

بند رقم)19:) لذي ينص على مايلي:)
...)يعين في مهم9 م ير  لشرك9 لتخول)

:) ل يد) له  ل ل9ات  ملعني9 غعاله)

عادل  و ر ري،)ليتمتع بالتفويضات)

للعمل باسم  لشرك9 لتلزم)  ألشمل 

 لشرك9 بتوقيعه  لوحيد.)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (13 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1628.

928I

 تما ني9  ملنى

بيرو بلي1 الناجي
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 تما ني9  ملنى

 قام9 دحان  ل9ابق  لتاني زنق9 

عقب9 بن نافع ، 26100، برشيد 

 ملغرب

بيرل بلي1  لناجي شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لزهر ء  لرقم 720 حد  ل و لم - 

26100 برشيد  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

بيرل) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

بلي1  لناجي.

أرض  لشرك9 بإيجاز):)تاجر لو زم)

 ملكتب

تاجر.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- حد  ل و لم) (720  لزهر ء) لرقم)

26100)برشيد  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: رشيد  لناجي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) رشيد  لناجي   ل يد 
 26100  1 زنق9 حلب حي  لت ير) (08

برشيد  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) رشيد  لناجي   ل يد 
 26100  1 زنق9 حلب حي  لت ير) (08

برشيد  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (03  البتد ئي9 ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)917.

929I

WELCOME ESPACE

WELCOME ESPACE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

WELCOME ESPACE

 BD(OUED(EDDAHAB ، 198

20700،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

WELCOME ESPACE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 198، 

شارع ل دي  لذهب - 20990  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.199987

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2019 نونبر) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

هللا) عبد  (ة)) تفويت  ل يد)

حص9  جتماعي9 من) (500 بوع اج)

غصل)1.000)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))

رشيد صابر بتاريخ)29)نونبر)2019.

هللا) عبد  (ة)) تفويت  ل يد)

حص9  جتماعي9 من) (500 بوع اج)

لفائدة  ل يد) حص9  (1.000 غصل)

نونبر) (29 نجيب  ل قاط بتاريخ) (ة))

.2019

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يناير)2015)تحت رقم)565477.

430I

WELCOME ESPACE

WELCOME ESPACE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين م ير جديد للشرك9

WELCOME ESPACE

 BD(OUED(EDDAHAB ، 198

20700،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

WELCOME ESPACE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 198، 

شارع ل دي  لذهب - 20990  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.199987

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تعيين) (2019 نونبر) (29  ملؤرخ في)

م ير جديد للشرك9  ل يد(ة))نجيب)

 ل قاط لرشيد صابر كم ير آخر

تبعا إلقال9 م ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يناير)2015)تحت رقم)565477.

431I

LES 8 SOMMETS

LES 8 SOMMETS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

LES 8 SOMMETS

469  ملن9ق9  لصناعي9 لي اسف9 

طريق بوسكورة ، 20190،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

LES 8 SOMMETS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 469 

 ملن9ق9  لصناعي9 لي اسف9 طريق 

بوسكورة - 20190  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.170157

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين)  ملؤرخ في)13)يوليوز)

للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

 شبارت فيصل كم ير آخر

تبعا لوفاة  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)791727.

432I

LES 8 SOMMETS

LES 8 SOMMETS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لفاة شريك

LES 8 SOMMETS

469  ملن9ق9  لصناعي9 لي اسف9 

طريق بوسكورة ، 20190،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

LES 8 SOMMETS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 469 

 ملن9ق9  لصناعي9 لي اسف9 طريق 

بوسكورة - 20190  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

لفاة شريك
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.170157

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)19)يوليوز)2020)تم  إلعالم)

وح ن  شبارت) بوفاة  لشريك 

(
ً
تبعا على  لورث9  حصصه  لتوزيع 

دجنبر) (12 في) لرسم  إلر ث9  ملؤرخ 

2018)بالشكل  ألتي):

(، بحمادن) نيت  كلثوم   ل يد(ة))

99)حص9).

 78 (، ح ن  شبارت)  ل يد(ة))

حص9).

 78 (، حميد  شبارت)  ل يد(ة))

حص9).

 78 (، فيصل  شبارت)  ل يد(ة))

حص9).

 39 (، مليك9  شبارت)  ل يد(ة))

حص9).

 39 (، سميرة  شبارت)  ل يد(ة))

حص9).

 39 (، حنان  شبارت)  ل يد(ة))

حص9).

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)791727.

433I

ATELIER QUINCAILLERIE

ATELIER QUINCAILLERIE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ATELIER QUINCAILLERIE

96 شارع  نفا  ل9ابق 9 رقم 91 ، 

20250،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ATELIER QUINCAILLERIE شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 96 شارع 

 نفا إقام9  لربيع  ل9ابق 9 - 20190 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ATELIER QUINCAILLERIE

:) إلستير د) أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل لتصدير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)96)شارع)

 نفا إقام9  لربيع  ل9ابق)9 - 20190 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: بلقايد) مرل ن   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بلقايد  مرل ن   ل يد 

عبد  ملومن  ل9ابق) إقام9  باسكيي 

20450) لد ر  لبيضاء)  10 9) لشق9)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بلقايد  مرل ن   ل يد 

عبد  ملومن  ل9ابق) إقام9  باسكيي 

20450) لد ر  لبيضاء)  10 9) لشق9)

 ملغرب
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739585.
434I

KAMAR BENOUNA

MAROPAN ش م م دات 
م اهم وحيد

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
MAROPAN ش م م د ت م اهم 

لحيد شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 146 زنق9 
 بنو  ملنير  ملحل رقم 1  ملعاريف - 

20100  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
465417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)
م د ت م اهم) م  ش  (MAROPAN

لحيد).
:) ستر د) بإيجاز) أرض  لشرك9 
ل الدل ت) لت ويق  ملنتجات  توزيع 
لأير  وحديدي9)  ملعدني9  وحديدي9 
ل وحديد  وخرساني  لصفائح)
لكدلك) ل لزل يا  وخشب   ملعدني9 
بمو د) جميع  ملنتجات  ملتعلق9 
مثل  لبالط  لرخام  و ر نيت)  لبناء)
عام) لبشكل  ل الدل ت  ل الجهزة 
جميع  ملنتجات  مل تخدم9 في  ملباني)

للالستخد م  و ماعي  ل  لصناعي).

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)146)زنق9)

(- 1) ملعاريف) رقم)  بنو  ملنير  ملحل 

20100) لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: ياسين  لشالي)  ل يد 

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ياسين  لشالي   ل يد 

19)زنق9 موالي  دري1  لشق9 رقم)1 

12000) لرباط  لد ر لبيضاء.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( ))  ل يد  ملدني  لشالي 

19)زنق9 موالي  دري1  لشق9 رقم)1 

12000) لرباط  لد ر لبيضاء

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)739232.

436I

FICOSAGE

STE SWEET FOODS D›OR

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FICOSAGE

 7eme(ETAGE(N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS(FES ، 30000، fes(maroc

STE SWEET FOODS D›OR شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

 لفنيدق  لالد  ل9يب - 30000 

فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

62263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SWEET FOODS D’OR

:) الستير د) أرض  لشرك9 بإيجاز)

ل لتصدير.

دل ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لفنيدق  لالد  ل9يب)-)30000)فاس)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  هبال محمد):)510)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 990 (: محمد  لرحوي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد محمد  لرحوي عنو نه( ))
9)زنق9  بن زيدلن  يت  سقاطو) رقم)

 ل9ابق)2)فاس)30000)فاس  ملغرب.

عنو نه( )) محمد   ل يد  هبال 

طابق) (5 عمارة) (3 س) م  بلير   قام9 

حرلدة  ملحمدي9) عين  (15 رقم) (9

30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد محمد  لرحوي عنو نه( ))
9)زنق9  بن زيدلن  يت  سقاطو) رقم)

 ل9ابق)2)فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (09 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)888/20.

437I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ريال هوم1

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 9EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ريال هوم1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 

 ل الم رقم 38  ل9ابق  لر بع شارع 

موالي عبدهللا-كليز - 90000 مر كش 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105299

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

ريال) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

هوم1.

-خدمات) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 يجار  لشقق ل ملكاتب.

-مقالل في  عمال  لبناء

تنظيم  ملؤتمر ت) في  -مقالل 

ل لندل ت.).

:) قام9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

38) ل9ابق  لر بع شارع)  ل الم رقم)

موالي عبدهللا-كليز)-)90000)مر كش)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
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 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد جعفر  بر هيم):)500)حص9)
بقيم9)100)درهم للحص9).

(: هو شمي) عبد  لصمد   ل يد 
500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)
 500 (: جعفر  بر هيم) ) ل يد 

بقيم9)100)درهم.
(: هو شمي) عبد  لصمد   ل يد 

500)بقيم9)100)درهم.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) جعفر  بر هيم   ل يد 
 15 رقم) (2  لحي  ملحمدي  لوحدة)

90000)مر كش  ملغرب.
هو شمي) عبد  لصمد   ل يد 
29)رقم)206  عنو نه( )) قام9 نكر ت)
 90000 طريق  ملنصور  لدهبي جليز)

مر كش  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) جعفر  بر هيم   ل يد 
 15 رقم) (2  لحي  ملحمدي  لوحدة)

90000)مر كش  ملغرب
هو شمي) عبد  لصمد   ل يد 
29)رقم)206  عنو نه( )) قام9 نكر ت)
 90000 طريق  ملنصور  لدهبي جليز)

مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114527.

991I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

HUB CENTER MARRAKECH
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 9EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 HUB CENTER MARRAKECH

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 

 ل الم رقم 38  ل9ابق  لر بع شارع 

موالي عبدهللا-كليز - 90000 مر كش 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105295

 21 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 HUB (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.CENTER MARRAKECH

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-)بيع,شر ء)

لكر ء) لعقار ت.

ت ير  وخدمات) في  مقالل  (-

 لتجاري9 ل لصناعي9)....

:) قام9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

38) ل9ابق  لر بع شارع)  ل الم رقم)

موالي عبدهللا-كليز)-)90000)مر كش)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: جعفر  بر هيم)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 1000 (: جعفر  بر هيم) ) ل يد 

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) جعفر  بر هيم   ل يد 
 15 رقم) (2  لحي  ملحمدي  لوحدة)

90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) جعفر  بر هيم   ل يد 

 15 رقم) (2  لحي  ملحمدي  لوحدة)

90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114524.

992I

م تامن9 شام9

ABDELNAD
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

م تامن9 شام9
شارع  مل يرة رقم 192  ل9ابق  اللل 

 لناظور شارع  مل يرة رقم 192 

 ل9ابق  اللل  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب

ABDELNAD شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 192 

شارع  مل يرة  ل9ابق  أللل  لناظور 

62000  لناظور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ABDELNAD

-) ستير د) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 وحبوب ل لبقوليات

-) ستير د  ألجهزة  ملنزلي9

ل ملعد ت) إستير د  مل تلزمات  (-

 إللكترلني9.

 192 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع  مل يرة  ل9ابق  أللل  لناظور)

62000) لناظور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبد  لهادي بوكرب9):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عبد  لهادي بوكرب9):)1000 

بقيم9)100.000)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

بوكرب9) عبد  لهادي   ل يد 

يحيى) عمرل  حي  لالد  عنو نه( ))

 زأنغان)62000) لناظور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

بوكرب9) عبد  لهادي   ل يد 

يحيى) عمرل  حي  لالد  عنو نه( ))

 زأنغان)62000) لناظور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)28)يوليوز)

2020)تحت رقم)1543.

443I

س- طل1

STE REFLEXE TOPO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

س- طل1

 ل9ابق  اللل  لحي  الد ري شارع 

 ل9ائف رقم 91 ، 23000، بني مالل 

 ملغرب

STE REFLEXE TOPO شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 جاد 

بلوك 5 رقم 10 بني مالل - 23000 

بني مالل  ملغرب.
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تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.9897

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)26)فبر ير)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 
»تجزئ9 جاد بلوك)5)رقم)10)بني مالل)

»حي) إلى) بني مالل  ملغرب«) (23000  -

 الد رس9 شارع  وح ن  لتاني  قام9)
 -  1 رقم)45) ل9ابق  لتاني شق9 رقم)

23000)بني مالل  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 ببني مالل بتاريخ)19)يوليوز)

2020)تحت رقم)380.

999I

س- طل1

 STE MELL DATA
 STREAMING

CORPORATION
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

س- طل1

 ل9ابق  اللل  لحي  الد ري شارع 

 ل9ائف رقم 91 ، 23000، بني مالل 

 ملغرب

 STE MELL DATA STREAMING

CORPORATION شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 

 الطل1  ل9ابق  لتالت  ملكتب رقم 

35 شارع  وح ن  لتاني - 23000 

بني مالل  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.9679

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تحويل) 01)يونيو)  ملؤرخ في)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

» قام9  الطل1  ل9ابق  لتالت)

35)شارع  وح ن  لتاني)  ملكتب رقم)

- 23000)بني مالل  ملغرب«)إلى)»ديار)

202) ل9ابق) شق9) (8  المان  قام9)

 لتاني)-)23000)بني مالل  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 ببني مالل بتاريخ)07)يوليوز)

2020)تحت رقم)350.

445I

س- طل1

STE PROXY PHARMA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

س- طل1

 ل9ابق  اللل  لحي  الد ري شارع 

 ل9ائف رقم 91 ، 23000، بني مالل 

 ملغرب

STE PROXY PHARMA شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  الد ري 

فيال رقم 32 - 23350 قصب9 تادل9 

 ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.1743

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 فبر ير) (12  ملؤرخ في)

للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

حو�سي نجيب كم ير آخر

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) تادل9  بقصب9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)58.

446I

 ملركز  و هوي لالستثمار و ه9  لعيون  ل اقي9)

 وحمر ء

SECURITE AHMED BABA
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 ملركز  و هوي لالستثمار و ه9 

 لعيون  ل اقي9  وحمر ء

صندلق  لبريد 2266 ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

SECURITE AHMED BABA شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لوحدة 1 شارع كينيدي رقم 1553 - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SECURITE AHMED BABA

أرض  لشرك9 بإيجاز):) المن.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لوحدة)1)شارع كينيدي رقم)1553 - 

70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

1.000)حص9) (:  ل يد سيدي بابا)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

حي) بابا عنو نه( ))  ل يد سيدي 

 1553 شارع كينيدي رقم) (1  لوحدة)

70000) لعيون  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

حي) بابا عنو نه( ))  ل يد سيدي 

 1553 شارع كينيدي رقم) (1  لوحدة)

70000) لعيون  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1617/20.

997I

SOCIETE ACCOUNTING ASSOCIATES

MARRAKECH GAINZ

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 SOCIETE ACCOUNTING

ASSOCIATES

 RESIDENCE AMITAF B

 APPARTEMENT(N 20 ETAGE

 N° 5 RUE(LOUBNANE(GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(Maroc

MARRAKECH GAINZ شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لكريم  وخ9ابي إقام9 جو د عمارة 

109 شق9 رقم 43  ل9ابق  لثالث - 

90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. MARRAKECH GAINZ

:) لنشاط) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لريا�سي ل لفني

خدمات  ألنش99) جميع  ضمان 

 لرياضي9

 ستشار ت رياضي9
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شارع) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)
جو د) إقام9  عبد  لكريم  وخ9ابي 
43) ل9ابق) رقم) شق9  (109 عمارة)

 لثالث)-)90000)مر كش  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
حص9) (500 (:  ل يد حمزة بدللي)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد حمزة بدللي عنو نه( ))رقم)
152)حي بيوت  لبون  لنخيل  لشمالي)

90000)مر كش  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد حمزة بدللي عنو نه( ))رقم)
152)حي بيوت  لبون  لنخيل  لشمالي)

90000)مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)119929.
998I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

CHRO BAT TD
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI 99
 N°17 VN(FES ، 30000، FES

MAROC
CHRO BAT TD شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 134 
تجزئ9 زيتون بن سودة فاس - 

30100 فاس مغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63297
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 CHRO(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.BAT TD

مقالل9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 الشغال  ملختلف9 في  لبيناء.

 134 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9 زيتون بن سودة فاس)-)30100 

فاس مغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)1.000.000 

درهم،)مق م كالتالي:

 5.000 (: عادل) مح ين   لشرك9 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 2.500 (: رجاء) لزعيمي)  لشرك9 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 2.500 (: يحيي) مح ين   لشرك9 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 لشرك9 مح ين عادل عنو نه( ))

7) ل ق9  قام9  الد ري 9) عمارة س)

فاس)30040)فاس مغرب.

 لشرك9 رجاء) لزعيمي عنو نه( ))

23)تجزئ9 هناء)سيدي بوظهر  ملرج9)

فاس)30020)فاس مغرب.

 لشرك9 مح ين يحيي عنو نه( ))

7) ل ق9  قام9  الد ري 9) عمارة س)

فاس)30040)فاس مغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) رجاء) لزعيمي   ل يدة 

23)تجزي9 هناء)سيدي بوظهر  ملرج9)

فاس)30020)فاس مغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1825.

999I

YOLADIS

YOLADIS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

YOLADIS

 BD LALLA YACOUT ET RUE

 ALARAAR RESIDENCE GALIS

 4EME(ETAGE(APPART 17

 CASABLANCA، 80630،

CASABLANCA MAROC

YOLADIS شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

 BD لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 LALLA YACOUT ET RUE

 ALARAAR, IMM 9, RESIDENCE

 GALIS, 4EME(ETAGE,APPART

 17. CASABLANCA - 20520

 CASABLANCA MAROC

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YOLADIS

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 TRANSPORT ET DISTRIBUTION

.DES PRODUITS ALIMENTAIRES

 BD (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 LALLA YACOUT ET RUE

 ALARAAR,( IMM( 9,( RESIDENCE

 GALIS,( 4EME( ETAGE,APPART

 17.( CASABLANCA( -( 20520

. CASABLANCA MAROC

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 LAGDEM YOUSSEF  ل يد)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (: 1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 LAGDEM YOUSSEF  ل يد)

 RUE BUSSANG ETG 19(( )عنو نه

 1(APPRT(1CASABLANCA(20330

.CASABLANCA MAROC

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 LAGDEM YOUSSEF  ل يد)

 RUE BUSSANG ETG 19(( )عنو نه

 1(APPRT(1CASABLANCA(20330

 CASABLANCA MAROC

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

450I

CAGECO

HB LED
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

CAGECO

29 شارع محمد  ل ادس عمارة ف2 

 لرقم 10  لد ر  لبيضاء ، 20500، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

HB LED شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مجموع9 

 لتقدم م.س 2-17  ل9ابق  لثاني 

 لبرنو�سي - 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.423005

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
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(ة)) وح ين بزيزي) تفويت  ل يد)
250)حص9  جتماعي9 من غصل)250 
عبد  لعالي) (ة)) حص9 لفائدة  ل يد)

حوض بتاريخ)10)يوليوز)2020.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791120.
451I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

BENISHA AGADIR
إعالن متعدد  لقر ر ت

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca(maroc

BENISHA AGADIR »شرك9 
 مل اهم9«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 17، شارع 
 لبحتري - حي كوتييه -  لد ر  لبيضاء 

- 20060  لد ر  لبيضاء  ملغرب .
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.19298

 بمقتضى الجمع العام االستثنائي المؤرخ
في 30 أبريل 2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)
قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
لحلك  بتد ء) للشرك9   وحل  مل بق 
من تاريخ)30) بريل)2020)لفقا للمادة)

46)من  لنظام  السا�سي)
قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)
حل) بعد  مجل1  إلد رة  إستقال9 
تام،كامل) إبر ء) لإع9ائه   لشرك9 

لنهائي مل مل إد ر ته للشرك9.
على) ينص  3:) لذي  رقم) قر ر 
 MONITOR شرك9) تعيين  مايلي:)
ح ت) شرك9  (، (CONSULTING
ح ت  لشريك)  مل ؤللي9  ملحدلدة 
قدره) مالها  رغس   لوحيد،،)
100.000درهم مقرها  إلجتماعي)59 
،تجزئ9 باشكو.)طريق تد رت،)20920 
مس ل9 في  لس ل) (،  لد ر  لبيضاء)
ممثل9) (216693  لتجاري تحت رقم)

توفيق  و عيدي) طرف  ل يد  من 

كمصفي طو ل فترة  لتصفي9

قر ر رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)

تحديد محل  لتصفي9 بمدين9  لد ر)

حي) (- شارع  لبحتري)  لبيضاء،17،)

كوتييه)-) لد ر  لبيضاء

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)0:) لذي ينص على مايلي:)

اليوجد تعديل في  ي بند)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740046.

452I

 تما ني9  ملنى

نور تكنك بيروتك
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 تما ني9  ملنى

 قام9 دحان  ل9ابق  لتاني زنق9 

عقب9 بن نافع ، 26100، برشيد 

 ملغرب

نور تكنك بيرلتك شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل9ابق 

 ألر�سي زنق9 عقب9 بن نافع على 

 لي ار  لرقم 6 - 26100 برشيد 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

نور) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

تكنك بيرلتك.

تاجر) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

غجهزة  لكمبيوتر

تاجر.

:) ل9ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

على) نافع  بن  عقب9  زنق9   ألر�سي 

برشيد) (26100  -  6  لي ار  لرقم)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد نور لدين مفتاح)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد نور لدين مفتاح عنو نه( ))

 26100  2 زهير  ل9ابق) تجزئ9  (98

برشيد  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد نور لدين مفتاح عنو نه( ))

 26100  2 زهير  ل9ابق) تجزئ9  (98

برشيد  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27  البتد ئي9 ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)879.

453I

AMJ MANAGEMENT

T.D LOGISTICA
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

AMJ MANAGEMENT

زنق9  الردن  قام9 يامن9 2  ل9ابق 

 اللل رقم 30 طنج9 ، 90000، 

طنج9  ملغرب

T.D LOGISTICA شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 الردن  قام9 يمنا 2 في  ل9ابق  أللل 

رقم 30 ، - 90000 طنج9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 T.D (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOGISTICA

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع)-)لكيل شحن  لبضائع

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
في  ل9ابق  أللل) (2  الردن  قام9 يمنا)

رقم)30)،)-)90000)طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة ثريا  لدليمي):)100)حص9)

بقيم9)1.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ثريا  لدليمي   ل يدة 
طنج9) (90000  39 رقم) زنق9  ملبرة 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ثريا  لدليمي   ل يدة 
طنج9) (90000  39 رقم) زنق9  ملبرة 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232780.

454I



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (11(1

SOCIETE ACCOUNTING ASSOCIATES

YB ARCHICONCEPT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 SOCIETE ACCOUNTING

ASSOCIATES

 RESIDENCE AMITAF B

 APPARTEMENT(N 20 ETAGE

 N° 5 RUE(LOUBNANE(GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(Maroc

YB ARCHICONCEPT شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 12 

إقام9 فاس شارع  ألمير موالي عبد 

هللا - 90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (01

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 YB (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ARCHICONCEPT

:) لهندس9) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملعماري9.
 12 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

إقام9 فاس شارع  ألمير موالي عبد)

هللا)-)90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 90.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 900 (:  ل يد يحيى بر دة  لعزيزي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
بر دة  لعزيزي) يحيى   ل يد 

ممر  لنخيل) مزأان  فيال  عنو نه( ))

 لشمالي)90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
بر دة  لعزيزي) يحيى   ل يد 

ممر  لنخيل) مزأان  فيال  عنو نه( ))

 لشمالي)90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)119909.

455I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 CRECHE MATERNELLE
RIYAD KIDS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد  لرحمان ، 

20200،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 CRECHE MATERNELLE RIYAD

KIDS شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي إقام9 

ماجوريل م س 9  ل9ابق 3 شق9 12 

عين  لشق - 20970  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 CRECHE MATERNELLE RIYAD

.KIDS

:)-)حضان9) أرض  لشرك9 بإيجاز)

لرلض  ألطفال.

-) ستقبال لحر س9  ألطفال.

-)تحضير  لوجبات لت يير  مل9عم)

 ملدر�سي.

إقام9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

ماجوريل م س)9) ل9ابق)3)شق9)12 

20970) لد ر  لبيضاء) (- عين  لشق)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  وخز عي بديع):)800)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 200 (: بشرى) صحوفي   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بديع   ل يد  وخز عي 

 9 س) م  ماجوريل  حد ئق  إقام9 

عين  لشق) (12 شق9) (3  ل9ابق)

20970) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 ل يدة صحوفي بشرى عنو نه( ))

 9 س) م  ماجوريل  حد ئق  إقام9 

عين  لشق) (12 شق9) (3  ل9ابق)

20970) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بديع   ل يد  وخز عي 

 9 س) م  ماجوريل  حد ئق  إقام9 

عين  لشق) (12 شق9) (3  ل9ابق)

20970) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 ل يدة صحوفي بشرى عنو نه( ))

 9 س) م  ماجوريل  حد ئق  إقام9 

عين  لشق) (12 شق9) (3  ل9ابق)

20970) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790799.

456I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

PERFECT SERVICES
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد  لرحمان ، 

20200،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

PERFECT SERVICES شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 9 

رقم 79 حي  لدلم9 سيدي مومن - 

20900  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

96857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (1999 مارس) (11

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PERFECT SERVICES

تصنيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

توزيع) تجميع  إنتاج  إصالح  تركيب 

شر ء)بيع ت ويق ق9ع أيار  ل يار ت)

ل الك  و ر ت ل لتجهيز ت  ملتنوع9)

و ميع)  لكهربائي9  إللكترلني9 

 ملاركات.

 ستير د لتصدير..

 9 زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- حي  لدلم9 سيدي مومن) (79 رقم)

20900) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

510)حص9) (:  ل يدة بناني نادي9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 990 (: مي اجي) رلمان   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).



(11(( الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) نادي9  بناني   ل يدة 
 28630 حرلدة) عين  مليل  طيط 

 ملحمدي9  ملغرب.
 ل يد رلمان مي اجي عنو نه( ))
8)زنق9 الريينيون حي بوركون)20000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) نادي9  بناني   ل يدة 
 28630 حرلدة) عين  مليل  طيط 

 ملحمدي9  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 07 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

غبريل)1999)تحت رقم)153360.
457I

JURIS INVEST PARTNERS

TENOR DISTRIB
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزن1 كالص رقم 16ـ18 

تجزئ9  لتوفيق سيدي معرلف  لد ر 
 لبيضاء، 20270،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
TENOR DISTRIB »شرك9 

 مل اهم9«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: ز لي9 
شارع يعقوب  ملنصور لزنق9 

سقر ط مجموع9 5  قام9 مازلريل - 
20290  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.199777
بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)01)فبر ير)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
قبول  ستقال9) مجل1  الد رة  قرر 
من) متجنوش  ياسين  محمد   ل يد 
مهامه متصرف رئي1 مجل1  الد رة )
لتعيين) (01/01/2020 من)  بتد ء)
 ل يد محمد فريد بن عيد  وحامل)
 A  203856 رقم) للب9اق9  لوطني9 

رئي1 مجل1  الد رة.

على) ينص  2:) لذي  رقم) قر ر 

تقرر في  و مع   لعام  لعادي) مايلي:)

بعد) لحلك  (15/02/2020 بتاريخ)

 ستقال9 محمد ياسين متجنوش من)

منصب متصرف لتم تعيين  ل ادة)

جليل) لمحمد  بن عيد  فريد  محمد 

بن عيد كمتصرفين  لى أاي9  و مع)

 لعام  لعادي للح ابا ت  ملنتهي9 في)

.31/12/2020

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

قر ر  و مع  لعام  لعادي) ح ب 

تاكيد) تم  (15/02/2020 بتاريخ)

رئي1) بن غيد  فريد  محمد   ل يد 

مجل1  الد رة  لى أاي9  و مع  لعام)

 لعادي للح ابات لل ن9  ملنتهي9 في)

.31/12/2020

على) ينص  9:) لذي  رقم) قر ر 

تعيين  ملمثل) على  مايلي:) ملصادق9 

 TENOR لشرك9) ل ملتصرف   لد ئم 

ل9في) MANAGEMENT) ل يد 

للب9اق9  لوطني9) ق متيني  وحامل 
أاي9  و مع) )BE) لى  41364T رقم)

في) لل ن9  ملنتهي9   لعام  لعادي 

بعد  ستقال9) لحلك  (31/12/2020

 ل يد محمد ياسين متجنوش.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

بدلن تغيير

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)736694.

458I

NOUSSAH CONSULTING

صمارت صاك
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

NOUSSAH CONSULTING

 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

صمارت صاك شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مقر  لت ير 

زنق9 3 رقم 36 سيدي مومن - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

335437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2015 أشت) (27

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)صمارت)

صاك.

أرض  لشرك9 بإيجاز):)بيع لتوزيع)

منتوج  لقهوة).

مقر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لت ير زنق9)3)رقم)36)سيدي مومن)-)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

10.000.000)درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: فاهمي)  ل يد  لبشير 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لبشير فاهمي عنو نه( ))حي)

 لد خل9 عمارة)9)رقم)5) لد ر  لبيضاء)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لبشير فاهمي عنو نه( ))حي)

 لد خل9 عمارة)9)رقم)5) لد ر  لبيضاء)

200000) لد ر  لبيضاء) ملغرب

تم  إليد ع  لقانوني ب-)بتاريخ)05 

غكتوبر)2015)تحت رقم)00585580.

459I

ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

 Z.BOGAD ش.م.م ش.و
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

 N° 332, BD. BRAHIM

 ROUDANI, 5ÈME(ÉTG, APT(N°

 21, RÉS. RAYHANE, QUARTIER

 MAÂRIF, CASABLANCA ،

20330، Casablanca(Maroc

 Z.BOGAD ش.م.م ش.ل شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

ليبرتي ،  ل9ابق  لثالث ، شق9 

5 ،  لد ر  لبيضاء - 20120  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

460355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

Z.BOGAD)ش.م.م ش.ل.

:) لغرض) بإيجاز) أرض  لشرك9 

في  ملغرب غل في) سو ء) (، من  لشرك9)

 وخارج)،)باسمها لبالنياب9 عن غطر ف)

ثالث9):

-) لتجارة ل الستير د ل لتصدير)؛

-) ل لع  و لدي9)؛

-) و لود ل ملن وجات)؛

-) ألأذي9)؛

-) ألأذي9  لزر عي9 لأيرها)؛
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جميع  لعمليات) (، عام) لبشكل 

 لتجاري9 غل  وحرفي9 غل  ل ياحي9 غل)

،) ملرتب99) غي نوع آخر من  لعمليات)

بشكل مباشر غل أير مباشر باألشياء)

غن) من  ملرجح  غل  (، غعاله)  ملذكورة 

تعزز تحقيقها لت9ويرها..

10)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)

(، (5 شق9) (، ،) ل9ابق  لثالث) ليبرتي)

 لد ر  لبيضاء)-)20120) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: بوعكاد) ح ن   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بوعكاد  ح ن   ل يد 

بنزرت) طريق  (32 رقم) حي  لصديق 

تون1)2092)تون1 تون1.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بوعكاد  ح ن   ل يد 

بنزرت) طريق  (32 رقم) حي  لصديق 

تون1)2092)تون1 تون1

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

مارس)2020)تحت رقم)734431.

460I

CAGECO

NEW LIGHT SYSTEM
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

CAGECO

29 شارع محمد  ل ادس عمارة ف2 

 لرقم 10  لد ر  لبيضاء ، 20500، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

NEW LIGHT SYSTEM شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 02 ممر 

 ندرلميد لز لي9 شارع  نو ل  قام9 

بيكاسو  ل9ابق  اللل رقم 9 - 

20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.277537

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يوليوز) (19 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

 90.000« غي من) درهم«) (460.000«

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

إدماج  حتياطي غل غرباح غل) (: طريق)

عالل ت إصد ر في رغس  ملال.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741464.

463I

MOGADOR GESTION

AAZ ARGAN
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

AAZ ARGAN شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر  يت 

 حمد  منتليت  قليم - 99000 

 لصويرة  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.3065

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2015 دجنبر) (18 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

غي) درهم«) (1.100.000,00«

إلى) درهم«) (100.000,00« من)

(: عن طريق) درهم«) (1.200.000,00«

تقديم حصص نقدي9 غل عيني9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يناير) (26  البتد ئي9 بالصويرة بتاريخ)

2016)تحت رقم)25/2016.

464I

زلبير بوتغماس

STE RASS EL OUED
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

زلبير بوتغماس

 كنول  ملركز تازة ، 35050، تازة 

 ملغرب

STE RASS EL OUED شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

 DOUAR لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 EL MATAHNE GHIYATA EL

 GHARBIA(OUED(AMLIL(TAZA -

35000 تازة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

5363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (11

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. RASS EL OUED

 TRAVAUX(:(أرض  لشرك9 بإيجاز

 FORESTIERS - TRAVAUX DIVERS

. - NÉGOCIANT

 DOUAR(:(عنو ن  ملقر  الجتماعي

 EL MATAHNE GHIYATA EL

 GHARBIA OUED AMLIL TAZA -

35000)تازة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  محمد  ملتركاتي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  محمد  ملتركاتي عنو نه( ))

دل ر  لقصب9 ل دي  مليل تازة)35000 

تازة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  محمد  ملتركاتي عنو نه( ))

دل ر  لقصب9 ل دي  مليل تازة)35000 

تازة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (29 بتاريخ) بتازة   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)243.

465I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE CONRAD CENTRE

 DE LANGUE ET

 DE FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU(Maroc

 STE CONRAD CENTRE DE

 LANGUE ET DE FORMATION

 PROFESSIONNELLE PRIVE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 528 

شارع يعقوب  ملنصور صفرل - 

31000 صفرل  ملغرب.

تفويت حصص
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2391

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 مارس) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

عزيز  الر�سي) (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (1.000

1.000)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))ثوري9)

 لعزيزي بتاريخ)26)مارس)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (20  البتد ئي9 بصفرل بتاريخ)

2020)تحت رقم)339.

466I

Advanced(Finance(Consulting

 CABINET RGUIG ET
ASSOCIES

إعالن متعدد  لقر ر ت

Advanced(Finance(Consulting

شارع سمي9 ، إقام9 شهرز د 3 ، 
رقم 22 ،  لنخيل ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ململك9  ملغربي9

 CABINET RGUIG ET ASSOCIES

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

سمي9 ، إقام9 شهرز د 3 ، رقم 22 

،  لنخيل - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ململك9  ملغربي9.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.205927

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)02)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

من غسهم) (25٪  ملو فق9 على تحويل)

إلى) عبد  وحكيم   لشريك  ركيك 

 ل يدة سناء) لكعب9

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

شرك9) إلى  تحويل  لشكل  لقانوني 

ح ت م ؤللي9 محدلدة

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

 CABINET إلى) تغيير  سم  لشرك9 

RGUIG ET ASSOCIES

قر ر رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)

(: تحويل  ملقر  إلجتماعي للشرك9 إلى)
شارع سمي9)،)إقام9 شهرز د)3)،)رقم)

22)،) لنخيل,) لد ر  لبيضاء

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

 سم  لشرك9

بند رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)

 ملقر  لرئي�سي

بند رقم)8:) لذي ينص على مايلي:)
رغس مال  لشرك9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790979.

467I

Advanced(Finance(Consulting

 ADVANCED FINANCE
CONSULTING

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

Advanced(Finance(Consulting

شارع سمي9 ، إقام9 شهرز د 3 ، 
رقم 22 ،  لنخيل ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ململك9  ملغربي9

 Advanced(Finance(Consulting

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
رحال م كيني ، برج  لياقوت ، مبنى 

ب ، رقم 16 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ململك9  ملغربي9.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.369945

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)02)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»شارع رحال م كيني)،)برج  لياقوت)
20000) لد ر)  -  16 رقم) (، مبنى ب) (،

إلى)»شارع)  لبيضاء) ململك9  ملغربي9«)
 22 رقم) (، (3 إقام9 شهرز د) (، سمي9)

20000) لد ر  لبيضاء) (- ،) لنخيل)

 ململك9  ملغربي9«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790998.

468I

Advanced(Finance(Consulting

ORTHO MEA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

Advanced(Finance(Consulting

شارع سمي9 ، إقام9 شهرز د 3 ، 

رقم 22 ،  لنخيل ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ململك9  ملغربي9

ORTHO MEA شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

سمي9 ، سكن ، شهرز د 3 ، رقم 22 

، - 20000  لد ر  لبيضاء  ململك9 

 ملغربي9

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465187

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ORTHO MEA

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 Import,( export,( distribution

 et( fabrication( de( matériels( et

. dispositifs(médicaux

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سمي9)،)سكن)،)شهرز د)3)،)رقم)22 

20000) لد ر  لبيضاء) ململك9) (- (،

 ملغربي9.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: كير ن) بن  رجاء)  ل يدة 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: محمد  وحاض)  ل يد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة رجاء)بن كير ن عنو نه( ))
كو رتييه) (، شارع علي بن حر زم) (29
20000) لد ر  لبيضاء) ململك9) لوبيز)

 ملغربي9.
عنو نه( )) محمد  وحاض   ل يد 
كو رتييه) (، شارع علي بن حر زم) (29
20000) لد ر  لبيضاء) ململك9) لوبيز)

 ملغربي9.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة رجاء)بن كير ن عنو نه( ))
كو رتييه) (، شارع علي بن حر زم) (29
20000) لد ر  لبيضاء) ململك9) لوبيز)

 ملغربي9
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 10 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739080.
971I

Advanced(Finance(Consulting

CURA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

Advanced(Finance(Consulting
شارع سمي9 ، إقام9 شهرز د 3 ، 

رقم 22 ،  لنخيل ، 20000،  لد ر 
 لبيضاء  ململك9  ملغربي9

CURA شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
رحال م كيني ، برج  لياقوت ، مبنى 
ب ، رقم 16 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ململك9  ملغربي9.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.315367

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)02)يوليوز)2020)تم تحويل)
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من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»شارع رحال م كيني)،)برج  لياقوت)

20000) لد ر)  -  16 رقم) (، مبنى ب) (،

إلى)»شارع)  لبيضاء) ململك9  ملغربي9«)

 22 رقم) (، (3 إقام9 شهرز د) (، سمي9)

20000) لد ر  لبيضاء) (- ،) لنخيل)

 ململك9  ملغربي9«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790999.

475I

ZERRAD CONSULTANTS

AMANAGER
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ZERRAD CONSULTANTS

 24RUE(OMAR(SLAOUI 3EME

 ETAGE(BUREAU(N 14 MERS

 SULTAN، 20000، CASABLANCA

MAROC

AMANAGER شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ز لي9 شارع 

لال  لياقوت لزنق9  لعرعار إقام9 

كالي1 عمارة 9  ل9ابق 9 شق9 17 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AMANAGER

:) مل اعدة) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 إلد ري9 للشركات.

ز لي9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

لزنق9  لعرعار) لال  لياقوت  شارع 

إقام9 كالي1 عمارة)9) ل9ابق)9)شق9)

17 - 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  حماد  ملغري9ي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  حماد  ملغري9ي عنو نه( ))

شارع إبن خلدلن رقم)75)حي  لقصب9)

89000)طاطا  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  حماد  ملغري9ي عنو نه( ))

شارع إبن خلدلن رقم)75)حي  لقصب9)

89000)طاطا  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741545.

476I

ZERRAD CONSULTANTS

NASCASA
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ZERRAD CONSULTANTS

 24RUE(OMAR(SLAOUI 3EME

 ETAGE(BUREAU(N 14 MERS

 SULTAN، 20000، CASABLANCA

MAROC

NASCASA شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ز لي9 شارع 

لال  لياقوت لزنق9  لعرعار إقام9 

كالي1 عمارة 9  ل9ابق 9 شق9 17 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NASCASA

:) مل اعدة) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 إلد ري9 للشركات.

ز لي9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

لزنق9  لعرعار) لال  لياقوت  شارع 

إقام9 كالي1 عمارة)9) ل9ابق)9)شق9)

17 - 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  حماد  ملغري9ي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  حماد  ملغري9ي عنو نه( ))

شارع إبن خلدلن رقم)75)حي  لقصب9)

89000)طاطا  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  حماد  ملغري9ي عنو نه( ))

شارع إبن خلدلن رقم)75)حي  لقصب9)

89000)طاطا  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741546.

977I

FIL CONSEIL

Zénith 972

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع  و يش  مللكي  ملدين9 

 و ديدة ، 50000، مكناس  ملغرب

Zénith 972 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي إقام9 

 لفاتح  ملوبين 9/8 ل9/9 شارع 

 لزيتون - 50000 مكناس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 Zénith(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.972

مقهى-) (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

م9عم

-)ممون  وحفالت

إقام9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع) ل9/9) (8/9  لفاتح  ملوبين)

 لزيتون)-)50000)مكناس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 780 (: بنعيادة) يوسف   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 100 (: بنعيادة) ي رى   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

100)حص9) (:  ل يدة مي بنعيادة)

بقيم9)100)درهم للحص9).

20)حص9) (:  ل يد رشيد عمر ت)

بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد يوسف بنعيادة عنو نه( ))
 قام9 جاز عمارة)11)ضذحف)3)زنق9)

غبو علي بن رحال م.ج)50000)مكناس)

 ملغرب.

 ل يدة ي رى بنعيادة عنو نه( ))
 قام9 جاز عمارة)11)ضذحف)3)زنق9)

غبو علي بن رحال م.ج)50000)مكناس)

 ملغرب.

عنو نه( )) بنعيادة  مي   ل يدة 
 قام9 جاز عمارة)11)ضذحف)3)زنق9)

غبو علي بن رحال م.ج)50000)مكناس)

 ملغرب.

عنو نه( )) عمر ت  رشيد   ل يد 
تجزئ9 ي رى) (2 22) قام9 فرح) شق9)

50000)مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد يوسف بنعيادة عنو نه( ))
 قام9 جاز عمارة)11)ضذحف)3)زنق9)

غبو علي بن رحال م.ج)50000)مكناس)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2106.

978I

 ENTREPRISE MAROCAINE DE

TELECOMMUNICATION ET D ELECTRICITE

 ENTREPRISE
 MAROCAINE DE

 TELECOMMUNICATION ET
D ‹ ELECTRICITE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

 ENTREPRISE MAROCAINE DE

 TELECOMMUNICATION ET D

ELECTRICITE

 ANGLE AV LALLA YACOUT ET

 MOSTAPHA(MAANI(N =62

 2 ETAGE(C/O(MISA(GROUPE

 CASABLANCA 61، 20030،

CASA MAROC

 ENTREPRISE MAROCAINE

 DE TELECOMMUNICATION

ET(D ‹ ELECTRICITE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA(EL(MAANI 2 EME

 ETAGE(N 62 CASA 20030

CASABLANCA MAROC

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466711

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ENTREPRISE MAROCAINE DE

 TELECOMMUNICATION ET D ‘

.ELECTRICITE

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 TRAVAUX( TELECOM,TRAVAUX

 C O N S T R U C T I O N , G E N I E

 CIVIL,CONSTRUCTION( ET

.TRANSPORT

 61 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA EL MAANI 2 EME

 ETAGE( N( 62( CASA( 20030

.CASABLANCA MAROC

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 KHALFI OUSSAMA :  ل يد)

500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

 BOUNITE IMANE :  ل يدة)

500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 KHALFI OUSSAMA  ل يد)
 APPT(07ATG(03(AIN 01(( )عنو نه

.CHOCK(20015(CASA(MAROC
 BOUNITE IMANE  ل يدة)
 HAY RAHMA RUE 8 N عنو نه( ))

.=(2(20025(CASA(MAROC
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 KHALFI OUSSAMA  ل يد)
 RES HAZAM BD 2 عنو نه( ))
 MARS IMM 01 APPT 07ATG
 03( AIN( CHOCK( 20015( CASA

MAROC
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)14682.
980I

نيو ديكو غلي

نيو ديكو ألي
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

نيو ديكو غلي
10 زنق9  وحري9  ل9ابق 3  لرقم 5 ، 

0،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
نيو ديكو غلي شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زنق9 
 وحري9  ل9ابق  لثلث  لرقم 5 - 
20120  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
467689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
نيو) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ديكو غلي.

نجارة) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
بالنو فذ) يرتبط  ما  لكل   أللومنيوم 
ل لزجاج) ل ألبو ب  ألتوماتكي9 
ل لرخام) ل لزليج  لخدمات  لبناء)
ل ل باك9) ل لكهرباء) ل وحديد 

 الستير د ل لتصدير.
زنق9) (10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 -  5  وحري9  ل9ابق  لثلث  لرقم)

20120) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
(: عبد  لرحيم) جودي   ل يد 
درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عبد  لرحيم) جودي   ل يد 
عنو نه( ))حي  لفرح  لزنق9)50) لرقم)

75 20552) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عبد  لرحيم) جودي   ل يد 
عنو نه( ))حي  لفرح  لزنق9)50) لرقم)

75 20552) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741553.

981I

DAWQ FOOD

TEWORK
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

TEWORK
26 شارع مرس  ل ل9ان، شق9 رقم 
3،  ل9ابق  أللل ، 20130،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
TEWORK شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 

شارع مرس  ل ل9ان، شق9 رقم 
3،  ل9ابق  أللل، - 20130  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
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تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TEWORK

مقالل9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لألشغال  لعام9 ل وخدمات  لتقني9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26)شارع)

مرس  ل ل9ان،)شق9 رقم)3،) ل9ابق)

20130) لد ر  لبيضاء) (-  أللل،)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  ملهدي  لهموش):)60)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد يون1  لهموش):)90)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  ملهدي  لهموش عنو نه( ))
28)زنق9 موري1 رفاييل،) ل9ابق)5،)

بلفدير)20300) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 ل يد يون1  لهموش عنو نه( ))
بلفدير) رفايل،) موري1  زنق9  (28

20300) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  ملهدي  لهموش عنو نه( ))
28)زنق9 موري1 رفاييل،) ل9ابق)5،)

بلفدير)20300) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)738407.

982I

DAWQ FOOD

DAWQ FOOD

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

DAWQ FOOD

26 شارع مرس  ل ل9ان، شق9 رقم 

3،  ل9ابق  أللل ، 20130،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

DAWQ FOOD شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 

شارع مرس  ل ل9ان، شق9 رقم 

3،  ل9ابق  أللل، - 20130  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464469

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DAWQ FOOD

صناع9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لف9ائر ل ملع نات  لغذ ئي9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26)شارع)

مرس  ل ل9ان،)شق9 رقم)3،) ل9ابق)

20130) لد ر  لبيضاء) (-  أللل،)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 100 (:  ل يد سعيد  بن  لريف)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد سعيد  بن  لريف عنو نه( ))

زنق9 د ر  مليلودي م ق) (02 زنق9) (92

20010) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد سعيد  بن  لريف عنو نه( ))

زنق9 د ر  مليلودي م ق) (02 زنق9) (92

20010) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)738409.

483I

DAWQ FOOD

BILADI TEXTILE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

BILADI TEXTILE

26 شارع مرس  ل ل9ان، شق9 رقم 

3،  ل9ابق  أللل ، 20130،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

BILADI TEXTILE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 

شارع مرس  ل ل9ان، شق9 رقم 

3،  ل9ابق  أللل - 20130  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 BILADI(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.TEXTILE

صناع9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لن يج.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26)شارع)

مرس  ل ل9ان،)شق9 رقم)3،) ل9ابق)

 أللل)-)20130) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة فاطم9  لزهر ء) لسحيمي)

: 50)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

حص9) (50 (: قادري) ليلى   ل يدة 

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة فاطم9  لزهر ء) لسحيمي)

2)رقم)913  عنو نه( ))مدين9  لرحم9)

27223) لد ر  لبيضاء) بوعزة) د ر 

 ملغرب.

عنو نه( )) قادري  ليلى   ل يدة 

90) لرقم) عمارة) (9 ج) إقام9  ألمل 

10)د ر بوعزة  لبيضاء)27223) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة فاطم9  لزهر ء) لسحيمي)

2)رقم)913  عنو نه( ))مدين9  لرحم9)

27223) لد ر  لبيضاء) بوعزة) د ر 

 ملغرب

عنو نه( )) قادري  ليلى   ل يدة 

90) لرقم) عمارة) (9 ج) إقام9  ألمل 

10)د ر بوعزة  لبيضاء)27223) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 19 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739492.

485I
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CABINET RAMI EXPERTISE

PURPLE FOOD
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

PURPLE FOOD شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 20 

تجزئ9 مكو ر مونفلوري 2 فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PURPLE FOOD

ع) ُمصِنّ (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

غطعم9 غل مربات محفوظ9

-)مقالل  لتعبئ9 ل لتغليف.

 20 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- فاس) (2 مونفلوري) مكو ر  تجزئ9 

30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (100 (:  ل يد  لتز ني عمر)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  لتز ني عمر عنو نه( ))رقم)
190)زنق9 طورينو حي  لوفاء)2)طريق)

صفرل فاس)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد  لتز ني عمر عنو نه( ))رقم)
190)زنق9 طورينو حي  لوفاء)2)طريق)

صفرل فاس)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1879/2020.

486I

Global(Finance(&(Management(SARL(AU 

Pyramide Transfo
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 Global(Finance & Management

SARL AU

 Al(Firdaouss(GH17 Lot195 N°4

 El(Oulfa(Al(Firdaouss(GH17

 Lot195 N°4 El(Oulfa، 20460،

Casablanca(maroc

Pyramide(Transfo شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي إقام9 

 لنخيل عمارة 02  لشق9 20 سيدي 

معرلف - 20520  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Pyramide(Transfo

أرض  لشرك9 بإيجاز):) لهندس9),)

 لكهرباء,) لهندس9  ملدني9

.

إقام9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

20)سيدي) 02) لشق9)  لنخيل عمارة)

20520) لد ر  لبيضاء) (- معرلف)

 ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 350.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: مليادي) عبد  لهادي   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (3.500

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

مليادي) عبد  لهادي   ل يد 

 02 عمارة) إقام9  لنخيل  عنو نه( ))

 20520 معرلف) سيدي  (20  لشق9)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

مليادي) عبد  لهادي   ل يد 

 02 عمارة) إقام9  لنخيل  عنو نه( ))

 20520 معرلف) سيدي  (20  لشق9)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740866.

987I

Les(bons(comptes

SYSTEME RVTC
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

Les(bons(comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

SYSTEME RVTC شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 46 شارع 

 لزرق9وني  ل9ابق 2  لشق9 6 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SYSTEME RVTC

تصنيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل لقضبان) ل لصو ميل   لغ االت 

لجميع  ملعادن.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)46)شارع)

 -  6 2) لشق9)  لزرق9وني  ل9ابق)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد ح ن  وح نالي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

ح ن  وح نالي)  ل يد 

دل ر  لالد سيدي م عود) عنو نه( ))

20000) لد ر  لبيضاء) مليل) تيط 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

ح ن  وح نالي)  ل يد 

دل ر  لالد سيدي م عود) عنو نه( ))

20000) لد ر  لبيضاء) مليل) تيط 

 ملغرب



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (11(8

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791928.

988I

IL CONSIGLIO SARLAU

PROMO MN SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT 18-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

90000، مر كش  ملغرب

PROMO MN SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشق9 2 

إزيكي 1 رقم 299 مر كش - 90000 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROMO MN SARL

:) إلنعاش) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعقاري

)غعمال  لبناء) ملختلف9

)لكال9 عقاري9.

 2 عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لشق9)

 90000 (- مر كش) (299 رقم) (1 إزيكي)

مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: مرزلك) مص9فى   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (:  ل يد نبيل عدالن  ملريني)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد مص9فى مرزلك عنو نه( ))

مر كش  ملغرب) (299 رقم) (1 إزيكي)

90000)مر كش  ملغرب.

عدالن  ملريني) نبيل   ل يد 

 75017 شارع بوشيت) (23 عنو نه( ))

باري1 فرن ا)75017)باري1 فرن ا.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد مص9فى مرزلك عنو نه( ))

مر كش  ملغرب) (299 رقم) (1 إزيكي)

90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114588.

989I

NCG EXPERTISE

kech media
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشرك9)

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

kech(media شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  الجتماعي  قام9 

 لكتبي9 مركز 2 مكتب رقم 28 شارع 

 وح ن  لثاني كليز مر كش - 90000 

مر كش  ملغرب.

توسيع نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.68837

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 يونيو) (18 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضاف9  ألنش99  لتالي9 

 لشرك9  وحالي):

له) ما  لكل  ل لتصدير   الستر د 

 رتباط بالنشاط  لتجاري.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (21  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114364.

990I

درع9  رشاد ت ش.م.م

 ENTREPRISE AIT MOUMEN

»DE TRAVAUX «ENATRAM
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

درع9  رشاد ت ش.م.م

15 شارع بئر غنزر ن صندلق بريد 

10 تصومعت 15 شارع بئر غنزر ن 

صندلق بريد 10 تصومعت، 

45000، لرز ز ت  ملغرب

 ENTREPRISE AIT MOUMEN DE

TRAVAUX »ENATRAM« شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 91  لحي 

 لصناعي - 45000 لرز ز ت  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.221

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تحويل)  ملؤرخ في)26)يونيو)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»91) لحي  لصناعي)-)45000)لرز ز ت)

 ملغرب«)إلى)»رقم)234) ل9ابق  لثاني)

لرز ز ت) (45000 (-  لحي  ملحمدي)

 ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بورز ز ت بتاريخ)28)يوليوز)

2020)تحت رقم)256.

991I

درع9  رشاد ت ش.م.م

 ENTREPRISE AIT MOUMEN

»DE TRAVAUX «ENATRAM
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

مالءم9  لنظام  ألسا�سي للشرك9

درع9  رشاد ت ش.م.م

15 شارع بئر غنزر ن صندلق بريد 

10 تصومعت 15 شارع بئر غنزر ن 

صندلق بريد 10 تصومعت، 

45000، لرز ز ت  ملغرب

 ENTREPRISE AIT MOUMEN DE

TRAVAUX »ENATRAM« »شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 

234  ل9ابق  لثاني  لحي  ملحمدي - 

45000 لرز ز ت  ملغرب.

»مالءم9  لنظام  ألسا�سي للشرك9«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.221

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)19)يوليوز)2020

مالءم9  لنظام  ألسا�سي) تقرر 

مقتضيات  لقانون:) مع  للشرك9 

محضر

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئي9 بورز ز ت بتاريخ)28)يوليوز)

2020)تحت رقم)256.

992I

ل م طر ن1

LM TRANS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ل م طر ن1

 5COMP(AL(IRFANE(GH 25E

 5Z2 JAMAI(ETAGE 2 N° 95

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

LM TRANS شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

 5COMP لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 AL(IRFANE(GH 25 E 5Z2 JAMAI

 ETAGE 2 N°95 TANGER - 90000

طنج9  ملغرب



(11(1 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 غبريل) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 LM (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع لطنيا لدلليا.

 5COMP(:(عنو ن  ملقر  الجتماعي

 AL(IRFANE(GH(25(E(5Z2(JAMAI

 ETAGE(2(N°95(TANGER(-(90000

طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

50)حص9) (:  ل يد منير  لغشيري)

بقيم9)1.000)درهم للحص9).

 ل يدة كوثر  لعشيري):)50)حص9)

بقيم9)1.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة كوثر  لعشيري عنو نه( ))

رقم) زنق9  لدكاكين  جنان  لقب9ان 

19 90000)طنج9  ملغرب.

عنو نه( )) منير  لغشيري   ل يد 

رقم) زنق9  لدكاكين  جنان  لقب9ان 

19 90000)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) منير  لغشيري   ل يد 

رقم) زنق9  لدكاكين  جنان  لقب9ان 

19 90000)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

.M07202088320(2020)تحت رقم

495I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ETB MANISS CARS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع  المير موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

ETB MANISS CARS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع تشاد 

رقم 151 حي  لوحدة 02  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (05

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ETB (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. MANISS CARS

جميع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

وح اب  لغير) خدمات  لنقل 

ل وخاص)-)غشغال عام9).

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 02 حي  لوحدة) (151 رقم) تشاد 

 لعيون)-)70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: بين9) خديج9   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بين9  خديج9   ل يدة 

شارع تشاد رقم)253)حي  لوحدة)02 

 لعيون)70000) لعيون  ملغرب.

عنو نه( )) بين9   ل يد  ملامي 
شارع تشاد رقم)253)حي  لوحدة)02 

 لعيون)70000) لعيون  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) بين9  خديج9   ل يدة 
شارع تشاد رقم)253)حي  لوحدة)02 

 لعيون)70000) لعيون  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (21  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1511.

997I

socogese

»TAFOUKT CEREALES«
إعالن متعدد  لقر ر ت

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

»TAFOUKT CEREALES« »شرك9 
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئ9 
 لنماء  لق9ع 234-235  لحي 

 لصناعي بن ودة. - 30000 فاس 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.19169
بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)20)يوليوز)2020
تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
هب9)20.000)حص9 من طرف  ل يد)
سعيد) جبار  ل ل يد  محمد  جبار 

لصاوح  خيهم  ل يد جبار  وح ن
قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تبرئ9 حم9  مل ير  ل يد جبار محمد
قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

 ستقال9  مل ير  ل يد جبار محمد
قر ر رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)
ح ت) شرك9  من  تحويل  لشرك9 
ح ت) شرك9  محدلدة  لى  م ؤللي9 
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد

قر ر رقم)5:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين  ل يد جبار  وح ن كم يير)

جديد ملدة أير محدلدة

قر ر رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

مالءم9  لنظام  ألسا�سي للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

ح ت) شرك9  من  تحويل  لشرك9 

ح ت) شرك9  محدلدة  لى  م ؤللي9 

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

 3.000.000،00 ر سمال  لشرك9)

حص9) (30.000 ل) مق م9  ردهم 

لصاوح  ل يد جبار  وح ن

بند رقم)15:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين  ل يد جبار  وح ن كم يير)

جديد لحلك ملدة أير محدلدة

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2020/1889.

999I

ste(fiducieolympia

GS PHARMA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

ste(fiducieolympia

 1ER(ETAGE(N° 10 GROUPE 10

 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

GS PHARMA شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  كادير 

رقم 345 بلوك س حي  لهدى 

 AGADIRN° 345 BLOC(C(HAY(AL

HOUDA - 80070  كادير  كادير

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
43713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 GS (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. PHARMA
توزيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
،ل لشبه)  ملنتجات  لصيدالني9)
 ل9بي9 لجميع  ملنتجات  لتجميلي9)٠
ت) ملكمال ير  تصد ل د ستير   
،ل ملنتجات  لصيدالني9)  لغد ئي9)
،ل لشبه  ل9بي9.توزيع  لزيوت)
 ألساسي9 في جميع  شكالها لعالماتها)

 لتجاري٠9 .
عنو ن  ملقر  الجتماعي):) كادير رقم)
 AGADIRN°(345)بلوك س حي  لهدى
 345(BLOC(C(HAY(AL(HOUDA(-

80070) كادير  كادير.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
محمد  مين) م عود  بن   ل يد 
درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
محمد  مين) م عود  بن   ل يد 
546) قام9) عمارة ف رقم) عنو نه( ))
 لصفاء) لحي  ملحمدي  كادير عمارة)
546) قام9  لصفاء) لحي) رقم) ف 

 ملحمدي  كادير  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
محمد  مين) م عود  بن   ل يد 
546) قام9) عمارة ف رقم) عنو نه( ))
 لصفاء) لحي  ملحمدي  كادير)80080 

 كادير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)93840.

500I

شرك9 فيدلسو

 STE LE RALER D›ISSAGUEN
SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

شرك9 فيدلسو

102 شارع  ملوحدين  وح يم9 ، 

32000،  وح يم9  ملغرب

 STE LE RALER D›ISSAGUEN

SARL شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

 ساكن كتام9 ترجي ت - 32000 

 وح يم9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (28

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE LE(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.RALER D’ISSAGUEN SARL

مح99) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبنزين

تاجر مو د  لبناء

مقهى.

مركز) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 32000 (- ترجي ت) كتام9   ساكن 

 وح يم9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 900 (: محمد  ملوساتي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد علي  ملوساتي):)200)حص9)
بقيم9)100)درهم للحص9).

 900 (: سعيد  ملوساتي)  ل يد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 900 (: محمد  ملوساتي) ) ل يد 
بقيم9)100)درهم.

 ل يد علي  ملوساتي):)200)بقيم9)
100)درهم.

 900 (: سعيد  ملوساتي)  ل يد 
بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد محمد  ملوساتي عنو نه( ))
طنج9) (19 رقم) زنق39) (3 حي  وخير)

90060)طنج9  ملغرب.
عنو نه( )) علي  ملوساتي   ل يد 
مركز  ساكن كتام9  وح يم9)32000 

 وح يم9  ملغرب.
 ل يد سعيد  ملوساتي عنو نه( ))
طنج9) (99 رقم) (03 تجزئ9  وخير)

90060)طنج9  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد محمد  ملوساتي عنو نه( ))
طنج9) (19 رقم) زنق39) (3 حي  وخير)

90060)طنج9  ملغرب
 ل يد سعيد  ملوساتي عنو نه( ))
طنج9) (99 رقم) (03 تجزئ9  وخير)

90060)طنج9  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 23 بتاريخ) بتارجي ت   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)07.

501I

Les(bons(comptes

 PLANETE EMBALLAGE ET
RECYCLAGE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

Les(bons(comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
 PLANETE EMBALLAGE ET

RECYCLAGE شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 45 زنق9 

عبد  لقادر موفتكات  ل9ابق 2 

 لشق9 9 - 30000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.386671

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)10)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 
موفتكات) عبد  لقادر  زنق9  (45«

30000) لد ر)  -  9 2) لشق9)  ل9ابق)

 لبيضاء) ملغرب«)إلى)»59)شارع إيميل)

 30000  -  25 9) لشق9) زلال  ل9ابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740697.

502I

AFA PARTNERS

GLOBUS VOYAGES
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

AFA PARTNERS

 LOT(B(N° 305 AGADIR(BAY

 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

GLOBUS VOYAGES شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مركب 

تيفولي شارع 20 أشت  كادير  ملغرب 

- 80010  كادير  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.757

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)17)مارس)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»مركب تيفولي شارع)20)أشت  كادير)

إلى) 80010) كادير  ملغرب«) (-  ملغرب)

»شارع  ملقالم9 عمارة إفر ن  ل9ابق)

375) لحي  لصناعي) رقم)  وخام1 

 كادير)-)80020) كادير  ملغرب«.



(113( الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (10 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)91038.

505I

TY CONSULTING

ANFA PLACE HOTEL
إعالن متعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

ANFA PLACE HOTEL »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

 Hôtel :لعنو ن مقرها  الجتماعي

 Four(Seasons, n°9, Bd(de(la

 corniche, Ain(Diab, Casablanca

- -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.310769

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)05)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

 Javier  ستقال9  مل ير  مل اعد)

 CASAIS MIRA

على) ينص  2:) لذي  رقم) قر ر 

 Daniel(DIAZ( BORIS تعيين) مايلي:)

 Manuel( Angel( JOVE( SANTOSل

 Maria( Felipa( JOVE( SANTOSل

كم يرين م اعدين جدد للشرك9)

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  12:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)تعيين  مل يرين

على) ينص  13:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)سل99  مل يرين

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791989.

507I

ديو ن  ملوثق  ن1 فياللي باب9

B&B AUTO

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ديو ن  ملوثق  ن1 فياللي باب9

17 شارع محمد  وخام1 تجزئ9 

 لهاشميIII 9 شق9 رقم 1 تمارة ، 

12000، تمارة  ملغرب

B&B(Auto شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تمارة 

فتح  وخير سميري9 رقم 95  ل9ابق 

 ألر�سي - 12000 تمارة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

130299

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 B&B (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Auto

بيع ق9ع) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

أيار  ل يار ت

 وخدمات  مليكانيكي9  ل ريع9

.عنو ن  ملقر  الجتماعي):)تمارة فتح)

 وخير سميري9 رقم)95) ل9ابق  ألر�سي)

- 12000)تمارة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 TOUSCH GEOFFREY :  ل يد)

50)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 MAXIME ERIC MICHEL(ل يد 

 100 بقيم9) حص9  (BOULLE( :( 50

درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

 TOUSCH GEOFFREY  ل يد)
عنو نه( ))شارع طارق  بن زياد عمارة)
A) قام9 شم�سي)12000)تمارة  ملغرب.

 MAXIME ERIC MICHEL(ل يد 
ن يم) عنو نه( )) قام9  (BOULLE
تمارة) (12000  3 رقم) شق9   لبحر 

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 TOUSCH GEOFFREY  ل يد)
عنو نه( ))شارع طارق  بن زياد عمارة)
A) قام9 شم�سي)12000)تمارة  ملغرب

 MAXIME ERIC MICHEL(ل يد 
ن يم) عنو نه( )) قام9  (BOULLE
تمارة) (12000  3 رقم) شق9   لبحر 

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
أشت) (03 بتاريخ) بتمارة   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)-.

508I

STE TIB COMPT SARL AU

NEIMA ENERGY
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع  ملر ب9ين لزنق9 

 لبخاري إقام9 بغد دي مكتب رقم 
05 ، 60000، لجدة  ملغرب

NEIMA ENERGY شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

ل عنو ن مقرها  الجتماعي تجزئ9 
جفال رقم 05 طريق تازة  ل9ابق 

 الر�سي 60000 لجدة .
تحويل  لشكل  لقانوني للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.33697

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)15)يوليوز)2020)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشرك9 من)»شرك9)
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«)إلى)»شرك9)
ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1623.

509I

STE TIB COMPT SARL AU

NEIMA ENERGY
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع  ملر ب9ين لزنق9 

 لبخاري إقام9 بغد دي مكتب رقم 

05 ، 60000، لجدة  ملغرب

NEIMA ENERGY شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

جفال رقم 05 طريق تازة  ل9ابق 

 الر�سي 60000 لجدة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.33697

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (15 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

تفويت  ل يد)(ة))مبارك  بر هيمي)

حص9  جتماعي9 من غصل) (10.000

10.000)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))عبد)
يوليوز) (15 بتاريخ)  لرحيم  بر هيمي 

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

أشت) (03 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1623.

510I

TY CONSULTING

IMMO ESPACIA
إعالن متعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

IMMO ESPACIA »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (113(

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 157، 
شارع غنفا، طابق 2،  ملكتب 22 - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.188431

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)05)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)
قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
 Manuel  ستقال9  مل ير  مل اعد)

 Jove(CAPELLAN
على) ينص  2:) لذي  رقم) قر ر 
 Maria( Felipa( JOVE تعيين) مايلي:)
 Jaime( DE( LACALLEل (SANTOS
 Manuel( Angelل (DE NORIEGA
 Daniel( DIAZل (JOVE SANTOS
 Maria(Dolores(GARCIAل (BORIS
م اعدين) كم يرين  (COSTOYA

جدد للشرك9
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)
على) ينص  12:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)تعيين  مل يرين
على) ينص  13:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)سل99  مل يرين
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791987.

511I

STE TIB COMPT SARL AU

NEIMA ENERGY
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع  ملر ب9ين لزنق9 

 لبخاري إقام9 بغد دي مكتب رقم 
05 ، 60000، لجدة  ملغرب

NEIMA ENERGY شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 
جفال رقم 05 طريق تازة  ل9ابق 

 الر�سي 60000 لجدة  ملغرب.
تعيين م ير جديد للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.33697

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين)  ملؤرخ في)15)يوليوز)

للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

 بر هيمي عبد  لرحيم كم ير لحيد

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1623.

512I

 FICOZI«(FIDUCIAIRE(DE(COMPTABILITE 

»ZITOUNA

STE MRANI FRERES
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FICOZI« FIDUCIAIRE(DE

»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنق9  لقني9رة  ل9ابق  ل فلي 

رقم 13  ملدين9  و ديدة مكنـاس ، 

50000، مكناس  ملغرب

STE MRANI FRERES »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 20 

سر ميتو 5 تو رك9 مكنـاس - - 

50000  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.34841

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

تفويت  وحصص).

على) ينص  2:) لذي  رقم) قر ر 

تعيين  مل ير  و ديد للشرك9) مايلي:)

ل ستقال9  ل يد  مر ني علوي هاشم)

من مهامه في  لشرك9).

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تعديل  لقانون  ألسا�سي للشرك9).

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

ينص على) ل7:) لذي  (6 رقم) بند 

مايلي:)بـــاع  ل يد  مر ني علوي هاشم)

رقم ب9اقته  لوطنيD328884(:(9)ل.)

1000)حص9 من مجموع حصصه في)

للحص9) درهم  (100 بقيم9)  لشرك9 

ب9اقته) رقم  حميد  لل يد  لكر حي 

 لوطنيD654725(:(9.)تعديل  لفصل)

6)ل7)من  لقانون  ألسا�سي).

بند رقم)15)ل18:) لذي ينص على)

يرجعان) ل إلمضاء) مايلي:) لت يير 

بشكل منفرد لل يد  لكر حي حميد)

ل ستقال9  ل يد) محددة  أير  ملدة 

في) مهامه  من  هاشم  علوي   مر ني 

 لشرك9).)تعديل  لفصل)15)ل18)من)

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.

بند رقم).:) لذي ينص على مايلي:)-)

تعديل  لقانون  ألسا�سي للشرك9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2192.

513I

CABINET SALAH AISSE

 TIME BEAUTY & BEARD

CLUB GENTLEMEN›S

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 Time(Beauty & Beard(Club

Gentlemen›s شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  وحمد 

9, ل9ابق  الر�سي,عرص9  لكبير,حي 

 ملعاريف, لد ر  لبيضاء - 20370 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (09

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 Time( Beauty( &( Beard( Club

.Gentlemen’s

-مركز) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

تجميل

- ستغالل معهد تجميل

م تحضر ت) جميع  لبيع  -شر ء)

 لتجميل ل لنظاف9 لمنتجات  لبشرة)

ن9اق) في  لجميع  ملنتجات  ألخرى 

نشاط  لشرك9؛

:) وحمد) .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

9, ل9ابق  الر�سي,عرص9  لكبير,حي)

 20370 (-  ملعاريف, لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

(: دلي�سي) محمد  لهادي   ل يد 

750)حص9 بقيم9)75.000,00)درهم)

للحص9).

(: مخلص) نادي9  فدلى   ل يدة 

250)حص9 بقيم9)25.000,00)درهم)

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

دلي�سي) محمد  لهادي   ل يد 
(,95240 فيلبو ,) 6,زنق9  عنو نه( ))

 95240 فرن ا) كورمي1- ن-باري1,)

باري1 فرن ا.

مخلص) نادي9  فدلى   ل يدة 
(,5 رقم) (,9 حي عادل,زنق9) عنو نه( ))

 لد ر  لبيضاء)20350) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب).



(1133 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

دلي�سي) محمد  لهادي   ل يد 

(,95240 فيلبو ,) 6,زنق9  عنو نه( ))

 95240 فرن ا) كورمي1- ن-باري1,)

باري1 فرن ا

مخلص) نادي9  فدلى   ل يدة 
(,5 رقم) (,9 حي عادل,زنق9) عنو نه( ))

 لد ر  لبيضاء)20350) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740353.

514I

THE NAHDA

IBRAS MAROC
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

IBRAS MAROC

145 شارع محمد  وخام1  ل9ابق 

 Tanger ،90000 ، 28 9لر بع شق 

Maroc

IBRAS MAROC شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 97 

مفتاح  وخير شارع للي  لعهد طنج9 - 

90000 طنج9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 IBRAS(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

. MAROC

هندس9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل عمال تقن9.

 97 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مفتاح  وخير شارع للي  لعهد طنج9)-)

90000)طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبد  لكريم سهمي):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

سهمي) عبد  لكريم   ل يد 

رقم) (37 عمارة) حي  لوالء) عنو نه( ))

 20000 م  لبيضاء) س  (1 ش9ر) (9

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

سهمي) عبد  لكريم   ل يد 

رقم) (37 عمارة) حي  لوالء) عنو نه( ))

 20000 م  لبيضاء) س  (1 ش9ر) (9

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232788.

515I

KAMAR BENOUNA

RAINBOW ش م م
إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

RAINBOW ش م م »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 28 زنق9 

 II - لبشير لعلج تجزئ9 عبد  ملومن 

20390  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.282821

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)03)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:)لفاة م اهم قرر معاين9 لفاة)

 ل يد عبد  لقادر حمدلن لثم توزيع)

في حوزة  لفقيد  ي)  وحصص  لتي 

1.500)حص9)

على) ينص  2:) لذي  رقم) قر ر 

عبد  لعضيم) تعيين  ل يد  مايلي:)

لحيد  و ن ي9) كم يير  حمدلن 

مغربي9  لكائن في  لد ر لبيضاء)كرين)

21) ملدين9  وخضر ء) ثالن فيال رقم)

للب9اق9  لوطني9) بوسكورة  وحامل 

BK614485(رقم

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

0

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791229.

516I

KAMAR BENOUNA

PROHAMD ش م م
إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

PROHAMD ش م م »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 103-102 

مركب  لز هي9 زنق9  لبشير لعلج - 

20390  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.253035

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)03)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

عبد  لقادر) م اهم  ل يد  لفاة 

في) حمدلن لثم توزيع حصص  لتي 

حوزة  لفقيد  ي)90.000)حص9

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين كم يير  ل يد عبد  لعضيم)

حمدلن  و ن ي9 مغربي9  لكائن في)

21) ملدين9) كرين ثالر فيال)  لبيضاء)

بوسكورة  وحامل للب9اق9)  وخضر ء)

BK614485(لوطني9 رقم 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

0

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741230.

517I

KAMA SERVICE

PRS AUTO PART
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

KAMA SERVICE

شق9 رقم 2 إقام9 غميرة سيدي بنور 

، 24350، سيدي بنور  ملغرب

PRS AUTO PART شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 9 حي 

 ل الم 2  لزمامرة - 29200 سيدي 

بنور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
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ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 PRS (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AUTO PART

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-) إلستير د

-)بيع ق9ع أيار  ل يار ت

-) شغال  لبناء)ل لشغال  لعام9.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)9)حي)

سيدي) (29200 (- 2) لزمامرة)  ل الم)

بنور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

(:  ل يد  ملص9فى  لعدر لي)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  ملص9فى  لعدر لي)

02) لزمامرة) حي  ل الم) عنو نه( ))
بنور) سيدي  (29200 بنور) سيدي 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد  ملص9فى  لعدر لي)

02) لزمامرة) حي  ل الم) عنو نه( ))
بنور) سيدي  (29200 بنور) سيدي 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بنور  ب يدي   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)3655.

519I

AL RAYYAN GROUP SARL

AL RAYYAN GROUP SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

AL RAYYAN GROUP SARL

إقام9 نهى  ل9ابق  لر بع رقم 29 
زنق9  حفير طنج9 ، 90000، طنج9 

 ملغرب

AL RAYYAN GROUP SARL شرك9 
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 بن مرحل 21 إقام9 ريني  ل9ابق 

 لثاني رقم 5 طنج9 - 90000 طنج9 
 ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.92061
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تحويل)  ملؤرخ في)25)يونيو)
من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 
ريني) إقام9  (21 مرحل) »شارع  بن 
 ل9ابق  لثاني رقم)5)طنج9)-)90000 
طنج9  ملغرب«)إلى)»إقام9 نهى  ل9ابق)
(- زنق9  حفير طنج9) (29 رقم)  لر بع 

90000)طنج9  ملغرب«.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
أشت) (03 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3642.
520I

SOBEGEST

 STE AQUA KART
MARRAKECH BY NESS

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

SOBEGEST
 LOT(YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 STE AQUA KART MARRAKECH

BY NESS شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لبوزيدي 
محافض9  لرحامن9 د ئرة بورلس 

دل ر لالد  لسالم بن جرير - 43150 
بن جرير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
2331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 AQUA KART MARRAKECH BY

.NESS

تاجير) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لكارتينغ  لبحري9

 لتجارة

 الستير د ل لتصدير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لبوزيدي)

بورلس) د ئرة  محافض9  لرحامن9 

 43150(- دل ر لالد  لسالم بن جرير)

بن جرير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (100 (:  ل يد  مين مرل ن)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  مين مرل ن عنو نه( ))رقم)

 90000 درب د ر  لبديع قصب9) (100

مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  مين مرل ن عنو نه( ))رقم)

 90000 درب د ر  لبديع قصب9) (100

مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بابن جرير بتاريخ)09)أشت)

2020)تحت رقم)105.

521I

sacompta(sarl(au

HOSSAM BETON 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

sacompta(sarl(au

299 شارع  و يش  مللكي مي ور ، 

33250، مي ور  ملغرب

 HOSSAM BETON شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 MISSOUR 33250 - لنهض9 مي ور 

 ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (08

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. HOSSAM BETON

:) لبناء) بإيجاز) أرض  لشرك9 

(+ مثحادت) (+ ل الشغال  ملختلف9)

 ملو د  لغد ئي9).

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 MISSOUR 33250(-(لنهض9 مي ور 

 ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد محمد  لسحيمي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد محمد  لسحيمي عنو نه( ))

شارع  لنهض9 مي ور)33250)مي ور)

 ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد محمد  لسحيمي عنو نه( ))

شارع  لنهض9 مي ور)33250)مي ور)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) ببوملان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)233/2020.

522I

FOUZMEDIA

SEBOU HARVEST
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SEBOU HARVEST شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 23 زنق9 

غنو ل عمارة فلوري 11 مكتب 9 

ميموز  - 19000  لقني9رة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

55369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SEBOU HARVEST

:)مقالل في) أرض  لشرك9 بإيجاز)

ت يير  لضيعات  لفالحي9

مقالل في  إلستير د ل لتصدير.

زنق9) (23 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 9 مكتب) (11 فلوري) عمارة  غنو ل 

ميموز )-)19000) لقني9رة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) قرلري  سعد   ل يد 

 لقني9رة)19000) لقني9رة  ملغرب.

 ل يد سفيان سل9ان9 عنو نه( ))

 لقني9رة)19000) لقني9رة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) قرلري  سعد   ل يد 

 لقني9رة)19000) لقني9رة  ملغرب

 ل يد سفيان سل9ان9 عنو نه( ))

 لقني9رة)19000) لقني9رة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني9رة   البتد ئي9 

رقم)-.

523I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

H2 BUILDERS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

H2 BUILDERS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 10, زنق9 

 وحري9  ل9ابق  لثالث  لشق9 5 - 

20006  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 H2 (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BUILDERS

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

جميع  ملهن.

10,)زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  5  وحري9  ل9ابق  لثالث  لشق9)

20006) لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد حليفي حمزة):)100)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) حمزة  حليفي   ل يد 

20000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) حمزة  حليفي   ل يد 

20000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

524I

زليج  لفر ج

EL FARRAJ CARREAUX

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

زليج  لفر ج

دكان رقم 76  مل ار طريق  سفي 

مر كش ، 90100، مر كش  ملغرب

EL FARRAJ CARREAUX شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دكان رقم 

76  مل ار طريق  سفي مر كش - 

90100 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 EL (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FARRAJ CARREAUX

بيع  نو ع) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لزليح سانيتير بالتق يط.

دكان) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

رقم)76) مل ار طريق  سفي مر كش)-)

90100)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يدة سوكين9  لفر ج)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة سوكين9  لفر ج عنو نه( ))
 79 2)زهور تارك9 عمارة)  قام9 سلمى)

مر كش) (40130 مر كش) (11  لشق9)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة سوكين9  لفر ج عنو نه( ))
 79 2)زهور تارك9 عمارة)  قام9 سلمى)

مر كش) (40130 مر كش) (11  لشق9)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114583.

525I

ANAMAR FIDUCIAIRE

تودرت نكوص
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY(BOUGAFER ،

45800، TINGHIR(maroc

تودرت نكوص شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 146 
زنق9 دمشق حي  لنهض9 2 قلع9 

مكون9 تنغير 45800 تنغير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

:)تودرت)  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

نكوص.

خدمات) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ملختلف9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)146 
قلع9) (2 حي  لنهض9) دمشق  زنق9 

مكون9 تنغير)45800)تنغير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (500 (:  ل يدة حياة  بر م)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد محمد  يت ح اين):)500 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

ح اين) محمد  يت   ل يد 

 45800 حي  لفالخ9 تنغير) عنو نه( ))

تنغير  ملغرب.

عنو نه( )) حياة  بر م   ل يدة 

2)قاع9 مكون9)  يت ل لد ر  يت يحيي)

45800)تنغير  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) حياة  بر م   ل يدة 

2)قاع9 مكون9)  يت ل لد ر  يت يحيي)

45800)تنغير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28 بتاريخ) بتنغير   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)370.

527I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 SOCIÉTÉ« DE MARQUAGE
 DES CHAUSSÉES ET

ROUTES« SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 société« de(marquage(des

chaussées(et(routes« sarl شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 و يش  مللكي إقام9  ل عيدي 

مكاتب  لفتح  ل9ابق  وخام1 

 لشق9 رقم 25 - 30000 فاس 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (09

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 société«( de( marquage( des

.chaussées(et(routes«(sarl

الفتات) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

غفقي9 لغعمال مختلف9.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

إقام9  ل عيدي)  و يش  مللكي 

مكاتب  لفتح  ل9ابق  وخام1  لشق9)

رقم)25 - 30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 900 (: يوسف  ح ينو)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 300 (: م9وطي  حمد)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 300 (: توفيق  ح ينو)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 900 (: يوسف  ح ينو) ) ل يد 

بقيم9)100)درهم.

 300 (: م9وطي  حمد)  ل يد 

بقيم9)100)درهم.

 300 (: توفيق  ح ينو)  ل يد 

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد يوسف  ح ينو عنو نه( ))
3)زنق9  لبديع طريق إيموز ر  لشق9)5 

30000)فاس  ملغرب.
عنو نه( )) م9وطي  حمد   ل يد 
 50000  1 حي  لوحدة) (34 زنق9) (12

مكناس  ملغرب.
 ل يد توفيق  ح ينو عنو نه( ))
زنق9 لال ميمون9 إقام9  ح ينو) (27

شق9)7 30000)فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة يوسف  ح ينو عنو نه( ))
3)زنق9  لبديع طريق إيموز ر  لشق9)5 

30000)فاس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1766/020.

528I

STE FIDUCONFIANCE

GLOBAL AIR COMP G.A.C 
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 GLOBAL AIR COMP G.A.C 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 305 
تجزئ9  المان B 8 بن ودة - 30000 

فاس  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:



(1137 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. GLOBAL AIR COMP G.A.C
مشغل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لرش9  الصالح  لصناعي).
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)305 
 30000(- بن ودة) (B 8 تجزئ9  المان)

فاس  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (: غن1  ل ايب)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) غن1  ل ايب   ل يد 
موالي) بوعلي  عين  دل رعين  لهايج 

يعقوب)30000)فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) غن1  ل ايب   ل يد 
موالي) بوعلي  عين  دل رعين  لهايج 

يعقوب)30000)فاس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1817/2020.

529I

TY CONSULTING

AVANTE MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
AVANTE MAROC »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: 157، 

شارع غنفا،  ل9ابق 2،  ملكتب 22 - - 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.157653

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)05)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)
قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
 Maria( Felipa ل) تفويت  وحصص 

JOVE SANTOS
على) ينص  2:) لذي  رقم) قر ر 
 Maria( Felipa( JOVE تعيين) مايلي:)

SANTOS)كشريك جديد للشرك9
على) ينص  3:) لذي  رقم) قر ر 
مايلي:) ستقال9  مل يرين  مل اعدين)
ل (LAZCANO SAEZ DIEGO
ل (Manuel( Jove( CAPELLAN

 Antonio( DE( LA( MORENA
 Maria( Rocio( DIAZل (PARDO

PEREIRA
قر ر رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)
 Fernando(Celso(FERREIRO(تعيين
 Jaime( DEل (LAMAMIE CLAIRAC
 Mariaل (LACALLE DE NORIEGA
ل (Dolores( GARCIA( COSTOYA
كم يرين) (Daniel( DIAZ( BORIS

م اعدين جدد للشرك9
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)
بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

توزيع رغس  ملال)
على) ينص  16:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)تعيين  مل يرين
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741763.
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 société «AL ANDALOUS
-INFO« SARL-AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 société »AL(ANDALOUS(INFO«

SARL-AU- »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة ح ت  لشريك  لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: دكان رقم 

1 بمس د  لريان حي  ألزهر - 30000 

فاس  ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.43485

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)07)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

:) لذي) (1 رقم) رقم  لقر ر  قر ر 

ينص على مايلي:)نقل  ملقر  الجتماعي)

من فاس شارع  و يش  مللكي إقام9)

مكاتب  لفثح  ل9ابق)  ل عيدي 

 1 إلى دكان رقم) (7  لثاني شق9 رقم)

بمس د  لريان حي  ألزهر فاس

قر ر رقم  لقر ر رقم)2:) لذي ينص)

توسيع  لهدف  الجتماعي) على مايلي:)

لبيع  ملعد ت) للشرك9 لإضاف9 شر ء)

ل لتجهيز ت  ملكتبي9

قر ر رقم  لقر ر رقم)3:) لذي ينص)

تحيين  لنظام  ألسا�سي) مايلي:) على 

للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

9:) لذي ينص) بند رقم بند رقم)

للشرك9) مايلي:) ملقر  الجتماعي  على 

دكان رقم)1)بمس د  لريان حي  ألزهر)

فاس

2:) لذي ينص) بند رقم بند رقم)

على مايلي:) لهدف  الجتماعي للشرك9)

ل لتجهيز ت) لبيع  ملعد ت  شر ء)

 ملكتبي9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1867/2020.

531I

FOUZMEDIA

MERY 59

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MERY 59 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل9ابق 

 أللل  لرقم 9 إقام9 رضا  لرقم 30 

 ملغرب  لعربي - 19000  لقني9رة 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

55387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 MERY(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.59

كر ء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل يار ت بدلن سائق.

:) ل9ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 30 إقام9 رضا  لرقم) (9  أللل  لرقم)

19000) لقني9رة) (-  ملغرب  لعربي)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (1138

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) مريم  بوناكي   ل يدة 

 19000 ب3  454) ملغرب  لعربي 

 لقني9رة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) مريم  بوناكي   ل يدة 

 19000 ب3  454) ملغرب  لعربي 

 لقني9رة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) بالقني9رة   البتد ئي9 

رقم)-.

532I

FOUZMEDIA

SALAMATLOCA

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SALAMATLOCA شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

 A لعنو ن مقرها  إلجتماعي بلوك

 مل موع9 21 حي  لوحدة 2  لرقم 7 

- 19200 سيدي يحيى  لغرب  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2909

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SALAMATLOCA
كر ء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل يار ت بدلن سائق.
 A بلوك) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 7 2) لرقم) 21)حي  لوحدة)  مل موع9)
- 19200)سيدي يحيى  لغرب  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
عبد ل المات) غشرف   ل يد 
حي) (21 A) مل موع9) بلوك) عنو نه( ))
سيدي) (19200  7 2) لرقم)  لوحدة)

يحيى  لغرب  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عبد ل المات) غشرف   ل يد 
حي) (21 A) مل موع9) بلوك) عنو نه( ))
سيدي) (19200  7 2) لرقم)  لوحدة)

يحيى  لغرب  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
(- بتاريخ)  البتد ئي9 ب يدي سليمان 

تحت رقم)-.

533I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ش.م.ع هرهورة
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9 مدني9 عقاري9

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز لي9 شارع محمد  وخام1 لشارع 
 بن كثير

إقام9 دلس مارس رقم 99 ، 90000،
طنج9  ملغرب

ش.م.ع هرهورة »شرك9 مدني9 
عقاري9«

ل عنو ن مقرها  إلجتماعي: ز لي9 
شارع عبد هللا كنون لزنق9 غبي جرير 
 ل9بري ت نيم بالز  إقام9 غ  ل9ابق 1 
مكتب رقم 1 90000 طنج9  ملغرب

»تأسي1 شرك9 مدني9 عقاري9«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

2020/02
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
شرك9) تأسي1  تقرر  (2020 يوليوز)

مدني9 عقاري9 ح ت  لبيانات  لتالي9:
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9،) (-
 إلقتضاء،)بمختصر ت ميتها:)ش.م.ع)

هرهورة
كر ء) بإيجاز:) أرض  لشرك9  (-

 لعقار ت
ز لي9) عنو ن  ملقر  الجتماعي:) (-
شارع عبد هللا كنون لزنق9 غبي جرير)
 ل9بري ت نيم بالز  إقام9 غ  ل9ابق)1 

مكتب رقم)1 90000)طنج9  ملغرب
غجلها) من  تأس ت  -) ملدة  لتي 

 لشرك9)(سن9):)99
-)مبلغ رغسمال  لشرك9:)100.000 

درهم
مبلغ  وحصص  لنقدي9:) (-

100.000)درهم
مع) مبلغ  وحصص  لعيني9  (-
لصف موجز لها لتقييم لها:)-)درهم،)-

-)بيانات حول  لشركاء
 ألشخاص  ل9بيعيون:)

عماد) -) ل يد(ة)) الدري�سي 
بصفته( ))شريك ل لكائن عنو نه ب:)
 3 زنق9 ج رقم) شارع محمد  مزيان 

93020)ت9و ن  ملغرب
نوفل  لدقيو ق) -) ل يد(ة))
عنو نه) ل لكائن  شريك  بصفته( ))
 1 زنق9 ل د زيز عمارة)32) ل9ابق) ب:)

 لشق9)1 90000)طنج9  ملغرب
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن لصفات  لشركاء)غل)
 ألأيار  لذين يحق لهم إلز م  لشرك9)

 تجاه  لغير:
 ألشخاص  ل9بيعيون:)

عماد) -) ل يد(ة)) الدري�سي 
م ير ل لكائن عنو نه ب:) بصفته( ))
 3 زنق9 ج رقم) شارع محمد  مزيان 

93020)ت9و ن  ملغرب
في  لس ل  لتجاري) تم  لتقييد 
رقم) تحت  (2020 أشت) (03 بتاريخ)

.02/2020
534I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

MUTEO
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

MUTEO

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

رغسمالها محدد في 100.000,00 

درهما

 ملقر الجتماعي: 27 شارع بئر غنزر ن - 

 لد ر لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم: 179061

IF(n°40178121

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى  (-

يونيو) (29 بتاريخ)  ملختلط  ملنعقد 

2020)تقرر ما يلي:

-1)معاين9  ستقال9  ل يد موالي)

كم ير) مهامه  من  محمد  لعلمي 

للشرك9

تعيين  ل ادة محمد  ملرزلقي) (2-

لغمين كنون كم يرين جدد للشرك9)

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

 741785 تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)09)أشت)2020.
ملخص قصد  لنشر

535I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

ALMAZ 95
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

ALMAZ

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

رغسمالها محدد في 100.000,00 

درهما

 ملقر الجتماعي: 216 شارع 

 لزرق9وني -  لد ر لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم: 415981

IF(n°31814264

محضر  و مع) بمقت�سى  (-

 29 بتاريخ)  لعام  ملختلط  ملنعقد 

يونيو)2020)تقرر ما يلي:
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معاين9  ستقال9  ل يد) (1-

مهامه) من  محمد  لعلمي  موالي 

كم ير للشرك9

محمد) تعيين  ل ادة  (2-

 ملرزلقي لغمين كنون كم يرين جدد)

للشرك9)

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

 741462 تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)29)يوليوز)2020.
ملخص قصد  لنشر

536I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SDZ PROMOTION

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

SDZ PROMOTION

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

رغسمالها محدد في 100.000,00 

درهما

 ملقر الجتماعي: 216 شارع 

 لزرق9وني -  لد ر لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم: 197233

IF(n°40132116

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى  (-

يونيو) (29 بتاريخ)  ملختلط  ملنعقد 

2020)تقرر ما يلي:

-1)معاين9  ستقال9  ل يد موالي)

كم ير) مهامه  من  محمد  لعلمي 

للشرك9

تعيين  ل ادة محمد  ملرزلقي) (2-

لغمين كنون كم يرين جدد للشرك9)

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

 741461 تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)29)يوليوز)2020.
ملخص قصد  لنشر

537I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SAHAM IMMO
تعيين رئي1 مجل1  إلد رة

 SAHAM IMMO

شرك9 م اهم9 بمجل1 

إد رة رغسمالها محدد في 

215.100.000,00 درهما

 ملقر  الجتماعي : 76 زنق9  ملرجان 

)Corail)-  لد ر  لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم: 272035

 – IF(N°14395187

 ICE(N°000005026000001

مجل1) محضر  بمقت�سى  (-

 إلد رة  ملنعقد بتاريخ)26)ماي)2020 

تقرر ما يلي:

معاين9  ستقال9  ل يد) (1-

مهامه) من  محمد  لعلمي  موالي 

كرئي1 لمدير عام للشرك9

معاين9  ستقال9  ل يد) (2-

عام) كمدير  مهامه  من  كنون  غمين 

منتدب للشرك9

ممارس9) طريق9  تغيير  (3-

 إلد رة  لعام9:

تعيين  ل يد موالي محمد  لعلمي)

كرئي1 مجل1 إد رة  لشرك9

تعيين  ل يد غمين كنون كمدير)

عام جديد للشرك9

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

 741460 تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)29)يوليوز)2020.
ملخص قصد  لنشر

538I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 INTERNATIONAL

TECHNOLOGY SERVICES
تعيين متصرفين

 INTERNATIONAL

.TECHNOLOGY SERVICES S.A

شرك9 م اهم9 رغسمالها محدد في 

1.000.000,00 درهما

 ملقر  الجتماعي : 109 شارع عبد 

 ملومن،  ل9ابق  ل ابع،  لد ر 

 لبيضاء

 لس ل  لتجاري رقم: 294317

IF(N°14474268 

محضر  و مع  لعام) بمقت�سى  (-

نونبر) (29 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

1920)تقرر ما يلي:

-1)معاين9  ستقال9  ل يدة نادي9)

فتاح من مهامها كمتصرف9 للشرك9

تعيين  ل يد  يمانويل) (2-

بنعمرل) هاجر  ل ل يدة  برللي 

كمتصرفين جدد للشرك9

مجل1) محضر  بمقت�سى  (-

 إلد رة  ملنعقد بتاريخ)29)يناير)2020 

تقرر ما يلي:

-1)معاين9  ستقال9  ل يد ر يموند)

مجل1) كرئي1  مهامه  من  فرحات 

 إلد رة لكمتصرف للشرك9

برللي) تعيين  ل يد  يمانويل  (2-

كرئي1 جديد مل ل1 إد رة  لشرك9

بالس ل) تم  إليد ع  لقانوني 

لدى  ملحكم9  لتجاري9)  لتجاري 

 791792 تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)09)أشت)2020.
ملخص قصد  لنشر

539I

cabinet(abda(conseil(et(management

KARI MINING COMPANY
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

مكتب عبده للمحاسب9

رقم 239  ل9ابق  اللل طريق سيدي 

ل صل  لحي  لصناعي ، 46000 ، 

 سفي.

KARI MINING COMPANY -

 شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد لعنو ن مقرها 

 الجتماعي 20 حي  ملقبرة عزيب 

 لدرعي- 46000  سفي  ملغرب.

- تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد)

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 KARI ت ميتها:) بمختصر   القتضاء)

- MINING COMPANY

أرض  لشرك9 بإيجاز: لتعدين)-

حي) (20 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي) (

 ملقبرة عزيب  لدرعي-)46000) سفي

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9

 100.000: مبلغ رغسمال  لشرك9)

درهم مق م كالتالي:)

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء)-

 ل يدة  لكاري نجاة عنو نها  لرقم)

حي  مل تشفى-) زنق9  لعريش9  (03

46000) سفي  ملغرب.

ل لعائلي9)  ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء:)-

 ل يدة  لكاري نجاة عنو نها  لرقم)

حي  مل تشفى-) زنق9  لعريش9  (03

46000) سفي  ملغرب.

540I

cabinet(abda(conseil(et(management

BAYANE KHADAMAT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

مكتب عبده للمحاسب9

رقم 239 ل9ابق  اللل طريق سيدي 

ل صل  لحي  لصناعي ، 46000، 

 سفي.
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BAYANE KHADAMAT: شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد 

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 31 زنق9 

 لهاشمي حي  و ريفات 46000- 

 سفي  ملغرب.

تأسي1 شرك9 ح ت  (-

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد 

- رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9) (-

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

ت ميتها:) بمختصر   القتضاء)

.BAYANE KHADAMAT

أرض  لشرك9 بإيجاز:)

-) عمال متنوع9 غل إنشاء ت.

-) لتجارة

-)نقل  لبضائع نياب9 عن  لغير.
)عنو ن  ملقر  الجتماعي):)31)زنق9)

 -46000 حي  و ريفات)  لهاشمي 

 سفي  ملغرب.) ملدة  لتي تأس ت من)

غجلها  لشرك9):)99)سن9)

رغسمال  لشرك100.000:9  مبلغ 

درهم)،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء)-

عبد  لرحيم) دحومي  ) ل يد 
حي) زنق9  لهاشمي  (31 عنو نه)

 و ريفات)46000-) سفي  ملغرب.

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9

عبد  لرحيم) دحومي  ) ل يد 
حي) زنق9  لهاشمي  (31 عنو نه)

 و ريفات)46000-) سفي  ملغرب.

541I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

MEDI MATERIAUX

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

MEDI MATERIAUX شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 10, زنق9 

 وحري9  ل9ابق  لثالث  لشق9 5 - 

20006  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 MEDI (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.MATERIAUX

شر ء) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل ل م رة) جميع  ل لع  لبيع 

و ميع) ل لصيان9  ل لتأجير  ل لتركيب 

 ملو د غل  ملعد ت من غي نوع تتعلق)

بالبناء)ل لصناع9 بشكل عام)؛.

10,)زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  5  وحري9  ل9ابق  لثالث  لشق9)

20006) لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: حليفي  ملهدي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) حليفي  ملهدي   ل يد 

20000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) حليفي  ملهدي   ل يد 

20000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

542I

FISCOMPTES

ESTCONS BENBRAHIM
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

FISCOMPTES
زنق9  بن رشد عمارة ب  ل9ابق 

 لثاني رقم 11 ، 60020، لجدة 

 ملغرب

ESTCONS BENBRAHIM شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 52 زنق9 

 لنورس حي  ل عادة تجرئ9 86 - 

60000 لجدة  ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.31911

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يوليوز) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

»950.000)درهم«)غي من)»550.000 

درهم«) (1.500.000« إلى) درهم«)
مقاص9 مع ديون) إجر ء) (: عن طريق)

 لشرك9  ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1585.

543I

FOUZMEDIA

CAFE LA SALLE
إعالن متعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CAFE LA SALLE »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: محل رقم 

1 إقام9 بئر  لر مي جنوب 1  لرقم 

1543 بئر  لر مي جنوب - -  لقني9رة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.54573

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)23)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

تبعا ملحضر  و مع  لعام  لغير  لعادي)
2020)قرر)  ملنعقد بتاريخ)23)يوليوز)

مايلي:) ستقال9  ل يد)  لشركاء)

مهم9  لت يير) من  ياسين  موبصير 

لتعيين  ل يدة كريم9  ل مان م يرة)

للشرك9 ملدة أير محدلدة

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشرك9 مع)

للم يرة) جميع  لصالحيات  تخويل 

 و ديدة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  19:) لذي  رقم) بند 

ملحضر  و مع  لعام) تبعا  مايلي:)

 23 بتاريخ)  لغير  لعادي  ملنعقد 

مايلي:) قرر  لشركاء) (2020 يوليوز)

من) ياسين  موبصير   ستقال9  ل يد 

مهم9  لت يير لتعيين  ل يدة كريم9)

أير) ملدة  للشرك9  م يرة   ل مان 

محدلدة
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على) ينص  15:) لذي  رقم) بند 

تحيين  لقانون  ألسا�سي) مايلي:)

للشرك9 مع تخويل جميع  لصالحيات)

للم يرة  و ديدة

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالقني9رة   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)77035.

544I

FOUZMEDIA

BOUGHALEM CAR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BOUGHALEM CAR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي سعد 
زألول لجميل صدقي  لزلهالي 

 لرقم 64  لشق9 رقم 3  ل9ابق  أللل 

- 19000  لقني9رة  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.40831

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين) 07)يوليوز)  ملؤرخ في)
م ير جديد للشرك9  ل يد(ة))دلوي)

زهير بلو كم ير لحيد

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالقني9رة بتاريخ)13)فبر ير)

2020)تحت رقم)74245.

545I

FISCOMPTES

ESTCONS BENBRAHIM
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FISCOMPTES
زنق9  بن رشد عمارة ب  ل9ابق 

 لثاني رقم 11 ، 60020، لجدة 

 ملغرب

ESTCONS BENBRAHIM شرك9 
ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 52 زنق9 
 لنورس حي  ل عادة تجزئ9 86 - 

60000 لجدة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.31911

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (2020 يوليوز) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
عزلز) محمد  (ة)) تفويت  ل يد)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (500
(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (15.000
يوليوز) (21 عبد  لقادر  ملالكي بتاريخ)

.2020
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (27 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1585.
546I

FISCOMPTES

 ZAKRAOUI DE
CONSTRUCTION

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
رفع رغسمال  لشرك9

FISCOMPTES
زنق9  بن رشد عمارة ب  ل9ابق 
 لثاني رقم 11 ، 60020، لجدة 

 ملغرب
 ZAKRAOUI DE

CONSTRUCTION شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 58  لزنق9 
11 حي  و ديد - 60000 لجدة 

 ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.19529

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يونيو) (12 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 
من) غي  درهم«) (2.200.000«
 3.000.000« إلى) درهم«) (800.000«
مقاص9) إجر ء) (: طريق) عن  درهم«)

ديون  لشرك9  ملحددة  ملقد ر) مع 

ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (06 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1329.

547I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MIDGAR CONSULTING

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MIDGAR CONSULTING شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  قام9 فرح 

كامب منجان  لشق9 رقم 2  ل9ابق 

 الر�سي جليز - 90000 مر كش 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.95503

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)02)يوليوز)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

منجان  لشق9) كامب  فرح  » قام9 

رقم)2) ل9ابق  الر�سي جليز)-)90000 

» قام9 حد ئق) إلى) مر كش  ملغرب«)

(. (- ملحمديا) ساعب  د ر   لويد ن 

مر كش  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (20  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114313.

548I

MG-PRESTRA SARL AU

MG-PRESTRA
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

MG-PRESTRA SARL AU

دل ر  ح امن تودغى  لعليا تنغير 

دل ر  ح امن تودغى  لعليا تنغير، 

45800، تنغير  ملغرب

MG-PRESTRA شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

 ح امن تودغى  لعليا تنغير - 45800 

تنغير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

697

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

MG- (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. PRESTRA

قاع9) (1- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

للرياض9

غل) حر س9  ملباني  لعام9  (2-

 وخاص9.

-3) لبناء)ل الشغال  ملختلف9.

-9) لتفالض

-5) الستير د ل لتصدير.

دل ر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ح امن تودغى  لعليا تنغير)-)45800 

تنغير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
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 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

1.000)حص9) (:  ل يد مر د أجي)
بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

رقم) عنو نه( )) مر د أجي   ل يد 
35)شارع  وح ن  اللل تنغير)45800 

تنغير  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
رقم) عنو نه( )) مر د أجي   ل يد 
35)شارع  وح ن  اللل تنغير)45800 

تنغير  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
أشت) (03 بتاريخ) بتنغير   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)-.

549I

redallah(sarl

لعروبي طرون1
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

redallah(sarl
2 زنق9 سوريا  لشق9 15 شارع 

 وح ن  لثاني  ملدين9  و ديدة ، 
30000، فاس  ملغرب

لعرلبي طرلن1 شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لزنق9 11 
 لرقم 28 مكرر حي طارق 1 - 30000 

فاس  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63237
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)لعرلبي)

طرلن1.

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
 لبضائع لصاوح  لغير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) لزنق9)11 
 لرقم)28)مكرر حي طارق)1 - 30000 

فاس  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 500 (: لهابي) عز  لدين   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
حص9) (500 (: لهابي) بدر   ل يد 

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد عز  لدين لهابي عنو نه( ))
ملعب) زنق079) وح ين  لتاللي  (31

 وخيل)30000)فاس  ملغرب.
 31 عنو نه( )) لهابي  بدر   ل يد 
زنق079) وح ين  لتاللي ملعب  وخيل)

30000)فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد عز  لدين لهابي عنو نه( ))
ملعب) زنق079) وح ين  لتاللي  (31

 وخيل)30000)فاس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1762.
550I

مكتب ح ابات شحودي

 MJ CALL&CONSULTING
SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

مكتب ح ابات شحودي
زنق9 7 بلوك 1 رقم 98 شارع 

 ملقالم9  يت ملول ، 86150،  يت 
ملول  ملغرب

 MJ(CALL&CONSULTING(SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملكتب 
رقم 8  ل9ابق 02 بلوك -ب-  قام9 

 لن يم شارع  ملقالم9  كادير 80000 
 كادير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
43723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (23
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 MJ (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CALL&CONSULTING(SARL
مركز) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 التصال)
 لف شورين).

:) ملكتب) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
-ب-) قام9) بلوك) (02 8) ل9ابق) رقم)
 لن يم شارع  ملقالم9  كادير)80000 

 كادير  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 900 (: مجدلب) صونيا   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
حص9) (100 (:  ل يد  لقبا يون1)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يدة صونيا مجدلب عنو نه( ))
تجزئ9  دمين  يت) غ  بلوك  (54 رقم)

ملول)86150) يت ملول  ملغرب.
 ل يد  لقبا يون1 عنو نه( ))رقم)
بلوك غ تجزئ9  دمين  يت ملول) (54

86150) يت ملول  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يدة صونيا مجدلب عنو نه( ))
تجزئ9  دمين  يت) غ  بلوك  (54 رقم)

ملول)86150) يت ملول  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
أشت) (09 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)95068.

551I

IL CONSIGLIO SARLAU

LIGHTNESS SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT 18-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

90000، مر كش  ملغرب

LIGHTNESS SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لز لي9 

 لعباسي9 سيدي أانم رقم 54 

مر كش  ملغرب - 90000 مر كش 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (27

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LIGHTNESS SARL

مخبزة) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

حلويات خدمات م9عم قاع9 شاي)

تموين  لتوصيل..

:) لز لي9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 54 رقم) أانم  سيدي   لعباسي9 

مر كش) (90000 (- مر كش  ملغرب)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  ملص9فى  لبوعز لي):)500 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (:  ل يد ضمير عبد  لكريم)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  ملص9فى  لبوعز لي)

عنو نه( )) لز لي9 سيدي أانم ضريح)

 90000 مر كش) (52  لبوعز لي رقم)

مر كش  ملغرب.

عبد  لكريم) ضمير   ل يد 
 1059 رقم) (5 عنو نه( )) ملحاميد)

مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد  ملص9فى  لبوعز لي)

عنو نه( )) لز لي9 سيدي أانم ضريح)

 90000 مر كش) (52  لبوعز لي رقم)

مر كش  ملغرب

عبد  لكريم) ضمير   ل يد 
 1059 رقم) (5 عنو نه( )) ملحاميد)

مر كش)90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)114632.

552I

FLASH ECONOMIE

HBEAUTY
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HBEAUTY شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 15 بارك 

 لصناعي توفيق سيدي معرلف - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465087

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HBEAUTY

(، شر ء) (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

بيع)،)توزيع)،)تمثيل

- ستير د لتصدير

لتوزيع) لتصدير  - ستير د 

ل لنظاف9) م تحضر ت  لتجميل 

 و  دي9

- ستير د لتصدير لتوزيع  ألجهزة)

 ل9بي9 لشبه  ل9بي9.

- ستير د لتصدير لتوزيع  ملكمالت)

 لغذ ئي9..

بارك) (15(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- معرلف) سيدي  توفيق   لصناعي 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 80.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (900 (:  ل يدة بني1 هند)

بقيم9)100)درهم للحص9).

900)حص9) (:  ل يد نيتالي ياسين)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة بني1 هند عنو نه( ))كاز )

22) ملدين9) 67) لو) تالن فيال) كرين 

 وخضر ء)بوسكورة  لنو صر)20000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 ل يد نيتالي ياسين عنو نه( ))كاز )

كرين تالن فيال)67) ملدين9  وخضر ء)

20000) لد ر) بوسكورة  لنو صر)

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة بني1 هند عنو نه( ))كاز )

22) ملدين9) 67) لو) تالن فيال) كرين 

 وخضر ء)بوسكورة  لنو صر)20000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

 ل يد نيتالي ياسين عنو نه( ))كاز )

كرين تالن فيال)67) ملدين9  وخضر ء)

20000) لد ر) بوسكورة  لنو صر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 08 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)1819.

553I

FLASH ECONOMIE

CRYOTEC MAROC
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CRYOTEC MAROC شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 15 بارك 

 لصناعي توفيق سيدي معرلف - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CRYOTEC MAROC

(، -شر ء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

بيع)،)توزيع)،)تمثيل

-) ستير د لتصدير

-تصنيع لبيع  لثلج  و اف

لتوزيع  ملو د) لتصدير   ستير د 

 ملبردة.

كل غعمال  لتنظيف بثلج ثاني) (-

غك يد  لكربون.

-غنش99  وخدمات  ألخرى..

بارك) (15(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- معرلف) سيدي  توفيق   لصناعي 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (850 (: مر د) نيتالي   ل يد 

بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (150 (:  ل يدة بني1 هند)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

كاز )  ل يد نيتالي مر د عنو نه( ))

كرين تالن فيال)67) ملدين9  وخضر ء)

20000) لد ر  لبيضاء) بوسكورة)

 ملغرب.

 ل يدة بني1 هند عنو نه( ))كاز )

22) ملدين9) 67) لو) تالن فيال) كرين 

 وخضر ء)بوسكورة  لنو صر)20000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

كاز )  ل يد نيتالي مر د عنو نه( ))

كرين تالن فيال)67) ملدين9  وخضر ء)

20000) لد ر  لبيضاء) بوسكورة)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 08 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)1813.

554I

FLASH ECONOMIE

 ALLIANCE TECHNOLOGIE
CUISINE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 ALLIANCE TECHNOLOGIE

 CUISINE S.A.R.L AU

 RC(N°466685 I.F: 45873674 

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
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بموجب عقد عرفي بتاريخ)

29/06/2020)تم تأسي1 شرك9

 ALLIANCE )) لت مي9:) (1

TECHNOLOGIE CUISINE

2)) ملقر  الجتماعي:)5)باب  لعرفان)

-) لد ر لبيضاء

3) لهدف:)هدف  لشرك9):)

- الستير د ل لتصدير

-)بناء)لشر ء)لبيع  لعقار ت

-نجارة  وخشب لخز نات  ملالب1.

لغبو ب) ل لرخام  تركيب  مل9بخ 

 وحمامات لتخشيب9  ألرضي9

لبيع لتصنيع جميع غنو ع) -شر ء)

 لزخرف9

-) لنصيح9 لتيهئ لتجهيز  ألماكن)

 لفضائي9

درهم) رغس  ملال:100.000,00) ((9

 1000 إلى) لمق م9  نقد   م ددة 

للحص9) درهم  (100 فئ9) من  حص9 

 لو حدة موزع9 كالتالي:

حص9) (100 ) ل يد حميد وحلو)

100.000)درهم

من) سن9  بتد ء)   (99 )) ملدة:) (5

تس يل  لشرك9 في  لس ل  لتجاري.

ت ير  لشرك9 لملدة) )) لت يير:) (6

أير محدلدة من طرف  ل يد حميد)

وحلو

من) 7)) ل ن9  الجتماعي9:) بتد ء)

01/01)إلى)31/12)من كل سن9.

8)))توزيع  ألرباح:)يتم توزيع  ألرباح)

بعد  القت9اعات) كل شريك  بن ب9 

في) عليها  ل ملنصوص   لقانوني9 

 لقانون  ألسا�سي للشرك9.)

(: تم  إليد ع  لقانوني) (-

بالد ر) باملركز إلستثمار  إلقليمي 

 لبيضاء)بتاريخ)21/07/2020
)للخالص9 ل إلشهار

555I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

UP SERVICE INDUSTRIES
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc

UP SERVICE INDUSTRIES شرك9 
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مجموع9 

 لتقدم-2GH 17  ل9ابق  لثاني  لبر 

نو�سي  لد ر  لبيضاء - 20610  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.394427

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (15 في)  ملؤرخ 

حل شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

 UP SERVICE INDUSTRIES

درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 

مجموع9) مقرها  إلجتماعي  لعنو ن 

2GH) ل9ابق  لثاني  لبر)  لتقدم-17 

نو�سي  لد ر  لبيضاء)-)20610) لد ر)

عدم) (: ل) نتيج9   لبيضاء) ملغرب 

تحقيق  لهدف.

كثاف9) ب  مقر  لتصفي9  حدد  ل 
سيدي) (38 رفم) (5 زنق9)  لبرنو�سي 

 20610 (-  لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

ل عين:

شبعان) عبد  لنبي   ل يد(ة))

زنق9) كثاف9  لبرنو�سي  لعنو نه( ))
سيدي  لبرنو�سي  لد ر) (38 رقم) (5

20610) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)كثاف9  لبرنو�سي)
زنق9)5)رقم)38)سيدي  لبرنو�سي  لد ر)

 لبيضاء

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741837.

556I

STE TAZI DE PROMPTION TOURISTIQUE

 STE TAZI DE PROMOTION

TOURISTIQUE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

 STE TAZI DE PROMPTION

TOURISTIQUE

7 شارع ح ن  لدخي�سي فاس 

ساح9  الطل1 فاس، 30000، فاس 

 ملغرب

 STE TAZI DE PROMOTION

TOURISTIQUE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

 RCE لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 SALAH(EDDINE(APPART 11

HAY(OUED(FES(FES 30000 فاس 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.38773

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

عبد لعالي) (ة)) تفويت  ل يد)

من) حص9  جتماعي9  (25  لتازي)

لفائدة  ل يد) حص9  (2.500 غصل)

يوليوز) (10 بتاريخ) ناشط  صباح  (ة))

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (21 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1743/2020.

557I

FLASH ECONOMIE

REDALI CLEAN
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 REDALI CLEAN

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة
رغسمالها: 50.000 درهم

 مقرها  إلجتماعي 19، زنق9 غبو 

 لوقت خلف ،  ل9ابق  ل فلي، 

 ملحل 3 بوركون،  لد ر  لبيضاء 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  :بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9

REDALI CLEAN:)ت مي9  لشرك9)

-
غبو) زنق9  (،19 (: ) ملقر  الجتماعي)

،) ل9ابق  ل فلي،) خلف)  لوقت 

 ملحل)3)بوركون)،) لد ر  لبيضاء-

أرض  لشرك9):)مصبن9،) لغ يل)

 آللي،)تنميق،) لكي،أ يل مالب1-

- ملدة:99)سن9 من تاريخ  لتس يل)

حاالت) في  إال  في  لس ل  لتجاري 

غل  لتمديد  ملنصوص)  وحل  ملبكر 

عليه في  لنظام  ألسا�سي
 50.000 :رغسمال  لشرك9:)

من) حص9  (500 إلى) مق م9  درهم،)

مدفوع9) للحص9  درهم  (100 فئ9)

بن ب9) للشركاء) لمخصص9  بالكامل 

م اهماتهم-

 ل يد  لهد ج رضا):)250)حص9

 ل يد  لهد ج علي):)250)حص9

يناير) (1 :تبتدئ من)  ل ن9  ملالي9)

إلى)31)دجنبر من كل عام-

للشرك9) كم ير   :عين   لت يير)

،حل  و ن ي9) علي)  ل يد  لهد ج 

للب9اق9  لوطني9-) ، وحامل   ملغربي9)
رقم)BE860936)ملدة أير محدلدة)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741561

558I
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NAKHCHA(MARBLE(&(GRANITE

 NAKHCHA MARBLE &

GRANITE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 NAKHCHA(MARBLE &

GRANITE

 AVENUE FATIMA

 ANDALOUSSIA(N47 ، 92150،

KSAR EL KEBIR MAROC

 NAKHCHA(MARBLE &

GRANITE شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

فاطم9  ألندل ي9 رقم 97 - 92150 

 لقصر  لكبير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2605

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 NAKHCHA( MARBLE( &  :

.GRANITE

بيع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

غنو ع) مختلف  لتركيب  لت ويق 

 لرخام ل و ر نيت

غشغال لضع  ح ار)»بافي«)ب9رق)

غحياء) ملدن

غشغال حافات  ألرصف9).

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 92150  -  97 فاطم9  ألندل ي9 رقم)

 لقصر  لكبير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 10 (:  ل يد محمد ر�سى نخ�سى)

حص9 بقيم9)1.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

نخ�سى) ر�سى  محمد   ل يد 

فاطم9  ألندل ي9) شارع  عنو نه( ))

رقم)97 92150) لقصر  لكبير  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

نخ�سى) ر�سى  محمد   ل يد 

فاطم9  ألندل ي9) شارع  عنو نه( ))

رقم)97 92150) لقصر  لكبير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالقصر  لكبير   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)68.

559I

FLASH ECONOMIE

HR MAPS MAROC
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

قفل  لتصفي9

 HR MAPS MAROC

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

رغسمالها:100.000 درهم

 مقرها  إلجتماعي : 31 زنق9 ز يد 

 بن رفاع  لشق9 5,  ملعاريف -  لد ر 

 لبيضاء 

 R.C. Casablanca(N°: 369681 

 IF(N°:20744364-

)بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)25)يونيو)2020)قرر شركاء)

شركHR MAPS MAROC(9)ما يلي

إأالق تصفي9  لشرك9-

من) على  لشرك9  لبالتالي ش9ب 

 لس ل  لتجاري-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741645

560I

CENTRE D’AFFAIRES 2M SARL AU

ITCI

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 CENTRE(D›AFFAIRES 2M(SARL

AU

 BD(TADLA(ETG 2 DERB

 MARRAKECH(BLOC 9 N° 94

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ITCI شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع تادل9 

 ل9ابق 2 درب مر كش مجموع9 9 

رقم 99  لعاليا  ملحمدي9 - 28830 

 ملحمدي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

25761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

.ITCI(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

-شرك9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لهندس9  ملدني9.

-مقالل بناء..

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مر كش) درب  (2 تادل9  ل9ابق)

مجموع9)9)رقم)99) لعاليا  ملحمدي9)

- 28830) ملحمدي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

رضو ن  الدري�سي)  ل يد 
 وخملي�سي عنو نه( ))9)عمارة)9) قام9)
1) ضافي) حي  لنهض9) جنان  لنهض9 

 لرباط)7221) لرباط  ملغرب.
 95 عنو نه( )) لفقي  منير   ل يد 
شق9) (3 زنق9 رحال بن  حمد طابق)
26) قام9  كرم ص س  لد ر  لبيضاء)

2569) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
رضو ن  الدري�سي)  ل يد 
 وخملي�سي عنو نه( ))9)عمارة)9) قام9)
1) ضافي) حي  لنهض9) جنان  لنهض9 

 لرباط)7221) لرباط  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) باملحمدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)815.

561I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

MAD INTERIM
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
MAD INTERIM شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 
 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 
ت9و ن  ملر�سى - 70000  لعيون 

 ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
32485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (27
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
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ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 MAD (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.INTERIM

:) لعمل) بإيجاز) أرض  لشرك9 

لتفريغ) ل عمال  وحمل   ملؤقت 

 لبضائع.
زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
70000) لعيون) (- ت9و ن  ملر�سى)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: كمال  ملهدلي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) كمال  ملهدلي   ل يد 

زم) ل دي  دل ر  لرمامين  ل ماعل9 

25350)ل دي زم  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) كمال  ملهدلي   ل يد 

زم) ل دي  دل ر  لرمامين  ل ماعل9 

25350)ل دي زم  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1696/2020.

562I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

Rima Energy
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 centre(de(developpment

profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc

Rima(Energy شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 237 

شارع مك9 مكتب 10 - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 Rima (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.Energy

:) صتر د) بإيجاز) أرض  لشرك9 

لتخزين لتجارة  لبترلل.
رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 70000 -  10 237)شارع مك9 مكتب)

 لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عالي  لرزم9):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) محمد  لرزم9   ل يد 

شارع محمد  لزرق9وني فيال  لرزم9)
70000) لعيون) رشيد) موالي  حي 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) محمد  لرزم9   ل يد 

شارع محمد  لزرق9وني فيال  لرزم9)
70000) لعيون) رشيد) موالي  حي 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1695/2020.

563I

 تماني9  لزيتون

FORMASYS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

 تماني9  لزيتون

شا رع حمان  لفصو كي عرص9 

 ملعاش عمارة  لقباج رقم 9 مكتب 
رقم 3 ، 90000، مر كش  

FORMASYS شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

 A لعنو ن مقرها  إلجتماعي بلوك

شارع موالي عبدهللا  قام9 صفاء 

شق9 رقم3  ل9بق  اللل - 90000 

مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.115995

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)18)مارس)2019)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

A)شارع موالي عبدهللا  قام9) »بلوك)

(- رقم3) ل9بق  اللل) شق9  صفاء)

»بلوك) إلى) مر كش  ملغرب«) (90000

شارع موالي عبدهللا  قام9 صفاء) (A

 90000 (- رقم3) ل9بق  اللل) شق9 

مر كش  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يناير) (15 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)111317.

565I

STE FURAMIC SARL

 ste DAMIOUI

CONSTRUCTION SARL A/U
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL

ز لي9 شارع  لفتو كي ل بن  وخ9يب 

عمارة مختاري  ل9ابق 6 رقم  لشق9 

3 ، 60000، لجدة  ملغرب

 ste DAMIOUI CONSTRUCTION

SARL A/U شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 190 

هول يم - 60000  لنعيم9  ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.29089

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 يونيو) (20 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

حليم9) (ة)) تفويت  ل يد)

200)حص9  جتماعي9 من)  لعمر لي)

(ة)) حص9 لفائدة  ل يد) (200 غصل)

فبر ير) (20 بتاريخ) محمد  لعمر لي 

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يونيو) (03 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)865.

566I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

RED SQUARE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,999

 MAANI ، 20140، Casablanca

Maroc

RED SQUARE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 29 زنق9 

 لرل ني.  لو زي1 - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.191091

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2011 غكتوبر) (12 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

من) غي  درهم«) (2.000.000«

»5.000.000)درهم«)إلى)»7.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدي9 غل عيني9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 02 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

دجنبر)2011)تحت رقم)00488039.

567I

FUTURE CONSEIL

STE RIVAL CONSULTING
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FUTURE CONSEIL

50 زنق9 يوسف بن تاشفين  ل9ابق 

 أللل ، 26100، برشيد  ملغرب

STE RIVAL CONSULTING شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 زنق9 

 بن رشيد إقام9 جود 112  ل9ابق 

 وخام1 رقم 34  لصخور  ل ود د 

- 20290  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

432517

 17 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
إعد د  لقانون) تم  (2019 غبريل) من 

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. RIVAL CONSULTING

مكتب) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل الستخبار ت  لقانوني9)  لدر س9 

ل لضر ئب ل لعقار ت.

زنق9) (2 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

112) ل9ابق) إقام9 جود)  بن رشيد 

 وخام1 رقم)34) لصخور  ل ود د)-)

20290) لد ر  لبيضاء) ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد غمد ح عبد  لكبير):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لكبير) غمد ح   ل يد 

شارع الجيرلند إقام9) (39 عنو نه( ))

 18 2) ل9ابق  وخام1 رقم)  وحديق9)

ج6 20500) لد ر  لبيضاء) ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لكبير) غمد ح   ل يد 

شارع الجيرلند إقام9) (39 عنو نه( ))

 18 2) ل9ابق  وخام1 رقم)  وحديق9)

ج6 20500) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)29)من)

غبريل)2019)تحت رقم)00701102.

569I

ECOZOOM T.E.N

(ECOZOOM (T.E.N
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

ECOZOOM T.E.N

18 زنق9  بن رشد مكاتب  إليمان 

 ل9ابق  لثالث  لرقم 17  ملدين9 

 و ديدة، 30000، فاس  ملغرب

ECOZOOM (T.E.N) شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 18 زنق9 
 بن رشد مكاتب  إليمان  ل9ابق 
 لثالث  لرقم 17  ملدين9  و ديدة 

30000 فاس  ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.43417

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2018 يناير) (29 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 
»900.000)درهم«)غي من)»100.000 
درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
مقاص9 مع ديون) إجر ء) (: عن طريق)

 لشرك9  ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
مارس) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2018)تحت رقم)1018.

570I

Cabinet(AGBAR

 DOUKALA INVEST
EQUIPEMENTS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تعيين م ير جديد للشرك9

Cabinet(AGBAR
Casablanca . ،0 ، .

 DOUKALA INVEST
EQUIPEMENTS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 201، 

شارع غنفا - .  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تعيين م ير جديد للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.409259

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2019)تم تعيين) 11)دجنبر)  ملؤرخ في)
للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 
محمد) ل ل يد  بلبوير  عبد  لل9يف 
محمد) ل ل يد  يوسف  لكوهن 

 لكوهن كم ير آخر
تبعا لوفاة  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 02 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يناير)2020)تحت رقم)725057.

571I

Cabinet(AGBAR

RESIDENCES DOUKALA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

Cabinet(AGBAR

Casablanca . ،0 ، .

RESIDENCES DOUKALA شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 201، 

شارع غنفا - 20370  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.370779

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2019)تم تعيين)  ملؤرخ في)05)دجنبر)

(. للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

محمد يوسف  لكوهن ل ل يد محمد)

 لكوهن كم ير آخر

تبعا لوفاة  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 02 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يناير)2020)تحت رقم)725041.

572I

nador(conseil(sarl(au

 TRANSPORT CAMION«
 NATIONAL ET

 INTERNATIONAL Sigle «
»TCNI

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 TRANSPORT CAMION«

 NATIONAL ET

 »INTERNATIONAL(Sigle » TCNI

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وح ن  لتاني  لعرلي رقم 69-59 - 

62000  لناضور  ملغرب
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تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 TRANSPORT CAMION«

 NATIONAL ET INTERNATIONAL

. »Sigle(»(TCNI

نقل) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عل  مل تويين  لوطني)  لبضائع 

ل لدللي و ميع غنو ع  ل لع ل ملنتجات)

 لقابل9 لالشتعال ل ملشتقات)( لوقود)

لمو د  لتشحيم)،).....)

في) ل لدللي9  -) لتجارة  لوطني9 

, ملو د  وخام)  ملنتجات  لزر عي9)

ل ملنتجات شبه  ملصنع9.

-جميع  النش99  ملتعلق9 بالنقل)

( لعبور)،) لنشاط  للوج تي)،).....)

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  وح ن  لتاني  لعرلي رقم)59-69 

62000) لناضور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (:  ل يد عارف  بو  ل عود)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (:  ل يد محمد  بو  ل عود)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عارف  بو  ل عود)  ل يد 

 62000 حي  مل9ار  لعرلي) عنو نه( ))

 لناضور  ملغرب.

محمد  بو  ل عود)  ل يد 

رقم) 15بلوك  لف  ق9اع) عنو نه( ))

62000) لرباط) حي  لرياض) (15

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عارف  بو  ل عود)  ل يد 

 62000 حي  مل9ار  لعرلي) عنو نه( ))

 لناضور  ملغرب

محمد  بو  ل عود)  ل يد 

رقم) 15بلوك  لف  ق9اع) عنو نه( ))

62000) لرباط) حي  لرياض) (15

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)29)يوليوز)

2020)تحت رقم)1797.

573I

FIDUCOJ

 STE DES TRAVAUX

 D’ETANCHEITE ET DE

 CONSTRUCTION ET DE

 NETTOYAGE «S.T.E.C.T«

SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCOJ

 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

 STE DES TRAVAUX

 D’ETANCHEITE ET DE

 CONSTRUCTION ET DE

 NETTOYAGE »S.T.E.C.T« SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لوحدة رقم 19 حا�سي بالل - 

64500 جر دة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

35383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (28

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 DES TRAVAUX D’ETANCHEITE

 ET DE CONSTRUCTION ET DE

.NETTOYAGE(»S.T.E.C.T«(SARL

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-مقالل في)

 ألشغال  لعمومي9 غل  لبناء

-مقالل في  النشاء ت  ملعدني9

- لتنظيف.

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لوحدة رقم)19)حا�سي بالل)-)64500 

جر دة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

:)330)حص9)  ل يد  كدم محمد)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد صاوح محمد):)330)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 340 (: غحمد)  ل يد  لكرماط 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  كدم محمد عنو نه( ))حي)

19)حا�سي بالل)64500   لوحدة رقم)

جر دة  ملغرب.

 ل يد صاوح محمد عنو نه( ))حي)

طارق بن زياد رقم ب)31)حا�سي بالل)

64500)جر دة  ملغرب.

 ل يد  لكرماط غحمد عنو نه( ))

 لحي  و ديد زنق099)رقم)19 64550 

جر دة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  كدم محمد عنو نه( ))حي)

19)حا�سي بالل)64500   لوحدة رقم)

جر دة  ملغرب

 ل يد صاوح محمد عنو نه( ))حي)

طارق بن زياد رقم ب)31)حا�سي بالل)

64500)جر دة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (06 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1665.

574I

MEH EXPERTISE

 NEW MAGHREB

GENERATION
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

MEH EXPERTISE

98 زنق9  ملح99 شق9 رقم 8 حي 

إقبال خريبك9 ، 25023، خريبك9 

 ملغرب

 NEW MAGHREB GENERATION

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 19  ل وق 

 لقديم  ل9ابق  لتاني بلوك د زنق9 

21 أشت - 25000 خريبك9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6449

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 NEW (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

. MAGHREB GENERATION

:) ستير د) بإيجاز) أرض  لشرك9 

لتصدير+عمليات تفالض.
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 19 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ل وق  لقديم  ل9ابق  لتاني بلوك)

25000)خريبك9) (- 21)أشت) د زنق9)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد يوسف دالل):)333)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

:)334)حص9)  ل يد لديال  شرف)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يدة سارة فارس):)333)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) دالل  يوسف   ل يد 

حي  لرياض) طر بل1  زنق9  (146

25000)خريبك9  ملغرب.

عنو نه( )) لديال   ل يد  شرف 

للتنشيف) 534) ملدين9  و ديدة 

خريبك9)25000)خريبك9  ملغرب.

عنو نه( )) فارس  سارة   ل يدة 

 25000 زنق9 ماللي حي  لرشاد) (10

خريبك9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) دالل  يوسف   ل يد 

حي  لرياض) طر بل1  زنق9  (146

25000)خريبك9  ملغرب

عنو نه( )) لديال   ل يد  شرف 

للتنشيف) 534) ملدين9  و ديدة 

خريبك9)25000)خريبك9  ملغرب

عنو نه( )) فارس  سارة   ل يدة 

 25000 زنق9 ماللي حي  لرشاد) (10

خريبك9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بخريبك9 بتاريخ)03)أشت)

2020)تحت رقم)251.

575I

nador(conseil(sarl(au

 AL WASSIT IMPEX SARL

A.U
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 AL WASSIT IMPEX SARL A.U

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لالد 

 بر هيم شارع  لغابون رقم6 - 

62000  لناضور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 AL (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WASSIT IMPEX SARL A.U

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-) الستير د)

لبيع  ملنتجات  لغذ ئي9) ل لتصدير 

مو د) ,م تحضر ت  لتجميل,)

 لتنظيف,) ملن وجات), اللكترلنيات)

ل ألجهزة  ملنزلي9

- ستير د لتصدير لتجارة  وحبوب)

ل لبقوليات

.عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  لالد)

 بر هيم شارع  لغابون رقم6 - 62000 

 لناضور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد عبد هللا قال�سي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عبد هللا قال�سي عنو نه( ))

حي  لالد  بر هيم شارع  لغابون رقم6 

62000) لناضور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد عبد هللا قال�سي عنو نه( ))

حي  لالد  بر هيم شارع  لغابون رقم6 

62000) لناضور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)09)أشت)

2020)تحت رقم)2573.

578I

nador(conseil(sarl(au

MEGA-NAD SARL A.U
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

MEGA-NAD SARL A.U شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي كالي9ا 

بني  نصار - 62000  لناضور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEGA-NAD SARL A.U

(- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لبيع  ملنتجات) ل لتصدير   الستير د 

م تحضر ت  لتجميل) (,  لغذ ئي9)

, ملن وجات) ,مو د  لتنظيف)

ل اللكترلنيات.

حي) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)
كالي9ا بني  نصار)-)62000) لناضور)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: بلغاط) محمد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بلغاط  محمد   ل يد 

شارع طه ح ين زنق9  المام  لشافعي)
رقم)07 62000) لناضور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بلغاط  محمد   ل يد 

شارع طه ح ين زنق9  المام  لشافعي)
رقم)07 62000) لناضور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)29)يوليوز)

2020)تحت رقم)1795.

585I

FIDUCOJ

ORIENT TRAVSER
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

FIDUCOJ

 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

ORIENT TRAVSER شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 و ديد رقم 06 شارع  وح ن  لثاني 

- 64550 جر دة  ملغرب.
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رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.25369

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

 20.000« غي من) درهم«) (980.000«

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

غل) نقدي9  حصص  تقديم  (: طريق)

عيني9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (06 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1666.

589I

FNMCOMPTA

NEWLOG TRANS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

NEWLOG TRANS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 21 إقام9 

 ل عادة شارع إبن مرحل  ل9ابق 02 
رقم 05 طنج9 طنج9 90000 طنج9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NEWLOG TRANS

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لوطني ل لدللي للبضائع).

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)21)إقام9)

 ل عادة شارع إبن مرحل  ل9ابق)02 
رقم)05)طنج9 طنج9)90000)طنج9)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد سفيان  لغربالي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد سفيان  لغربالي عنو نه( ))

 لبر نص)2)تجزئ9 سناء)3)شارع  لرند)
رقم)46)طنج9)90000)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد سفيان  لغربالي عنو نه( ))

 لبر نص)2)تجزئ9 سناء)3)شارع  لرند)
رقم)46)طنج9)90000)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3631.

590I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AGROVEST MAROC

إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندلق  لبريد 

2609 ، 90000، مر كش  ملغرب

AGROVEST MAROC »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 265 

شارع  لزرق9وني  ل9ابق  لتاسع 
رقم 92 - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.363645

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)ماي)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

لالي9  مل ير  لوحيد  ل يد) إنهاء)

ألأر ض) (Kamran( ABBAS-VAHID

شخصي9  بتد ء)من)26)ماي)2020

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين  ل يد كريم بلو د م ير لحيد)

ملدة أير محددة

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

منح توقيع  لشركات  ملصرفي9 بشكل)

قيود) غي  لبدلن  لمنفصل  فردي 

لل يد كريم بلو د

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

•) ملو فق9 على تعديل  ملادة)

18)من  لقانون  ملذكور.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741544.

591I

STAF CONSULTING

ALAMIFO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

STAF CONSULTING

 AL(YASSMINE(R 5 IMM 74

 RC(APRT(N° 02 OUELFA

 HAY(HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

ALAMIFO شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 81  ل9ابق 

1 زنق9  لهدهد  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

- 22000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467709

 09 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ALAMIFO

عمل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

شبكات  التصاالت.

 81 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ل9ابق)1)زنق9  لهدهد  لد ر  لبيضاء)

22000) لد ر  لبيضاء) (-  ملغرب)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

100)حص9) (:  ل يد  نو ر  لعالمي)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( ))  ل يد  نو ر  لعالمي 

 قام9  مل تقبل ج ه)20)ع)167)رقم)

22000) لد ر) معرلف) سيدي  (17

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( ))  ل يد  نو ر  لعالمي 

 قام9  مل تقبل ج ه)20)ع)167)رقم)

22000) لد ر) معرلف) سيدي  (17

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)-.

592I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

MAROUANE BILAL TRAV

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفي9

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  وح ني 

من9ق9  ألنش99  القتصادي9 ، 

46300،  ليوسفي9  ملغرب

 MAROUANE BILAL TRAV

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : دل رغلالد 

بن عيدة سيدي شيكر - 46300 

 ليوسفي9  ملغرب.

قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.1639

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)07)يوليوز)2020)تقرر حل)

شرك9) (MAROUANE BILAL TRAV

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك)

 100.000 رغسمالها) مبلغ   لوحيد 

مقرها  إلجتماعي) لعنو ن  درهم 

(- شيكر) سيدي  عيدة  بن  دل رغلالد 

نتيج9) 46300) ليوسفي9  ملغرب 

لتوقف غنش99  لشرك9.

ل عين:

عبد  ملالك  ملا�سي)  ل يد(ة))

لعنو نه( ))دل رغلالد بن عيدة سيدي)

46300) ليوسفي9  ملغرب) شيكر)

كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

بتاريخ)07)يوليوز)2020)لفي دل رغلالد)

 46300 (- شيكر) سيدي  عيدة  بن 

 ليوسفي9  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)228.

593I

MANAGEX

 ATLAS GREEN

GENERATIONS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

MANAGEX

رقم 35 زنق9  لشهد ء حي  وح ني 

بركان ، 60300، بركان  ملغرب

 ATLAS GREEN GENERATIONS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

205 شارع محمد  لدرة حي  مل د - 

63300 بركان  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

7267

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ATLAS(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.GREEN GENERATIONS

خدم9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 الستشار ت  لهندسي9  ملتعلق9)

باملنتجات  لفالحي9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)205 

شارع محمد  لدرة حي  مل د)-)63300 

بركان  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  كوجيل محمد):)25)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 25 (:  ل يد  وخونشافي  ل عيد)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 25 (: رضو ن)  ل يد  وخونشافي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 25 (: ح ني9)  ل يدة  كوجيل 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  كوجيل محمد عنو نه( ))

رقم)205)شارع محمد  لدرة بلوك ه)

حي  مل د)63300)بركان  ملغرب).

 ل يد  وخونشافي  ل عيد)
حي) بل يكا  زنق9  (15 رقم) عنو نه( ))

 لليمون)63300)بركان  ملغرب).

رضو ن)  ل يد  وخونشافي 

لعثامن9) ناجي  دل ر  لالد  عنو نه( ))

مد غ)63300)بركان  ملغرب).

ح ني9)  ل يدة  كوجيل 

محمد) شارع  (205 رقم) عنو نه( ))

 لدرة بلوك ه حي  مل د)63300)بركان)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  كوجيل محمد عنو نه( ))

رقم)205)شارع محمد  لدرة بلوك ه)

حي  مل د)63300)بركان  ملغرب)

 ل يد  وخونشافي  ل عيد)
حي) بل يكا  زنق9  (15 رقم) عنو نه( ))

 لليمون)63300)بركان  ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)289/2020.

594I

CHEZ RAIHANI

ACHAHBAR PLASTIC
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ACHAHBAR PLASTIC

 لـمن9ق9  لصناعي9 مغوأ9 مـمر 1 

رقم 2 طنج9 مكتب  لـمر سل9 عند 

»مغرب تن يق« 21 شارع  لـمتنبـي، 

طنج9، 90020، طنـجـ9  لـمغرب

ACHAHBAR PLASTIC شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملن9ق9 

 لصناعي9 مغوأ9 ممر 1 ق9ع9 رقم 

2 - 90070 طنجـ9  لـمغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

104775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (13

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ACHAHBAR PLASTIC

صناع9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ألنابيب  لبالستيكي9 ل ألك  و ر ت)

للتركيبات  لكهربائي9.

:) ملن9ق9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

1)ق9ع9 رقم)  لصناعي9 مغوأ9 ممر)

2 - 90070)طنجـ9  لـمغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 300.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 3.000 (: غشهبار) محمد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) غشهبار  محمد   ل يد 

حي  لنز ه9 زنق9 محمد  لقادري رقم)

2 90070)طنج9  لـمغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) غشهبار  محمد   ل يد 

حي  لنز ه9 زنق9 محمد  لقادري رقم)

2 90070)طنج9  لـمغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (09 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)231206.

595I
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GENIAL CONSTRUCTION

 GENIAL« شركة

»CONSTRUCTION

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رغسمال  لشرك9

GENIAL CONSTRUCTION

8، زنق9  بن عشير حي بدر غحفير ، 

63050، غحفير  ململك9  ملغربي9

 GENIAL« 9شرك

CONSTRUCTION« شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 8، 

زنق9  بن عشير حي بدر - 63050 

غحفير  ململك9  ملغربي9.

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.6247

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (17 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

 10.000« غي من) درهم«) (190.000«

عن) درهم«) (150.000« إلى) درهم«)

غل) نقدي9  حصص  تقديم  (: طريق)

عيني9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)276/2020.

597I

CHEZ RAIHANI

CHEZ RAIHANI

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

CHEZ RAIHANI

10 شارع غحمد شوقي طنج9 مكتب 

 لـمر سل9 عند »مغرب تن يق« 21 

شارع  لـمتنبـي، طنج9، 90020، 

طنـجـ9  لـمغرب

CHEZ RAIHANI شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

غحـمد شوقي - 90000 طنج9 

 لـمغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2019 شتنبر) (13

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 CHEZ (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.RAIHANI

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-تأسي1،)

لكل  لـمؤس ات) ل ستغالل  ت ييـر 

بصناع9  لـم9اعم،)  لـمتعلق9 

كالـم9اعم) ل لـمخابز   وحلويات 

لصالونات  لشاي،)ل لـمقاهي لأيرها.

لكل  لتجهيز ت ل آلالت) - ستير د 

ل لـمنتوجات  لغذ ئي9  لضرلري9)

لهذه  لـمؤس ات لت ييـرها..

 10 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

طنج9) (90000 (- شارع غحـمد شوقي)

 لـمغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)2.600.000 

درهم،)مق م كالتالي:

 26000 (: كريم  لريحاني)  ل يد 

بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) كريم  لريحاني   ل يد 
ز لي9 شارع فاس لل د  لذهب عمارة)
صفاء)رقم)2)بلوك)1)رقم)10) ل9ابق)

5 90000)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) كريم  لريحاني   ل يد 

ز لي9 شارع فاس لل د  لذهب عمارة)
صفاء)رقم)2)بلوك)1)رقم)10) ل9ابق)

5 90000)طنج9  لـمغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232539.

599I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

RED SQUARE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,999

 MAANI ، 20140، Casablanca

Maroc

RED SQUARE »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 9 زنق9 

بيرن  ل9ابق 2 رقم 9. - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.191091

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)11)غكتوبر)2006

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

ثم تفويت)500)حص9  جتماعي9 من)

طرف  ل يد برنارد جاي ماري جير رد)

فان بيفير لفائدة  ل يد سعيد بناني)

كريم)

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

برنارد) إستقال9  مل ير  ل يد  قبول 

من) بيفير  فان  جير رد  ماري  جاي 

بناني) سعيد  لتعيين  ل يد  مهامه 

كريم كم ير لحيد للشرك9 ملدة أير)

محدلدة

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تعديل  لشكل  لقانوني للشرك9 من)

شرك9 محدلدة  مل ؤللي9 إلى شرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  مل ؤللي9 

 لوحيد

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

على) ينص  :) لذي  (6 رقم) بند 

مايلي:)مجموع  وحصص  إلجتماعي9)

 ملشكل9 لرغس مال  لشرك9 في ملكي9)

 لشريك  لوحيد

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

 1000 ل) مجزغ  مال  لشرك9  رغس 

حص9  جتماعي9)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 19 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

غكتوبر)2006)تحت رقم)283637.

600I

THE NAHDA

AF TANGIER
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

AF TANGIER

145 شارع محمد  وخام1  ل9ابق 

 Tanger ،90000 ، 28 9لر بع شق 

Maroc

AF TANGIER شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 29 شارع 

عمر  بن  لعاص  ل9ابق 3 رقم 26 

طنج9 - 90000 طنج9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
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ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 AF (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. TANGIER

:) لت يير) بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل النعاش  لعقاري.

29)شارع) عنو ن  ملقر  الجتماعي):)
 26 رقم) (3 عمر  بن  لعاص  ل9ابق)

طنج9)-)90000)طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: قارلت) ح ن  حليم   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

قارلت) ح ن  حليم   ل يد 

عنو نه( )) لواليات  ملتحدة  المريكي9)

00501) لواليات  ملتحدة  المريكي9)

 لواليات  ملتحدة  المريكي9).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

قارلت) ح ن  حليم   ل يد 

عنو نه( )) لواليات  ملتحدة  المريكي9)

00501) لواليات  ملتحدة  المريكي9)

 لواليات  ملتحدة  المريكي9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232826.

601I

cabinet(aux(services(des(affaires

SAFAE WORKS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

SAFAE WORKS شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 

 و ديد  لريصاني - 52450 
 لريصاني  ملغرب .

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.12745
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم) (2020 يوليوز) (19 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 
»500.000)درهم«)غي من)»100.000 
عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)
غل) نقدي9  حصص  تقديم  (: طريق)

عيني9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 
يوليوز)2020)تحت رقم)197/2020.

603I

cabinet(aux(services(des(affaires

PRODI TRAV
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

PRODI TRAV شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 
 ملعاضيض ع.ص.ز.  رفود - 52200 

 رفود  ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.8443

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم) (2020 يوليوز) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 
من) غي  درهم«) (1.495.000«
»1.005.000)درهم«)إلى)»2.500.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدي9 غل عيني9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)196/2020.

605I

CHEZ RAIHANI

SARIMOB

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

SARIMOB

16 شارع  ألن9اكي رقم 15 طنج9 

مكتب  لـمر سل9 عند »مغرب 

تن يق« 21 شارع  لـمتنبـي، طنج9، 

90020، طنـجـ9  لـمغرب

SARIMOB شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 شارع 

 ألن9اكي رقم 15 - 90000 طنج9 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.29881

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2019 دجنبر) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

غربعين) هشام  (ة)) تفويت  ل يد)

 250 حص9  جتماعي9 من غصل) (90

ف9م9) (ة)) لفائدة  ل يد) حص9 

بنم عود بتاريخ)09)دجنبر)2019.

غربعين) هشام  (ة)) تفويت  ل يد)

 250 حص9  جتماعي9 من غصل) (80

ربيع غربعين) (ة)) حص9 لفائدة  ل يد)

بتاريخ)09)دجنبر)2019.

غربعين) سامي  (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (170

(ة))ف9م9) 250)حص9 لفائدة  ل يد)

بنم عود بتاريخ)09)دجنبر)2019.

غربعين) سامي  (ة)) تفويت  ل يد)

 250 حص9  جتماعي9 من غصل) (80

حص9 لفائدة  ل يد)(ة))جمال غربعين)

بتاريخ)09)دجنبر)2019.

غربعين) هدى  (ة)) تفويت  ل يد)
 250 حص9  جتماعي9 من غصل) (90
ف9م9) (ة)) لفائدة  ل يد) حص9 

بنم عود بتاريخ)09)دجنبر)2019.
غربعين) هدى  (ة)) تفويت  ل يد)
 250 حص9  جتماعي9 من غصل) (80
حص9 لفائدة  ل يد)(ة))نادي9 غربعين)

بتاريخ)09)دجنبر)2019.
عميرة) فادي  (ة)) تفويت  ل يد)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (170
(ة))ف9م9) 250)حص9 لفائدة  ل يد)

بنم عود بتاريخ)09)دجنبر)2019.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يناير) (16 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)229649.

606I

(COMPTABLE)(9مكتب  ملحاسب

 SOCIETE GREEN HAT
S.A.R.L-A.U

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

(COMPTABLE) 9مكتب  ملحاسب
زنق9 فاس  قام9 رياض  ملدين9 
 ل9ابق  لثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان  ملغرب
SOCIETE(GREEN(HAT (S.A.R.L-

A.U) شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 
ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 67 
 ملركب  لتجاري  ل عيدي9 - 63600 

 ل عيدي9  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
7097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (28
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
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عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

SOCIETE GREEN HAT (S.A.R.L-

.(A.U

تصدير) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل لفالحي9) ل ستير د  ملو د  لغد ئي9 

لمو د  خرى.
 67 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ملركب  لتجاري  ل عيدي9)-)63600 

 ل عيدي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

عبد  وحفيظ) بور س   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

(: عبد  وحفيظ) بور س  ) ل يد 

1000)بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  وحفيظ) بور س   ل يد 
عنو نه( ))رسالن  ملركز بركان)63600 

بركان  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  وحفيظ) بور س   ل يد 
عنو نه( ))رسالن  ملركز بركان)63600 

بركان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (11 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)143/2020.

616I

Ste LAVAGE D’ECLATS SARL

Ste LAVAGE D’ECLATS SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

Ste LAVAGE D›ECLATS SARL

26 شارع  لعلوين لجدة ، 60000، 

لجدة  ملغرب

 Ste LAVAGE D’ECLATS SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

 لعلويين لجدة - 60000 لجدة 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

35259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (15

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 Ste (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAVAGE D’ECLATS SARL

أ يل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

بيع) (- لتصدير) -) ستير د   ل يار ت)

ق9ع أيار  ل يار ت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26)شارع)

لجدة) (60000 (- لجدة)  لعلويين 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)90)سن9).

 90.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 450 (:  ل يدة  لعاللي  يمان)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 225 (: مرلة)  ل يدة  لعاللي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد  لعاللي ريان):)225)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة  لعاللي  يمان عنو نه( ))

 لحي  ملحمدي شارع  لعلويين رقم)29 

لجدة)60000)لجدة  ملغرب.

عنو نه( )) مرلة   ل يدة  لعاللي 

 لحي  ملحمدي شارع  لعلويين رقم)29 

لجدة)60000)لجدة  ملغرب.

عنو نه( )) ريان   ل يد  لعاللي 

 لحي  ملحمدي شارع  لعلويين رقم)29 

لجدة)60000)لجدة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة  لعاللي  يمان عنو نه( ))

 لحي  ملحمدي شارع  لعلويين رقم)29 

لجدة)60000)لجدة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1972.

619I

FIDUCIAIRE ZBIRI

CAFE EL OULOUM

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

FIDUCIAIRE ZBIRI

 AVENUE ZERKTOUNI 36/35

 APT(N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAFE EL OULOUM شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي عبد هللا  مللكي9  مل ماة 

مرلى 2 تجزئ9 علي  حماد رقم 21 - 

9000 مر كش  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.97531

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

2020)تقرر حل) 28)فبر ير)  ملؤرخ في)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

CAFE EL OULOUM)مبلغ رغسمالها)

مقرها) لعنو ن  درهم  (10.000

هللا) عبد  موالي  شارع   إلجتماعي 

تجزئ9 علي) (2  مللكي9  مل ماة مرلى)

مر كش) (9000  -  21 رقم)  حماد 

 ملغرب نتيج9 ل):)توقف  لنشاط).

شارع) ب  مقر  لتصفي9  حدد  ل 

موالي عبد هللا  مللكي9  مل ماة مرلى)

2)تجزئ9 علي  حماد رقم)21 - 9000 

مر كش  ملغرب.)

ل عين:

حماد بابانو لعنو نه( ))  ل يد(ة))

 90000 تعالني9 بوسكري ت ل9انت)

مر كش  ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (03  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)113891.

622I

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

 STE KHENIFRA TOURNAGE

MECANIQUE SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين ممثل قانوني للشرك9

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

زنق9 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة  ملغرب

 STE KHENIFRA TOURNAGE

MECANIQUE SARL »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 06 

زنق9 03 حي  و يش  مللكي 54000 

خنيفرة  ملغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشرك9«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.1925

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

لتبعا) (2020 يوليوز) (21 في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  الستقال9  مل ير  وحالي 

 ملمثل(ين)) لقانوني(ين):)

-)عمري عبد  لرحيم

-)لصفيا  وحبيب

)-)خنيفرة تورناج ميكانيك شرك9)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة  لكائن)

زنق9) (06 رقم) ب:) مقرها  إلجتماعي 

03)حي  و يش  مللكي)54000)خنيفرة)

 ملغرب
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عند) رقم  لس ل  لتجاري 

 القتضاء:)1625

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بخنيفرة بتاريخ)23)يوليوز)

2020)تحت رقم)178.

624I

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

 STE KHENIFRA TOURNAGE

MECANIQUE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

زنق9 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة  ملغرب

 STE KHENIFRA TOURNAGE

MECANIQUE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 06 

زنق9 03 حي  و يش  مللكي 54000 

خنبفرة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.1925

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

تفويت  ل يد)(ة))رضا بوكلو)500 

 1.000 غصل) من  حص9  جتماعي9 

حص9 لفائدة  ل يد)(ة))عبد  لرحيم)

عمري بتاريخ)21)يوليوز)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 البتد ئي9 بخنيفرة بتاريخ)23)يوليوز)

2020)تحت رقم)178.

625I

COMPTA-FIS

ABAOUCH MIMOUN
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

COMPTA-FIS
 AV(IDRISS(II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

ABAOUCH MIMOUN شرك9 
ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 

 شمحان، تونفيت، ميدلت - 54502 
ميدلت  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.1653

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
تفويت  ل يد)(ة))ميمون  باعوش)
حص9  جتماعي9 من غصل) (10.000
(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (90.000
يوليوز) (08 بتاريخ) ل لعيد  باعوش 

.2020
تفويت  ل يد)(ة))ميمون  باعوش)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (8.000
(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (90.000
يوليوز) (08 بتاريخ) محمد  باعوش 

.2020
تفويت  ل يد)(ة))ميمون  باعوش)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (8.000
(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (90.000
يوليوز) (08  ملص9فى  باعوش بتاريخ)

.2020
تفويت  ل يد)(ة))ميمون  باعوش)
غصل) من  حص9  جتماعي9  (9.000
(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (90.000
يوليوز) (08 بتاريخ)  لشريف9  جعود 

.2020
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (27  البتد ئي9 بميدلت بتاريخ)

2020)تحت رقم)117/2020.

626I

SOCAGECOM SARL

INGIROUTE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

SOCAGECOM SARL

29 زنق9  لشيخ شعيب  لدكالي درب 

 و امع قرب مس د  لعتيق 29 زنق9 

 لشيخ شعيب  لدكالي درب  و امع 

قرب مس د  لعتيق، 25000، 

خريبك9  ملغرب

INGIROUTE شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

 N°72 لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 RUE MOULAY ABDELLAH

 N°72 RUE(MOULAY(ABDELLAH

.25000 KHOURIBGA(MAROC

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.4953

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (20 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

 YOUSSEF EL (ة)) تفويت  ل يد)

من) حص9  جتماعي9  (ALAMI( 50

(ة)) حص9 لفائدة  ل يد) (500 غصل)

 ABDESSLAM MOUNAOUAR

بتاريخ)20)يوليوز)2020.

 AMINA EL (ة)) تفويت  ل يد)

من) حص9  جتماعي9  (WASMI( 50

(ة)) حص9 لفائدة  ل يد) (500 غصل)

 ABDESSLAM MOUNAOUAR

بتاريخ)20)يوليوز)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 البتد ئي9 بخريبك9 بتاريخ)03)أشت)

2020)تحت رقم)253.

627I

FIDA

 QUINCAILLERIE BEN

MARMADA

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDA

 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 QUINCAILLERIE BEN

MARMADA شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ل اسف9 

تجزئ9  لوكال9  وحضري9 رقم 199 

 لد ر لبيضاء 20190  لد لر لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

463523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (10

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 QUINCAILLERIE BEN  :

.MARMADA

تجارة في) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ألجهزة ل ألدل ت.

:)ل اسف9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 199 رقم) تجزئ9  لوكال9  وحضري9 

20190) لد لر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

مرمدة) فيصل  بن   ل يد 

تجزئ9  لوكال9) ل اسف9  عنو نه( ))

 20190  199 رقم)  وحضري9 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

 ل يد بدر  بن مرمدة عنو نه( ))

تجزئ9  لوكال9  وحضري9) ل اسف9 
20190) لد ر لبيضاء)  199 رقم)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

مرمدة) فيصل  بن   ل يد 

تجزئ9  لوكال9) ل اسف9  عنو نه( ))

 20190  199 رقم)  وحضري9 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)-.

629I

ste(cofiguer(sarl

A.B.L.K TRANS SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

A.B.L.K TRANS SARL AU شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخام1  مللك  مل مى ق9ع9 

2 - 35100 جرسيف  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2020/1807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 A.B.L.K(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.TRANS SARL AU

نقل) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع  لبضائع  لوطني9 ل لدللي9)

وح اب  لغير.

-) شغال مختلف9  ل  لبناء.

-) الستير د ل لتصدير.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

محمد  وخام1  مللك  مل مى ق9ع9)

2 - 35100)جرسيف  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: وخلوفي) عبد  لرحيم   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

وخلوفي) عبد  لرحيم   ل يد 
عنو نه( ))حي  ل اني9 زنق9)197)رقم)

10)بير  لشفاء)90090)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

وخلوفي) عبد  لرحيم   ل يد 
عنو نه( ))حي  ل اني9 زنق9)197)رقم)

10)بير  لشفاء)90090)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

أشت)2020)تحت رقم)821/2020.
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CENTRE D’AFFAIRES H2A CONSULTING

 CENTRE D’AFFAIRES H2A

CONSULTING
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

 CENTRE D’AFFAIRES H2A

CONSULTING

 rue(Ibnou(Mounir, Résidence
 Azzarka(ETAGE 2, NR 18,
 Maarif, Casablanca 117 ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 CENTRE D’AFFAIRES H2A
CONSULTING شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة (في طور 

 لتصفي9)
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 117  بن 

منير  قام9  لزرقاء  ل9ابق  لثاني رقم 
18  ملعاريف  لبيضاء - 20300  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.429629

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2019)تقرر حل)  ملؤرخ في)03)شتنبر)
ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 
 CENTRE D’AFFAIRES H2A
رغسمالها) مبلغ  (CONSULTING
مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000
منير  قام9) 117) بن   إلجتماعي)
 18 رقم)  لزرقاء) ل9ابق  لثاني 
20300) لد ر) (-  ملعاريف  لبيضاء)
تصفي9) (: ل) نتيج9   لبيضاء) ملغرب 

لدي9.
117) بن) ل حدد مقر  لتصفي9 ب)
منير  قام9  لزرقاء) ل9ابق  لثاني رقم)
18) ملعاريف  لبيضاء)-)20300) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)
ل عين:

يوسف  بر ص)  ل يد(ة))
 9 ب) كريان  لرحامن9  لعنو نه( ))
20000) لد ر) سيدي مومن) (261 ر)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.
)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 
 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)
زنق9  بن) (117 (: بالتصفي9)  ملتعلق9 
منير  قام9  لزرقاء) ل9ابق  لثاني رقم)

18) ملعاريف  لبيضاء
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

مارس)2019)تحت رقم)7446.
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Consultation(internationale(6870 

FIFTHAVENUE TRAVEL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

 Consultation(internationale

6870
شارع محمد  وخام1 فضاء ي رى 

 ل9ابق 10 رقم 355 ، 20100،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

FIFTHAVENUE TRAVEL شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 22 شارع 

يعقوب  ملنصور، ل9بق 3 رقم 31 - 

20022  لبيضاء  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.361699

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (19  ملؤرخ في)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

مبلغ) (FIFTHAVENUE TRAVEL
رغسمالها)100.000,00)درهم لعنو ن)

يعقوب) شارع  (22 مقرها  إلجتماعي)
 20022 -  ملنصور، ل9بق)3)رقم)31 

عدم) (: ل) نتيج9   لبيضاء) ملغرب 

تحقيق  لهدف  إلجتماعي).

ل حدد مقر  لتصفي9 ب)22)شارع)
 31 رقم) (3 يعقوب  ملنصور، ل9بق)

 ملغرب)20022) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

ل عين:

منيا ح ني لعنو نه( ))  ل يد(ة))

فال) 20،زنق9 ر سين طبق3)شق199)

20090) لبيضاء) ملغرب) فلوري)

كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 19 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739517.
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G.MAO.CCF

STE ISOLIBAQ

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 29

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE ISOLIBAQ شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 99 

شارع  لبحر  مليت حي رياض طريق 

صفرل رقم 99 شارع  لبحر  مليت حي 

رياض طريق صفرل 30000 فاس 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ISOLIBAQ

لرش9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

إلصالح هياكل  ل يار ت.

 99 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

طريق) رياض  حي  شارع  لبحر  مليت 

صفرل رقم)99)شارع  لبحر  مليت حي)

فاس) (30000 صفرل) طريق  رياض 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 
لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عبد  لعالي لباق عنو نه( ))
حي  لتقدم عين) (197 رقم) (60 زنق9)
فاس) (30000 فاس) فاس  هارلن 

 ملغرب).
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد عبد  لعالي لباق عنو نه( ))
حي  لتقدم عين) (197 رقم) (60 زنق9)
فاس) (30000 فاس) فاس  هارلن 

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1820.
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FIDUCIAIRE SIDI GHANEM 

STE WIMTRA NEGOCE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT(N° 1 RDC(IMM(G58

 RES AL IHSSANE RTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC
STE WIMTRA NEGOCE شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  زبزط 
 ل9ابق  ل فلي رقم 9 مكتب رقم 
2 درب تحرقين  ملدين9 - 90000 

مر كش  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
105271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WIMTRA NEGOCE
جميع) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ألشغال  لعام9 لغشغال  لبناء
- لتجارة.

:) زبزط) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم) مكتب  (9 رقم)  ل9ابق  ل فلي 
 90000 (- تحرقين  ملدين9) درب  (2

مر كش  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (: يوسف)  ل يد  مر غ 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) يوسف   ل يد  مر غ 
دل ر  مل د بلوك)9010)تارك9)90000 

مر كش  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) يوسف   ل يد  مر غ 
دل ر  مل د بلوك)9010)تارك9)90000 

مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114502.
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س- طل1

 STE PHARMACIE BENI
AYAT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

س- طل1
 ل9ابق  اللل  لحي  الد ري شارع 

 ل9ائف رقم 91 ، 23000، بني مالل 
 ملغرب

 STE PHARMACIE BENI AYAT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز بني 

عياط  زيالل - 22000  زيالل  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

4153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PHARMACIE BENI AYAT

:)صيدالني) أرض  لشرك9 بإيجاز)

بائع بالتق يط.

:)مركز بني) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عياط  زيالل)-)22000) زيالل  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

مبلغ رغسمال  لشرك9:)1.185.600 

درهم،)مق م كالتالي:

 11.856(:  ل يدة بوجعفر  يمان)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة بوجعفر  يمان عنو نه( ))

شاكر) بدر  حي  لقدس  (9 شق9) (43

سياب فاس)30050)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة بوجعفر  يمان عنو نه( ))

9)حي  لقدس بدر شاكر سياب) شق9)

فاس)30050)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) بازيالل   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)195.
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Ettalbi

RIMO CAR

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

RIMO CAR

 Hay(moulay(rachid 3eme(tranch

 bloc 3 N 1 ، 70000، Laayoune

Maroc

RIMO CAR شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ل مارة قي اري9  لديش رقم 07 - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

31207

 25 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 RIMO(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.CAR

كر ء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل ير ت.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 -  07  ل مارة قي اري9  لديش رقم)

70000) لعيون  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

سيدي  ر هيم)  ل يد  لشرفي 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

(: ) ل يد  لشرفي سيدي  ر هيم)

1000)بقيم9)100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

سيدي  ر هيم)  ل يد  لشرفي 

 59 رقم) زنق9  وخمي ات  عنو نه( ))
70000) لعيون)  1 خط  لرمل9) حي 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لشر في  ل الك عنو نه( ))

خط) حي  (59 رقم) زنق9  وخمي ات 

 لرمل9)1 70000) لعيون  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (09  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1593.
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KAMA SERVICE

STE MASTER GLAÇONS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

KAMA SERVICE

شق9 رقم 2 إقام9 غميرة سيدي بنور 

، 24350، سيدي بنور  ملغرب

STE MASTER GLAÇONS شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شق9 رقم 

2 إقام9 غميرة سيدي بنور - 24350 

سيدي بنور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MASTER GLAÇONS

صنع) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لبيع  لثل ات  لغد ئي9

-) نتاج لتوزيع  ملو د  لغد ئي9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)شق9 رقم)

 24350(- إقام9 غميرة سيدي بنور) (2

سيدي بنور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (450 (: نيل) حميد   ل يد 

بقيم9)100)درهم للحص9).

(: بوخيرة)  ل يدة فاطم9  لزهر ء)

300)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

 250 (:  ل يد عبد  مل يد سحود)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) نيل  حميد   ل يد 

تعالني9  وخير) (3 عمارة) (2  لشق9 ب)

 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب.

بوخيرة) فاطم9  لزهر ء)  ل يدة 

حي  لهدى) (111 بلوك رقم) عنو نه( ))

 كادير)80070) كادير  ملغرب.

سحود) عبد  مل يد   ل يد 

عنو نه( ))دل ر عين موش سيدي عبد)

مر كش) (40066 مر ك1) أيات  هللا 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) نيل  حميد   ل يد 

تعالني9  وخير) (3 عمارة) (2  لشق9 ب)

 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بنور  ب يدي   البتد ئي9 

أشت)2020)تحت رقم)3728.
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bureau(d’etude(comptable(et(de(gestion

جوليا فود
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 bureau(d›etude(comptable(et(de

gestion
زنق9  مل تشفى جرسيف ، 35100، 

جرسيف  ملغرب

جوليا فود شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخام1  لعمارة بن9الب 

 ل9ابق  لثاني  لق9 5 - 35100 

جرسيف  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (23

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

جوليا) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

فود.

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع لطنيا لدلليا.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بن9الب) محمد  وخام1  لعمارة 

 35100  -  5  ل9ابق  لثاني  لق9)

جرسيف  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبيوي سعيد):)250)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 250 (: نور لدين) عبيوي   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عبيوي رشيد):)250)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عبيوي خالد):)250)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) سعيد  عبيوي   ل يد 
حي  مل يرة)62602)ر س  ملاء) ملغرب.

 ل يد عبيوي نور لدين عنو نه( ))

م9ال 9) حمو  دل ر  لدأال9  لالد 

62253) لدريوش  ملغرب.
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عنو نه( )) رشيد  عبيوي   ل يد 

رلطرد م)3011)رلطرد م هولند .

عنو نه( )) خالد  عبيوي   ل يد 

رلطرد م)3011)رلطرد م هولند .

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) سعيد  عبيوي   ل يد 

حي  مل يرة)62602)ر س  ملاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

أشت)2020)تحت رقم)823/2020.

639I

MEH EXPERTISE

AL MIJHAR JUNIOR PRIVEE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

خفض رغسمال  لشرك9

MEH EXPERTISE

98 زنق9  ملح99 شق9 رقم 8 حي 

إقبال خريبك9 ، 25023، خريبك9 

 ملغرب

 AL MIJHAR JUNIOR PRIVEE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 405 بلوك 

16 حي  وخو دري9  و د د  ل9ابق 

 ل فلي - 25000 خريبك9  ملغرب.

خفض رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.5511

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2019 دجنبر) (30 في)  ملؤرخ 

خفض رغسمال  لشرك9 بمبلغ قدره)

»800.000)درهم«)غي من)»900.000 

عن) درهم«) (100.000« إلى) درهم«)

طريق):)-.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بخريبك9 بتاريخ)27)يوليوز)

2020)تحت رقم)297.

640I

LB COMPTA

MARZEG GLOBAL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

LB COMPTA

 RESIDENCE(BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

MARZEG GLOBAL شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 56 زنق9 

سان سان1  قام9  ل ال م  ل9ابق 

5 رقم 13 بلفدير - 20220  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MARZEG GLOBAL

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 إلرساليات,) لتجارة  إللكترلني9,)

 لت ويق  لرقمي,) لت ويق ل إلنتاج,)

 المتياز  لتجاري,) التصاالت,) د رة)

خدم9) منظم   ملو رد  لبشري9,)

معلومات  ألعمال),

) ستير د لتصدير.

زنق9) (56 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سان سان1  قام9  ل ال م  ل9ابق)

20220) لد ر) (- بلفدير) (13 رقم) (5

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

(: عالء) محمد  زكزلتي   ل يد 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عالء) محمد  زكزلتي   ل يد 

 SHEPHERDS  89 عنو نه( ))

 BUSH( ROAD( LONDON( W6

 7LR LONDON ROYAUME UNI

06320( LONDON( ROYAUME-

.UNI

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عالء) محمد  زكزلتي   ل يد 

 SHEPHERDS BUSH  9 عنو نه( ))

 ROAD( LONDON( W6( 7LR

 LONDON ROYAUME UNI

06320( LONDON( ROYAUME-

UNI

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741439.

641I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE JIRMINI TRAVAUX
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملس د رقم 20  ل9ابق  اللل 

 لشق9 1  لرشيدي9 ص ب 188 ، 

52000،  لرشيدي9  ملغرب

 SOCIETE JIRMINI TRAVAUX

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 

مزكيدة  لريصاني - 52000 

 لريصاني  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. SOCIETE JIRMINI TRAVAUX

:) شغال) بإيجاز) أرض  لشرك9 

مختلف9)

 شغال  لفالح9

تجارة.

قصر) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مزكيدة  لريصاني)-)52000) لريصاني)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: علمي) مص9فى   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد  دري1 علمي):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد مص9فى علمي عنو نه( ))

قصر سيدي بوبكر  لريصاني)52000 

 لريصاني  ملغرب.

عنو نه( )) علمي   ل يد  دري1 
حي حكمات) بنزيرط  زنق9  (291 رقم)

52000) وخمي ات)  وخمي ات)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد مص9فى علمي عنو نه( ))

قصر سيدي بوبكر  لريصاني)52000 

 لريصاني  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

642I
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FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE

BRIDGLANGUAGES

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

قفل  لتصفي9

FIDUCIAIRE MALIKI

شارع  ملس د رقم 20  ل9ابق  اللل 

 لشق9 1  لرشيدي9 ص ب 188 ، 

52000،  لرشيدي9  ملغرب

 SOCIETE BRIDGLANGUAGES

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : تجزئ9 

 لفالح9 2 رقم 92  لرشيدي9 - 

52002  لرشيدي9  ملغرب.

قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.11379

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (08  ملؤرخ في)

 SOCIETE BRIDGLANGUAGES

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة مبلغ)

لعنو ن) درهم  (100.000 رغسمالها)

 2 تجزئ9  لفالح9) مقرها  إلجتماعي 

رقم)92) لرشيدي9)-)52002) لرشيدي9)

 ملغرب نتيج9 الملناف 9.

ل عين:

تاجموت)  ل يد(ة)) سام9 

12) زمور) رقم) (11 زنق9) لعنو نه( ))

52002) لرشيدي9  ملغرب)  و ديد)

كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

تجزئ9) لفي  (2020 يناير) (08 بتاريخ)

 لفالح9)2)رقم)92) لرشيدي9)-)52002 

 لرشيدي9  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)190/2020.

644I

Trefle(Conseil

MAYA HOSPITALITY

شرك9  مل اهم9

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

MAYA HOSPITALITY شرك9 

 مل اهم9

 BD ,59 لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 Zerktouni 6ème(étage(n°18

 Casablanca - 20000 Casablanca

.Maroc

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري -.

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)01)يوليوز)2020)تم تحويل)

للشرك9)  ملقر  الجتماعي  وحالي 

 BD( Zerktouni( 6ème (,59« من)

 étage(n°18(Casablanca( -(20000

 BD,91« إلى) (»Casablanca( Maroc

 Driss( Slaoui( Anfa( Casablanca( -

.»20000(Casablanca(Maroc

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741836.

645I

EL OUARRAD AZIZ

 AMIS CHALLENGE

TECHNOLOGIE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue

 a 1 Etage(vn(Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

 AMIS CHALLENGE

TECHNOLOGIE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 زنق9 

لفقيه  لقري  ل عادة مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

48601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2019 أشت) (03

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 AMIS (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.CHALLENGE TECHNOLOGIE

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-) لتصدير)

ل الستير د)

-)غشغال مختلف9.
زنق9) (16 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- مكناس) لفقيه  لقري  ل عادة 

50000)مكناس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

:)500)حص9)  ل يد  لعمري زهير)

بقيم9)100)درهم للحص9).

500)حص9) (:  ل يد ملنيعي جو د)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لعمري زهير عنو نه( ))26 

 50000 مكناس) حدل  سيدي  درب 

مكناس  ملغرب.

عنو نه( )) جو د  ملنيعي   ل يد 

 50000 تجزئ9  ملنصورمكناس) (31

مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لعمري زهير عنو نه( ))26 

 50000 مكناس) حدل  سيدي  درب 

مكناس مكناس

عنو نه( )) جو د  ملنيعي   ل يد 

 50000 تجزئ9  ملنصورمكناس) (31

مكناس مكناس

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

غكتوبر) (09  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2019)تحت رقم)9082.

646I

FIDUCIAIRE MALIKI

BELAIDSOLI
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

قفل  لتصفي9

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملس د رقم 20  ل9ابق  اللل 

 لشق9 1  لرشيدي9 ص ب 188 ، 

52000،  لرشيدي9  ملغرب

BELAIDSOLI شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : قصر 

تالريرت مدأرة  لرشيدي9 قصر 

تالريرت مدأرة  لرشيدي9 52000 

 لرشيدي9  ملغرب.

قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.10311

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يناير) (23  ملؤرخ في)

BELAIDSOLI)شرك9 ح ت  مل ؤللي9)

 60.000 رغسمالها) مبلغ   ملحدلدة 

درهم لعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر)

قصر) مدأرة  لرشيدي9  تالريرت 

 52000 مدأرة  لرشيدي9) تالريرت 

ملشاكل) نتيج9   لرشيدي9  ملغرب 

 قتصادي9.

ل عين:

 ل يد(ة)) ملهدي بلعيد لعنو نه( ))

مدأرة  لرشيدي9) تالريرت  قصر 

كمصفي) 52000) لرشيدي9  ملغرب 

(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

قصر) لفي  (2020 يناير) (23 بتاريخ)

 52000 (- تالريرت مدأرة  لرشيدي9)

 لرشيدي9  ملغرب.
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)189/2020.

647I

STAF CONSULTING

WEYOO
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

STAF CONSULTING

 AL(YASSMINE(R 5 IMM 74

 RC(APRT(N° 02 OUELFA

 HAY(HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

WEYOO شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 81 ، 

 ل9ابق  أللل ،شارع  لهدهد  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب - 22000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467333

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (23

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WEYOO

:) ستير د) بإيجاز) أرض  لشرك9 

بيع لتوزيع لتركيب غجهزة  لكمبيوتر)

 إللكترلني9 ل لكهربائي9.

 81 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

،شارع  لهدهد  لد ر) ،) ل9ابق  أللل)

22000) لد ر) (-  لبيضاء) ملغرب)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 500.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 1.250 (: سلغيتي) يون1   ل يد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد حمزة  لشفشالني):)3.750 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) سلغيتي  يون1   ل يد 
 قام9 حمزة رقم)135)شق9)3) ل9ابق)
22000) لد ر) معرلف) سيدي  (2

 لبيضاء) ملغرب.
حمزة  لشفشالني)  ل يد 
 3 عنو نه( )) قام9  ل الم عمارة ب)
شق9)6)سيدي معرلف)22000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) سلغيتي  يون1   ل يد 
 قام9 حمزة رقم)135)شق9)3) ل9ابق)
22000) لد ر) معرلف) سيدي  (2

 لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.
648I

WINT TOURS

وينت تور
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

WINT TOURS
ح.م تجزئ9  لبرك9 طريق  لبيضاء 

رقم 98 مر كش ، 0،  ختر  ملدين9 غل 
MAROC 9و ماع 

لينت تور شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي ح.م 

تجزئ9  لبرك9 طريق  لبيضاء رقم 
98 مر كش  ختر  ملدين9 غل  و ماع9 

MARRAKECH MAROC 9000
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
105265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (27

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

لينت) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

تور.

:) لنقل) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل ياحي لنقل  مل تخدمين.

ح.م) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم) طريق  لبيضاء) تجزئ9  لبرك9 

مر كش  ختر  ملدين9 غل  و ماع9) (98

.MARRAKECH MAROC 9000

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)2020)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  يت  لفقير بدر عنو نه( ))
ح.م تجزئ9  لبرك9 طريق  لبيضاء)رقم)

98)مر كش)9000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  يت  لفقير بدر عنو نه( ))
ح.م تجزئ9  لبرك9 طريق  لبيضاء)رقم)

98)مر كش)9000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

رقم) تحت  (2020 يوليوز) (20

 M07_20_2079899114495

./2020/D.A.C.E

649I

(COMPTABLE)(9مكتب  ملحاسب

 BIG BROTHER DAIRY
(COWS COMPANY (S.A.R.L

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

(COMPTABLE) 9مكتب  ملحاسب

زنق9 فاس  قام9 رياض  ملدين9 

 ل9ابق  لثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان  ملغرب

 BIG BROTHER DAIRY COWS

COMPANY (S.A.R.L) شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 النتصار لعثامن9 بركان - 63054 

بركان  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

7201

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (03

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 BIG BROTHER DAIRY COWS

.(COMPANY (S.A.R.L

تربي9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ملاشي9 ل نتاج  اللبان لأيرها.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 63054 (- بركان) لعثامن9   النتصار 

بركان  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد بوكرين خليد):)340)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

(: عبد  و و د) بنحد ش   ل يد 

330)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

 ل يد بن زيان عبد  و و د):)330 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

) ل يد بوكرين خليد):)340)بقيم9)

100)درهم.

(: عبد  و و د) بنحد ش   ل يد 

330)بقيم9)100)درهم.

 ل يد بن زيان عبد  و و د):)330 

بقيم9)100)درهم.
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ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) خليد  بوكرين   ل يد 

دل ر  وخضر ن لعثامن9)63054)بركان)

 ملغرب.

عبد  و و د) بنحد ش   ل يد 

عنو نه( ))دل ر  لالد  لعامري لعثامن9)

63054)بركان  ملغرب.

عبد  و و د) زيان  بن   ل يد 

لعثامن9) دل ر  وخضر ن  عنو نه( ))

مد غ)63054)بركان  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) خليد  بوكرين   ل يد 

دل ر  وخضر ن لعثامن9)63054)بركان)

 ملغرب

عبد  و و د) بنحد ش   ل يد 

عنو نه( ))دل ر  لالد  لعامري لعثامن9)

63054)بركان  ملغرب

عبد  و و د) زيان  بن   ل يد 

لعثامن9) دل ر  وخضر ن  عنو نه( ))

مد غ)63054)بركان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (23 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)218/2020.

652I

LA COMPTACTIVE SARL AU

ADAB PRESTIGE

إعالن متعدد  لقر ر ت

LA COMPTACTIVE SARL AU

عمارة رقم 52 مكتب 8ـــB  ل9ابق 

 لثالت شارع موالي رشيد كليز 

مر كش ، 90000، مر كش  ملغرب

ADAB PRESTIGE »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: متجر رقم 

19 عمارة A6 عملي9  و نوب 89 

 لعزلزي9 مر كش - - مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.102445

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

 ملصادق9 على نقل  ألسهم  لتي تمت)

بين) (27/07/2020 بتاريخ) بمر كش 

(-  ألشخاص  ل9بيعيين  ملشار إليهم:)

 900) يبيع) (،  ل يد عادل  ملشكوري)

سهم))لل يد عبد  لنور عمار

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

دمج شريك جديد)،)لهو:) ل يد عبد)

 لنور عمار)؛

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تعيين  ملدير  لثاني)،)لهو:) ل يد عبد)

 لنور عمار)؛

على) ينص  9:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:)تغيير  لشكل  لقانوني للشرك9)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة) من:)

ح ت) شرك9  إلى:) للم اهم  لوحيد 

م ؤللي9 محدلدة)؛

قر ر رقم)5:) لذي ينص على مايلي:)

 عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملنقح

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

 ADAB PRESTIGE  سم  لشرك9 هو)

.S.A.R.L

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

إجر ؤها) تم  بيع  ألسهم  لتي  بعد 

27/07/2020) لتوزيع) بتاريخ)

 و ديد لرغس  ملال كما يلي:)*) ل يد)

 60،000.00 مبلغ:) عادل   ملشكوري 

درهم)*) ل يد عبد  لنور عمار بمبلغ:)

40،000.00)درهم.

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

مائ9) بمبلغ  رغس  ملال  تحديد  تم 

لهي) درهم).) (100،000) درهم) غلف 

سهم  جتماعي) (1000 إلى) مق م9 

لكل) درهم)) (100) بقيم9 مائ9 درهم)

(، مدفوع9 بالكامل لمدفوع9) (، منها)

مع) يتناسب  بما  للشركاء) مخصص9 

-) ل يد) لهي:) (، م اهماتهم  لنقدي9)

-) ل يد) 600)سهم)  ملشكورى عادل)

900)سهم.) إلجمالي:) عبد  لنور غمير)

1،000)سهم

على) ينص  15:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)يدير  لشرك9 مدير ل حد غل غكثر)

تعيين) يتم  غم ال.) غل شركاء) غفر د  غل 

 ملدير)( ملديرين))بقر ر جماعي يحكمه)

بأألبي9 ثالث9 غرباع رغس  ملال لفترة)

عليها) ،) ملنصوص  ال) غم  محدلدة  (،

يتم تعيين  ل يدين) في قر ر  لتعيين.)

 ملشكوري عادل ل ل يد عبد  لنور)

مشاركين) مديرين  عمار  لشريكين 

لفترة أير محدلدة)،)لهو غمر يقبلهما.)

تلتزم  لشرك9 بشكل صحيح باألفعال)

بالتوقيع  ملنفصل) بها   ملتعلق9 

للمديرين  ملشاركين.)ل لباقي لم يتغير

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (09 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)114652.

653I

YAHOM

YAHOM
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

YAHOM

59, شارع  لزرق9وني  ل9ابق 3 

 لرقم 8 ، 20000،  ملدين9  ملغرب

YAHOM شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 59, شارع 

 لزرق9وني  ل9ابق 3  لرقم 8 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.341511

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (29  ملؤرخ في)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

 100.000 رغسمالها) مبلغ  (YAHOM

(,59 درهم لعنو ن مقرها  إلجتماعي)

شارع  لزرق9وني  ل9ابق)3) لرقم)8 - 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيج9)

ل):) وحل  ملبكر للشرك9.

(,59 ب) مقر  لتصفي9  حدد  ل 

شارع  لزرق9وني  ل9ابق)3) لرقم)8 - 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

ل عين:

سالم9) حميد   ل يد(ة))
زنق9) (121 رقم) (27 زنق9) لعنو نه( ))

20030) لد ر  لبيضاء)  ل ينغال)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

لعند  إلقتضاء) وحدلد) (

على  لصالحيات  ملخول9)  ملفرلض9 

تبليغ) لمحل  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود ل لوثائق  ملتعلق9 بالتصفي9):)

59,)شارع  لزرق9وني  ل9ابق)3) لرقم)

8

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741585.

654I

F.B.A.K GESTION SARL

LINA-PRO SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر  نزر ن  قام9  لشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1  بن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir  ملغرب

LINA-PRO SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

 Bd(bir لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 anzarane(residence(chaibi(appat

1bi(ben(guerir 43150  بن جرير 

 ملغرب
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تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
2321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
LINA- (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.PRO SARL
منعش) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري.
 Bd( bir (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 anzarane(residence(chaibi(appat
)1bi) بن جرير) ben( guerir( 43150

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد هشام بوشادي):)34)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
حص9) (33 (:  ل يد رشيد  لفارق)

بقيم9)100)درهم للحص9).
 33 (: عز  لدين  لفارق)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد هشام بوشادي عنو نه( ))
43150) بن)  7 رقم) حي  و ديد س 

جرير  ملغرب.
عنو نه( )) رشيد  لفارق   ل يد 
حي  لفرح رقم)635 43150) بن جرير)

 ملغرب.
 ل يد عز لدين  لفارق عنو نه( ))
حي  لفرح رقم)635 43150) بن جرير)

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد هشام بوشادي عنو نه( ))
43150) بن)  7 رقم) حي  و ديد س 

جرير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) جرير  بابن   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)99.
655I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 MOROCCAN EXPRESS
TRAVEL & EVENTS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE(MOHAMED(V(N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
 MOROCCAN EXPRESS TRAVEL
EVENTS & شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
لالد عمير رقم2  كد ل - 10090 

 لرباط  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.467589

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)11)مارس)2020)تم تحويل)
من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 
(- شارع لالد عمير رقم2) كد ل) (59«
»شارع) إلى) 10090) لرباط  ملغرب«)
حي) رقم30) محل  سعد   لليت  بن 
 20610 (-  لقدس سيدي  لبرنو�سي)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب«.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741340.
656I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

AGRI IMMAHNNA SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنق9 1 حي  ل الم ، غحد ف 
AZROU MAROC ،53100 ، غزرل ،
AGRI IMMAHNNA SARL شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر  يما 

حنا  وذ اج ، ضايت عو  - 53000 

 يفر ن مغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (15

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 AGRI (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

. IMMAHNNA SARL

عقد) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 يجار.

:)دل ر  يما) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 53000(- ،)ضايت عو ) حنا  وذ اج)

 يفر ن مغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

150.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: محمد)  ل يد  فو�سي 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: مشالف  و ياللي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

:)500)حص9)  ل يد  لتيد محمد)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) محمد   ل يد  فو�سي 

 53000 ،)ضايت عو ) دل ر  يت  يدر)

ضايت عو   ملغرب.

 ل يد مشالف  و ياللي عنو نه( ))

عو ) ضايت  (، رحو  وذ اج)  يت 

53000)ضايت عو   ملغرب.

 ل يد  لتيد محمد عنو نه( )) يت)

يوسف  وذ اج)،)ضايت عو )53000 

ضايت عو   ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ح ن   ل يد  فو�سي 

عو ) ضايت  يوسف  وذ اج   يت 

53000)ضايت عو   ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23 بتاريخ) بازرل   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)190.

658I

Ste ORIENTAL AUDIT

PHARMA RIF REPARTITION

شرك9  لتوصي9 باألسهم 

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC

 PHARMA RIF REPARTITION

شرك9  لتوصي9 باألسهم 

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 122 

شارع  بن تشفين - 62000  لناظور 

 ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.17999

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)05)غكتوبر)2019)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

 62000 (- تشفين) شارع  بن  (122«

 لناظور  ملغرب«)إلى)»39)حي  مل9ار)-)

62010) لناظور  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)09)أشت)

2020)تحت رقم)2621.

659I
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فيكوجي1

 AIT MANZAR

INGINEERING
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

فيكوجي1

43 زنق9 موري9انيا  لشق9 9 جيليز ، 

90000، مر كش  ملغرب

 AIT MANZAR INGINEERING

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي تغز لي22 

تجزءة يعقوب  ملنصور بوكار 1 

 ل9ابق  وخام1 شق9 رقم 23 

مر كش  ملنارة - 90000 مر كـــــش 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105385

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 AIT (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MANZAR INGINEERING

مكتب) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لدر سات ل ألبحات).

(: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
يعقوب  ملنصور) تجزءة  تغز لي22)

1) ل9ابق  وخام1 شق9 رقم) بوكار)

90000)مر كـــــش) 23)مر كش  ملنارة)-)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: عبد  إلله) منز ر   ل يد  يت 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  إلله) منز ر   ل يد  يت 
 23 رقم) (09 عباد) سيدي  عنو نه( ))

مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  إلله) منز ر   ل يد  يت 
 23 رقم) (09 عباد) سيدي  عنو نه( ))

مر كش)90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114606.

660I

AMGHAR MOHAMED

SEFDYAR
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

SEFDYAR شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر زرع 

تزلط9 جماع9  هل سيدي وح ن 

صفرل - 31000 صفرل  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. SEFDYAR

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لنقل) مختلف9  لغشغال   لبناء)

 لبضاءع.

:)دل ر زرع) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

وح ن) سيدي  جماع9  هل  تزلط9 

صفرل)-)31000)صفرل  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: محمد) بورميش   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد بورميش محمد عنو نه( ))

بلوك ط رقم)309بن صفار)31000 

صفرل  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد بورميش محمد عنو نه( ))

بلوك ط رقم)309بن صفار)31000 

صفرل  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (22  البتد ئي9 بصفرل بتاريخ)

2020)تحت رقم)146.

664I

STE FIDUCAT

COGETRAKS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(MAROC

COGETRAKS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 56 

غفاق 1 متجر رقم 2 سعادة - 90000 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COGETRAKS

أرض  لشرك9 بإيجاز):)كر ء)جميع)

آالت  ألشغال  لعمومي9،)

بيع ق9ع  لغيار).
 56 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

غفاق)1)متجر رقم)2)سعادة)-)90000 

مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 160 (: عصام  لمع و)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عدي ل مع و):)200)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد عبد  و ليل ل مع و):)160 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد خالد ل مع و):)160)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 160 (: موحا  لمع و)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

:)160)حص9)  ل يد عمر لمع و)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عصام  لمع و عنو نه( ))

سيدي) (189  لحي  لصناعي  لرقم)

مر كش) (90000 طريق  سفي) أانم 

 ملغرب.

عنو نه( )) ل مع و  عدي   ل يد 

 لحي  لصناعي رقم)189)سيدي أانم)

90000)مر كش  ملغرب.
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ل مع و) عبد  و ليل   ل يد 
عنو نه( )) لحي  لصناعي سيدي أانم)

90000)مر كش  ملغرب.
عنو نه( )) ل مع و  خالد   ل يد 
لرز ز ت) (45000 ترميكت) تابونت 

 ملغرب.
عنو نه( )) موحا  لمع و   ل يد 
حي  ملقالم9 بلوك)17)رقم)06 45000 

لرز ز ت  ملغرب.
عنو نه( )) لمع و  عمر   ل يد 
09)تكوين) حي بير  نزر ن بلوك غ رقم)

80000)غكادير  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد عصام  لمع و عنو نه( ))
سيدي) (189  لحي  لصناعي  لرقم)
مر كش) (90000 طريق  سفي) أانم 

 ملغرب
عنو نه( )) لمع و  عمر   ل يد 
09)تكوين) حي بير  نزر ن بلوك غ رقم)

80000)غكادير  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114580.
666I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

DIROUAS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين م ير جديد للشرك9

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

DIROUAS شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 353 
حي  لقدس قلع9  ل ر أن9 - 43000 

قلع9  ل ر أن9  ملغرب.
تعيين م ير جديد للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.1555

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تعيين) (2020 يونيو) (29  ملؤرخ في)

للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

 لناصري  ن1 كم ير لحيد

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بقلع9  ل ر أن9 بتاريخ)01 

يوليوز)2020)تحت رقم)128/2020.

667I

KAMA SERVICE

AMRB CONSTRUCTION
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

KAMA SERVICE
شق9 رقم 2 إقام9 غميرة سيدي بنور 

، 24350، سيدي بنور  ملغرب

AMRB CONSTRUCTION شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 9 

 ل9ابق  أللل شارع حمان  لف9و كي 
سيدي بنور - 24350 سيدي بنور 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 AMRB(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.CONSTRUCTION

-) شغال) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لبناء)ل ألشغال  لعام9
 9 رقم) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ل9ابق  أللل شارع حمان  لف9و كي)
بنور) سيدي  (24350 (- بنور) سيدي 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 
 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد فيصل غبو  ملنادل):)1.000 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

غبو  ملنادل) فيصل   ل يد 
تجزئ9  رض  وخير) (215 عنو نه( ))
بنور) سيدي  (24350 بنور) سيدي 

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
غبو  ملنادل) فيصل   ل يد 
تجزئ9  رض  وخير) (215 عنو نه( ))
بنور) سيدي  (24350 بنور) سيدي 

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بنور  ب يدي   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)3654.

670I

محاسبات  لد ر  لبيضاء

OMNICAP أومنيكاب
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

محاسبات  لد ر  لبيضاء
159 شارع يعقوب  ملنصور  لد ر 
 لبيضاء ، 20380،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
غلمنيكاب OMNICAP شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 46 

شارع  لزرق9وني مكتب رقم 16-15 
 ل9ابق  ل ادس - 20100  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467019
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OMNICAP(غلمنيكاب

يتجلى) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

غل) لنف ها  سو ء) موضوع  لشرك9 

وح اب أيرها في  ملغرب غل  وخارج:)
حلول) لتوزيع  بيع  شر ء،) (*

 لنظاف9.

بجميع) للتجارة  * لتمثيل  لعام 

و ميع  ملنتجات  ملتعلق9) غشكالها 

ل لت9هير) ل لصيان9  بالنظاف9 

لمكافح9  لفئر ن لمنتجات مكافح9)

 وحشر ت ل آلفات.

*)تصنيع غشياء)مختلف9.

للشرك9) ل الستشار ت  *) لتدبير 

ل ألفر د ل ملهنيين في مجال  لنظاف9)

ل ل الم9  لصحي9.

لمكافح9) ل لت9هير  *) لتنظيف 

في  ملباني) لمكافح9  آلفات   لفئر ن 

 لتجاري9 ل ملنازل  وخاص9.)

*تجارة،)ستر د لتصدير.

*)تنظيف مو قع  لبناء.

*)لبشكل عام غي معامل9 تجاري9 غل)

مدني9 غل مالي9 غل عقاري9 من  ملحتمل)

بالغرض  ملؤس�سي بشكل) تتعلق  غن 

مباشر غل أير مباشر غل يمكن آن تعزز)

تحقيقها.
 46 رقم) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

15- رقم) مكتب  شارع  لزرق9وني 

20100) لد ر) (- 16) ل9ابق  ل ادس)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 200.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة سعاد  لصقلي  وح يني):)

800)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

(:  ل يدة نزه9  لصقلي  وح يني)

800)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

(:  ل يد حميد  لصقلي  وح يني)

900)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة سعاد  لصقلي  وح يني)

 2 98) قام9  لي ر عمارة) عنو نه( ))

زنق9  حمد  لشر�سي  نفا) (12  لشق9)

20370) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

نزه9  لصقلي  وح يني)  ل يدة 

رقم) فيال  تجزئ9  لياقوت  عنو نه( ))

20520) لد ر) معرلف) سيدي  (37

 لبيضاء) ملغرب.

حميد  لصقلي  وح يني)  ل يد 

رقم) فيال  تجزئ9  لياقوت  عنو نه( ))

20520) لد ر) معرلف) سيدي  (37

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة سعاد  لصقلي  وح يني)

 2 98) قام9  لي ر عمارة) عنو نه( ))

زنق9  حمد  لشر�سي  نفا) (12  لشق9)

20370) لد ر  لبيضاء) ملغرب

نزه9  لصقلي  وح يني)  ل يدة 

رقم) فيال  تجزئ9  لياقوت  عنو نه( ))

20520) لد ر) معرلف) سيدي  (37

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740834.

673I

prensacom

YIBENS SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

prensacom

 imm(antee 8 rue(imam(ghazali

 n 6 mohammed(achraf، 90000،

tanger(maroc

YIBENS SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 29 عمر 

 بن  لعاص  ل9ابق 3 رقم 26.طنج9 

- 90000 طنج9  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.87095

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 ماي) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

تفويت  ل يد)(ة))عماد بن سعيد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (500

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.000

محمد ياسر بن سعيد بتاريخ)26)ماي)

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (19 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232380.

676I

ste(controle(balance(sarl

MOENGRE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ste(controle(balance(sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia(marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

MOENGRE شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 

1031 شق9 3 طابق 1 رياض 

 السماعلي9 مكناس 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

50315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOENGRE

تربي9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 البقار)

بيع  ملنتوجات  لزر عي9

 ستير د لتصدير.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

رياض) (1 طابق) (3 شق9) (1031

مكناس)  السماعلي9 مكناس)50000)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (950 (:  ل يد عمر صغير)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد ياسين بوعريش):)50)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد ياسين بوعريش عنو نه( ))

 20  قام9 مبرلك9 عمارة سين شق9)

 50000 شارع  ل عديين  لب اتين)

مكناس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد عمر صغير عنو نه( )) قام9)

 19 6)شق9) 198) وحمد  ل9ابق) رقم)

شارع  و يش  مللكي مكناس)50000 

مكناس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2211.

680I

cabinet(jdaini

KARAOUANE CAR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

قفل  لتصفي9

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

KARAOUANE CAR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : 85 

طريق  مام مالك حي بوكر ع بركان - 

63300 بركان  ملغرب.

قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

.1561

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (30  ملؤرخ في)

ح ت) شرك9  (KARAOUANE CAR

رغسمالها) مبلغ   مل ؤللي9  ملحدلدة 

مقرها) لعنو ن  درهم  (300.000

طريق  مام مالك حي) (85  إلجتماعي)

بوكر ع بركان)-)63300)بركان  ملغرب)

نتيج9 القفال  لشرك9.

ل عين:

كرل ن) يوسف   ل يد(ة))
لعنو نه( ))رقم)57)زنق9 فاس عمارة)

زعزلع9  لحي  وح ني بركان)63300 

بركان  ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

بتاريخ)30)يونيو)2020)لفي)85)طريق)

 مام مالك حي بوكر ع بركان)-)63300 

بركان  ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)278/2020.

686I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

BELAACHMIR SARL-AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 20 زنق9 1 حي  ل الم ، غحد ف 

AZROU MAROC ،53100 ، غزرل ،

BELAACHMIR SARL-AU شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 807 

، تجزئ9 عين  أبال ،  حد ف ،  زرل 

 زرل 53100  زرل  ملغرب
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تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BELAACHMIR SARL-AU

أرض  لشرك9 بإيجاز):)عقد كر ء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)807 

،)تجزئ9 عين  أبال)،) حد ف)،) زرل)

 زرل)53100) زرل  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عمار  دري1):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) عمار  دري1   ل يد 

رقم)81)،)ميشليفن)2)،) حد ف  زرل)

53100) زرل  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) عمار  دري1   ل يد 

رقم)81)،)ميشليفن)2)،) حد ف  زرل)

53100) زرل  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (25 بتاريخ) بازرل   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)134.

689I

LE PREMIER CONSEIL

 MARRAKECH

COMPOSITES
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MARRAKECH COMPOSITES

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر ليوج 

غلالد غحمد بن بر هيم طريق  لد ر 

 لبيضاء سيدي بوعتمان بنجرير - . 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 أشت) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MARRAKECH COMPOSITES

صنع) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 وذ ر  الص9ناعي

تاجر  ملنتجات  لصحي9

بولي تر) توزيع  ملو د  وخام 

 لصمغي

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دل ر ليوج)

بر هيم طريق  لد ر) بن  غحمد  غلالد 

(. (-  لبيضاء)سيدي بوعتمان بنجرير)

مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 
 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

ياسين  لشباني  الدري�سي)  ل يد 
درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
ياسين  لشباني  الدري�سي)  ل يد 
عنو نه( ))درب  لشريف رقم)37)ديور)

 لصابون مر كش).)مر كش  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
ياسين  لشباني  الدري�سي)  ل يد 
عنو نه( ))درب  لشريف رقم)37)ديور)

 لصابون مر كش).)مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) جرير  بابن   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)195.

691I

notaire

مجموعة مدارس العين الخاصة 
ش.م.م.

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

notaire
 Angle(Bd(Mohamed(V(et(Omar

 Ben(Khattab 1er(étage(n°1
Berrechid، 0، Berrechid(Maroc
مجموع9 مد رس  لعين  وخاص9 
ش.م.م. شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 60 زنق9 
عين  و مع9، غلالد عبو - 26450 

غلالد عبو  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13761
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (29
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

مد رس  لعين  وخاص9) مجموع9 

ش.م.م..

أرض  لشرك9 بإيجاز):)-)

جميع) على  ل لتدري1   لتعليم 

 مل تويات)؛

-)بناء)لإنشاء)لتشغيل  وحضانات)

ل ملد رس  البتد ئي9) لدلر  وحضان9 

ل لثانوي9 ل ملتوس99 ل لثانوي9.

للصفوف) -) لتعليم  وخاص 

 إلعد دي9 ل لتعليم  ملنهي ل لتقني)؛

-)نقل  ل9الب)،

-) لتعليم ل لتدريب  وخاصان على)

جميع  مل تويات)؛

-)تدريب هيئ9  لتدري1.

-) لتدريب  لتربوي ل ملنهي.

ل لثقافي9) -) ألنش99  لتربوي9 

لتنظيم  لدلر ت  لتدريبي9  مل تمرة

لتنفيذ) لتصميم  در س9  (-

باملوضوع) جميع  ألنش99  ملتعلق9 

 الجتماعي)؛

جميع  لعمليات) (، لبشكل عام) (-

غل) غل  ملنقول9  غل  لتجاري9   ملالي9 

 لعقاري9 في  ملغرب لحتى في  وخارج)

ل لتي يمكن غن تعزز تحقيق  ل�سيء)

 ملذكور غعاله ل ملتصل به..

زنق9) (60 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 26450 (- عبو) غلالد  عين  و مع9،)

غلالد عبو  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

500)حص9) (:  ل يد ح ن ملزيني)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 250 (: لفرلجي) محمد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 250 (: لفرلجي)  ل يد  دري1 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ملزيني  ح ن   ل يد 

83)تجزئ9  ل عادة غلالد عبو برشيد)

26450)غلالد عبو  ملغرب.

عنو نه( )) لفرلجي  محمد   ل يد 

عبو) غلالد  عبو،) غلالد  تجزئ9  (146

برشيد)26450)غلالد عبو  ملغرب.

 ل يد  دري1 لفرلجي عنو نه( ))

زنق9  ركان9  لد ر لبيضاء) (11 رقم)

20290) لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ملزيني  ح ن   ل يد 

83)تجزئ9  ل عادة غلالد عبو برشيد)

26450)غلالد عبو  ملغرب

عنو نه( )) لفرلجي  محمد   ل يد 

عبو) غلالد  عبو،) غلالد  تجزئ9  (146

برشيد)26450)غلالدعبو  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (19  البتد ئي9 ببرشيد بتاريخ)

2020)تحت رقم)390.

693I

BELLA METAL

BELLA METAL

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

BELLA METAL

شارع محمد  وخام1 تجزئ9 

 ملرني�سي ش9ر 1 رقم 18 جرف 

 مللح9 ، 16020، جرف  مللح9 

 ملغرب

BELLA METAL شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخام1 تجزئ9  ملرني�سي 

ش9ر 1 رقم 18 - 16020 جرف 

 مللح9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2019 فبر ير) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 BELLA(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.METAL

بيع) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

منتوجات معدني9

-)مقالل9  ألشغال  ملختلف9

-)مفالض.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

تجزئ9  ملرني�سي) محمد  وخام1 

جرف) (16020  -  18 رقم) (1 ش9ر)

 مللح9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

1.000)حص9) (:  ل يد بدر بنديب)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بنديب  بدر   ل يد 

تجزئ9  وحيط لكحل  لزنق9)66)جرف)

 مللح9)16020)جرف  مللح9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بنديب  بدر   ل يد 

تجزئ9  وحيط لكحل  لزنق9)66)جرف)

 مللح9)16020)جرف  مللح9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

(-  البتد ئي9 بمشرع بلقصيري بتاريخ)

تحت رقم)-.

694I

AMDEM

EKSACHO

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

حل شرك9

AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er(ETG(N°3 MARRAKECH. ،

40000، MARRAKECH(MAROC

EKSACHO شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد(في 

طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 

سومي9  قام9 شهرز د 3  ل9ابق 5 

رقم 22  لنخيل  لد ر لبيضاء زنق9 

سومي9  قام9 شهرز د 3  ل9ابق 

5 رقم 22  لنخيل  لد ر لبيضاء 

20300  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.411835

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

2020)تقرر حل)  ملؤرخ في)05)أشت)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

مبلغ) (EKSACHO  لشريك  لوحيد)

لعنو ن) درهم  (100.000 رغسمالها)

مقرها  إلجتماعي زنق9 سومي9  قام9)

22) لنخيل) شهرز د)3) ل9ابق)5)رقم)

سومي9  قام9) زنق9   لد ر لبيضاء)

22) لنخيل) شهرز د)3) ل9ابق)5)رقم)

20300) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

عودة  لشريك  لى) (:  ملغرب نتيج9 ل)

لطنه فرن ا ب بب  نتشار كوفيد19.

زنق9) ب  مقر  لتصفي9  حدد  ل 

3) ل9ابق) شهرز د) سومي9  قام9 

22) لنخيل  لد ر لبيضاء) رقم) (5

20300) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.)

ل عين:

 Nicolas,( Karl,( John  ل يد(ة))

EKSTROM)لعنو نه( ))عرن ا)0000 

****)فرن ا كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741578.

695I

COMPTABILITE(FISCALITE(&(CONSEIL

ANTIC SHOP
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 COMPTABILITE(FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

ANTIC SHOP شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ساح9 

 لرلد ني زنق9 عبد هللا  لهب9ي إقام9 

 لقدس رقم 34، طنج9 - 90000 

طنج9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
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عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 ANTIC(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.SHOP

(- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

م تلزمات  لديكور.

-) لبيع بالتجزئ9 لألثاث لمعد ت)

 إلضاءة ل ألدل ت  ملنزلي9  ألخرى في)

 ملتاجر  ملتخصص9.

ل لس اد) في  ألثاث  -) لتجارة 

لمعد ت  إلضاءة.

لترميم) لإصالح  لبيع  شر ء) (-

 الثاث  لعتيق9.

-)تصدير غأر ض  ألثاث  و ديدة)

ل لعتيق9.

-)تصدير غأر ض زخرفي9 جديدة)

لعتيق9.

ل لديكور ت) -) ستير د  ألثاث 

 و ديدة ل لعتيق9.

-)تد لل  ل لع ل ملنتجات  ملرتب99)

بهدف) مباشر  أير  غل  مباشر  بشكل 

 لشرك9.

بكل) ل إلد رة  مشارك9  لشرك9  (-

غل) جميع  لشركات  في   لوسائل 

غل  لتي) إنشاؤها  تم   لشركات  لتي 

سيتم إنشاؤها ل لتي قد تكون مرتب99)

بالغرض  ملؤس�سي للشرك9.

ساح9) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لرلد ني زنق9 عبد هللا  لهب9ي إقام9)

 90000 (- طنج9) (،34 رقم)  لقدس 

طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 100 (: عز لدين) علو لي   ل يد 

حص9 بقيم9)1.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد علو لي عز لدين عنو نه( ))

زنق9 محمد  لشيخ  ل عدي رقم)55 

طنج9)90000)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد علو لي عز لدين عنو نه( ))

زنق9 محمد  لشيخ  ل عدي رقم)55 

طنج9)90000)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3656.

696I

MOORISH

Epigreen Invest SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

MOORISH

39 شارع الل9  لياقوت  ل9ابق 5 

 لشق9 د 39 شارع الل9  لياقوت 

 ل9ابق 5  لشق9 د، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

Epigreen(Invest(SARL(AU شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 شارع 

الل9  ليقوت مص9فى  ملعاني  ملركز 

 لتجاري  لرياض رقم85   ل9ابق 

 لثاني  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. Epigreen(Invest(SARL(AU

ت ويق) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
ل ستير د  ملو د  لغذ ئي9) لتوزيع 

 لعضوي9 لم تحضر ت  لتجميل).
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)61)شارع)
الل9  ليقوت مص9فى  ملعاني  ملركز)
ل9ابق) رقم85)    لتجاري  لرياض 
 لثاني  لبيضاء) لد ر  لبيضاء)20000 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (: بن يدي) ملياء)  ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) بن يدي  ملياء)  ل يدة 
7)رقم)96)ش9ر سيفام)  الزهر عمارة)
20000) لد ر  لبيضاء)  لبرنو�سي)

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) بن يدي  ملياء)  ل يدة 
7)رقم)96)ش9ر سيفام)  الزهر عمارة)
20000) لد ر  لبيضاء)  لبرنو�سي)

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740858.
698I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

س او س كاش
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE(ABDELLAH
 GUENNOUN(CITE(SALAM ،

80000، AGADIR(MAROC
س  ل س كاش شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 256 

بلوك 9  زرل  يت ملول - 86150  يت 
ملول  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

19999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 فبر ير) (03

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

س  ل) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

س كاش.

تحويل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 المو ل.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)256 

بلوك)9) زرل  يت ملول)-)86150) يت)

ملول  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد بوجامع  حمد):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بوجامع  حمد   ل يد 

رقم)261)بلوك)9)حي  لعرب  زرل  يت)

ملول)86150) يت ملول  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بوجامع  حمد   ل يد 

رقم)261)بلوك)9)حي  لعرب  زرل  يت)

ملول)86150) يت ملول  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

فبر ير) (25 بتاريخ) بانزكان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)337.

699I
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BFR(&(associés

PNP LLC

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

BFR & associés

 boulevard(zerktouni 201, ,201

 boulevard(zerktouni، 20000،

Casablanca(Maroc

PNP LLC شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 265، 

شارع  لزرق9وني رقم 92، إقام9 

شم�سي - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467069

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 PNP (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LLC

(- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 وحاضنات  لتجاري9

-دعم  ملشاريع  لناشئ9)

مع) -رل بط  لشركات  لناشئ9 

 ملهنيين.

(،265 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

إقام9) (،92 رقم) شارع  لزرق9وني 

20000) لد ر  لبيضاء) (- شم�سي)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)2020)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 
درهم،)مق م كالتالي:

 Plug( &( Play  لشرك9)
حص9) (International( Inc( :( 100

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 Plug( &( Play  لشرك9)
(,990 عنو نه( )) (International( Inc
 N.Wolfe( Road,( Sunnyvale,( CA
كاليفورنيا) (94085( CA( 94085

 لواليات  ملتحدة  ألمريكي9.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 Saeed( Amidhozour  ل يد)
 N.Wolfe( Road, (,990 عنو نه( ))
 Sunnyvale,(CA(94085(CA(94085
كاليفورنيا  لواليات  ملتحدة  ألمريكي9
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
700I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ماغ ش.م.م
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
شرك9 ماغ ش.م.م شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 
 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  مل9ار 
 لناظور - 62000  لناظور  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
0000

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

شرك9) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

ماغ ش.م.م.

توزيع) (* (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع

*)تحضير  لع ائن.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)حي  مل9ار)

 لناظور)-)62000) لناظور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9 سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: مخفي) مرل ن   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) مخفي  مرل ن   ل يد 
62000) لناظور) حي  مل9ار  لناظور)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) مخفي  مرل ن   ل يد 
62000) لناظور) حي  مل9ار  لناظور)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)16)يوليوز)

2020)تحت رقم)1057.

701I

CONCREFIELD

CONCREFIELD
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

CONCREFIELD

 56BD, MOULAY(YOUSSEF

 ETAGE 3, APPT 14,

CASABLANCA، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

CONCREFIELD شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 56 شارع 

موالي يوسف، طابق  لثالث، شق9 

رقم 19 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. CONCREFIELD

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبناء)ل لتجهيز.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)56)شارع)

شق9) طابق  لثالث،) موالي يوسف،)

20000) لد ر  لبيضاء)  -  19 رقم)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (500 (:  ل يد مهدي فنان)

بقيم9)50.000)درهم للحص9).

 ل يد صالح  لدين حمد ن):)500 

حص9 بقيم9)50.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 36  ل يد مهدي فنان عنو نه( ))

تجزئ9  لفردلس  ل9ابق  ل فلي)

29000) و ديدة  ملغرب.

حمد ن) صالح  لدين   ل يد 

عنو نه( ))حي  لفرح زنق9)76)رقم)13 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
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حمد ن) صالح  لدين   ل يد 
عنو نه( ))حي  لفرح زنق9)76)رقم)13 

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741311 .

702I

 ئتماني9 كينزل

ألبان الشاوية
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

 ئتماني9 كينزل
34 ، ح ن  لصغير -  لد ر  لبيضاء ، 

20600،  لد ر  لبيضاء غملغرب
غلبان  لشالي9 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي عين تيزأ9 

عين لقصب - 13000 بن ليمان 
 ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.3497
بمقت�سى  و مع  لعام)
مارس) (05 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رغسمال  لشرك9) رفع  تم  (2020
درهم«) (10.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (29.000.000« من) غي 
(: طريق) عن  درهم«) (39.000.000«

تقديم حصص نقدي9 غل عيني9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) سليمان  ببن   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)199.

703I

fam(consulting

KENZA LIL KIRAA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc

KENZA LIL KIRAA شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

 AV لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 ABDELKRIM EL KHATABI RES

 JAWAD(IMM 109 APPT(N° 43

 3EME(ETAGE(MARRAKECH

مر كش 90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KENZA LIL KIRAA

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 PRESTATAIRE DE SERVICES

 DANS LE DOMAINE

 IMMOBILIER

 INTERMIDIARE IMMOBILIER

 AV (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ABDELKRIM EL KHATABI RES

 JAWAD( IMM( 109( APPT( N°( 43

 3EME( ETAGE( MARRAKECH

مر كش)90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ZEGWAGH  ل يد)

 CM NORD(( )عنو نه(MOHAMED

 BLOC( 11( N°( 15( MARRAKECH

90000)مر كش  ملغرب.

 ل يدة)HJIEJ NEZHA)عنو نه( ))

 DR OULED BELLAGUID

 BLOC( A( N°( 549( SDI( BRAHIM

مر كش) (MARRAKECH 90000

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 
لمو طن م يري  لشرك9:

 ZEGWAGH  ل يد)
 CM NORD(( )عنو نه(MOHAMED
 BLOC( 11( N°( 15( MARRAKECH

90000)مر كش  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (20  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114310.

709I

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 ل لت يير

SEL DE L’EST
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 
ل لت يير

شارع محمد  وخام1 عمارة بن9الب 
 ل9ابق  لثاني  ملكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف  ملغرب

SEL DE L’EST شرك9 ح ت 
 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 
 لفتح  لزنق9 رقم 03  ملر ب رقم 59 

- 35100 جرسيف  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

ENCOURS
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 SEL DE(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

. L’EST
أرض  لشرك9 بإيجاز):)مقلع  مللح)

-)غشغال مختلف9 غل  لبناء)-) لتجارة.
تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 لفتح  لزنق9 رقم)03) ملر ب رقم)59 

- 35100)جرسيف  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

:)500)حص9)  ل يد علي بق9يط)
بقيم9)100)درهم للحص9).

(: بق9يط) محمد  مزيان   ل يد 
500)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد علي بق9يط عنو نه( ))حي)
 لشوبير)1 35100)جرسيف  ملغرب.

بق9يط) محمد  مزيان   ل يد 
 35100  1 حي  لشوبير) عنو نه( ))

جرسيف  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد علي بق9يط عنو نه( ))حي)

 لشوبير)1 35100)جرسيف  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 
يوليوز)2020)تحت رقم)809/2020.

705I

groupe(scolaire(diyaa(errahma(privé

» مجموعة مدارس ضياء 
 Groupe« «الرحمة » ش م م

 Scolaire DIYAA ERRAHMA
Privé S.A.R.L

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تأسي1 شرك9

 groupe(scolaire(diyaa(errahma
privé

 لد ر  لبيضاء – تجزئ9  لرحم9، رقم 
165،  لنو صر، جماع9 د ر بوعزة.. 

casablanca(maroc ،20190 ،
» مجموع9 مد رس ضياء  لرحم9 » 

 Groupe(Scolaire(DIYAA« »ش م م
ERRAHMA(Privé(S.A.R.L شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لد ر 

 لبيضاء تجزئ9  لرحم9، رقم 165، 
 لنو صر، جماع9 د ر بوعزة. - 
20660  لد ر  لبيضاء  لرحم9، 

 لنو صر، جماع9 د ر بوعزة  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(« (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

(« ضياء) لرحم9) مد رس  مجموع9 

 Groupe(Scolaire(DIYAA«(»ش م م

.ERRAHMA(Privé(S.A.R.L

أرض  لشرك9 بإيجاز):)بناء)لإد رة)

 ملد رس  لتمهيدي9  وخاص9 ل ملد رس)

 البتد ئي9 ل لثانوي9.

-)إنشاء)غي ملحق مدر�سي.

-)شر ء)لبيع  ملد رس  وخاص9.

ل ألثاث) لبيع  للو زم  -) ستير د 

تجهيز ت) لجميع  ل ألبو ب   ملدر�سي 

 ألثاث.

-) لدعم  ملدر�سي  البتد ئي)

ل لثانوي ل لتدريب  ملنهي

دلر  وحضان9) لإد رة  إنشاء) (-

لرياض  ألطفال

-)لبشكل عام)،)غي نشاط متعلق)

بهد   لصدد

:) لد ر) .عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(،165 رقم) تجزئ9  لرحم9،)  لبيضاء)

(- بوعزة.) د ر  جماع9   لنو صر،)

20660) لد ر  لبيضاء) لرحم9،)

 لنو صر،)جماع9 د ر بوعزة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

فتوح) عبد  لنبي   ل يد  ل يد 

درهم) (100,00 بقيم9) حص9  (750  :

للحص9).

 ل يد  ل يد  محمد فتوح):)250 

حص9 بقيم9)100,00)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عبد  لنبي فتوح عنو نه( ))

،) وحاج) لي اسف9) بالد ر  لبيضاء،)

فاتح رقم)197 20260) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه( )) فتوح   ل يد  محمد 

30) ملدين9) فيال) تالن  كاز كرين 

27182) لد ر) بوسكورة)  وخضر ء)

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد عبد  لنبي فتوح عنو نه( ))

،) وحاج) لي اسف9) بالد ر  لبيضاء،)

فاتح رقم)197 20260) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)14862.

706I

Afifa(BELHANA

YALABS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

Afifa(BELHANA

شارع 11 يناير٬ عمارة  در ر٬1 
 ل9ابق  اللل٬ مكتب رقم 3 حي 

 لد خل9، 80060، ٲكادير٬  ملغرب

YALABS شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 10 

مكرر، بلوك 11، شارع 7، حي بئر 

غنزر ن، تيكيوين - 80650 غكادير، 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

43717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YALABS

:) لت ويق) أرض  لشرك9 بإيجاز)

في  لت ويق)  لرقمي،) ستشار ت 

فوتوأر في9،) غنش99  ل لتو صل،)

سينيماتوأر في9،)غنش99  لتصميم،)

لجميع  ألنش99 ل وخدمات  ألخرى.

 10 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بئر) حي  (،7 شارع) (،11 بلوك) مكرر،)

غكادير،) (80650 (- تيكيوين) غنزر ن،)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (36 (: ياسين حز م)  ل يد 

بقيم9)100,00)درهم للحص9).

حص9) (34 (: علي  لهليل)  ل يد 

بقيم9)100,00)درهم للحص9).

 30 (:  ل يد عثمان غيت ح اين)

حص9 بقيم9)100,00)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) حز م  ياسين   ل يد 

دل ر إأيرنتزكارت،)تغ يجت،)81152 

كلميم،) ملغرب.

 ل يد علي  لهليل عنو نه( ))زنق9)

593،)رقم)13،)درب مبارك،)بو ركان،)

80090)غكادير،) ملغرب.

ح اين) غيت  عثمان   ل يد 

عنو نه( ))إقام9 مرحبا)3،)عمارة)13،)

 80060 حي  لد خل9،) (،339 شق9)

غكادير،) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) حز م  ياسين   ل يد 

دل ر إأيرنتزكارت،)تغ يجت،)81152 

كلميم،) ملغرب

 ل يد علي  لهليل عنو نه( ))زنق9)

593،)رقم)13،)درب مبارك،)بو ركان،)

80090)غكادير،) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) باكادير   لتجاري9 

2020)تحت رقم)99020.

708I

ST2C

JEX
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

JEX شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي إقام9 

 لزموري  لدلر  ألر�سي بلوك 9 

طريق ت9و ن -طنج9 - 90000 

طنج9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (22

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

.JEX(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

أرض  لشرك9 بإيجاز):) لنقل على)

 ل9رق  لوطني9.

إقام9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لزموري  لدلر  ألر�سي بلوك)9)طريق)

طنج9) (90000 (- -طنج9) ت9و ن)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة  لعلمي غسي9):)900)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).



(1173 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

 600 (:  ل يد جومار محمد غمين)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) غسي9   ل يدة  لعلمي 

شارع محمد  ل ادس  قام9 حد ئق)

229)-طنج9) C) لرقم)  الندل1 بلوك)

90000)طنج9  ملغرب.

غمين) محمد  جومار   ل يد 

عنو نه( ))إقام9 جميل9 شارع سيدي)

 90000 -طنج9) (78 إدري1  لرقم)

طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) غسي9   ل يدة  لعلمي 

شارع محمد  ل ادس  قام9 حد ئق)

229)-طنج9) C) لرقم)  الندل1 بلوك)

90000)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3617.

710I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

اكريكو اسدم
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE(ABDELLAH

 GUENNOUN(CITE(SALAM ،

80000، AGADIR(MAROC

 كريكو  سدم شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر 

 سديم  شتوك9  يت باها بيوكرى - 

87100 بيوكرى  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.7513

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

عبد  مل يد) (ة)) تفويت  ل يد)
 لتاجر)90)حص9  جتماعي9 من غصل)
100)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))محمد)

برجلي بتاريخ)10)يوليوز)2020.
وح ن  لتاجر) (ة)) تفويت  ل يد)
 100 حص9  جتماعي9 من غصل) (30
حص9 لفائدة  ل يد)(ة))محمد برجلي)

بتاريخ)10)يوليوز)2020.
عمر  لتاجر) (ة)) تفويت  ل يد)
 100 حص9  جتماعي9 من غصل) (30
حص9 لفائدة  ل يد)(ة))محمد برجلي)

بتاريخ)10)يوليوز)2020.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (23  البتد ئي9 بانزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)1022.
711I

lesboncomptes

GH PNEUMATIQUE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفي9

lesboncomptes
 el(massira(alia(mohammedia 73

 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

GH PNEUMATIQUE شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي : 39 شارع 
تيفلت  ل9ابق  الر�سي حي موالي 
عبد هللا  لد ر  لبيضاء - 20980 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفي9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
.396555

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)13)يوليوز)2020)تقرر حل)
ح ت) شرك9  (GH PNEUMATIQUE
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 
 10.000.000  لوحيد مبلغ رغسمالها)
مقرها  إلجتماعي) لعنو ن  درهم 
تيفلت  ل9ابق  الر�سي) شارع  (39
(- حي موالي عبد هللا  لد ر  لبيضاء)
20980) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيج9)

لعدم لجود سوق  لشغل.

ل عين:

حمزة كمرة لعنو نه( ))  ل يد(ة))

كاليفورنيا  لد ر) سهام  تجزئ9  (30

20150) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

ل قد تم  نعقاد  و معي9  وختامي9)

بتاريخ)13)يوليوز)2020)لفي)39)شارع)

تيفلت  ل9ابق  الر�سي حي موالي عبد)

20980) لد ر) (- هللا  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741703.

712I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

INJAD SAFOUAN
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION
رقم 8 زنق9 21 أشت  ل وق 

 لقديم خريبك9 ، 25000، خريبك9 

 ملغرب

INJAD SAFOUAN شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 

584 بلوك 03 ب 03 تجزئ9  لزيتون9 

خريبك9 - 25000 خريبك9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

6429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 INJAD(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.SAFOUAN

سيار ت) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

إسعاف

غعمال مختلف9

 ستير د لتصدير.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

584)بلوك)03)ب)03)تجزئ9  لزيتون9)

خريبك9)-)25000)خريبك9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: سعد  ملهدي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) سعد  ملهدي   ل يد 

283) لبنايات  و ديدة)  لرقم)

خريبك9) (25000 خريبك9) للتنشيف 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) سعد  ملهدي   ل يد 

283) لبنايات  و ديدة)  لرقم)

خريبك9) (25000 خريبك9) للتنشيف 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بخريبك9 بتاريخ)22)يوليوز)

2020)تحت رقم)234.

713I

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 ل لت يير

STE ORIENTAL CHANGE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

حل شرك9

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 

ل لت يير

شارع محمد  وخام1 عمارة بن9الب 

 ل9ابق  لثاني  ملكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف  ملغرب
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STE ORIENTAL CHANGE شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخام1 ملك زعوم - 35100 

جرسيف  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.1279

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020)تقرر حل)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 STE ORIENTAL  لشريك  لوحيد)

 50.000 رغسمالها) مبلغ  (CHANGE

مقرها  إلجتماعي) لعنو ن  درهم 

(- زعوم) ملك  محمد  وخام1  شارع 

(: جرسيف  ملغرب نتيج9 ل) (35100

عدم تحقيق  رباح كافي9 الستمر ري9)

 لشرك9.

شارع) ب  مقر  لتصفي9  حدد  ل 

محمد  وخام1 ملك زعوم)-)35100 

جرسيف  ملغرب.)

ل عين:

 ل يد(ة))ياسين وحمر لعنو نه( ))

جرسيف) (35100 تجزئ9  بر هيم)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)817/2020.

719I

eurest(compta(sarl

DUROXO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

eurest(compta(sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،

FES MAROC

DUROXO شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لوحدة حي غلالد سعيد تالنات - 

34000 تالنات  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DUROXO

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

، ألشغال) بيع مو د  لبناء)  لبضائع،)

 لعام9.

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- تالنات) سعيد  غلالد  حي   لوحدة 

34000)تالنات  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد غمغار عماد):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد غمغار عماد عنو نه( ))دل ر)

أمارة مزر لة تالنات)34000)تالنات)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد غمغار عماد عنو نه( ))دل ر)

أمارة مزر لة تالنات)34000)تالنات)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  البتد ئي9 بتالنات بتاريخ)

2020)تحت رقم)297.

715I

Tigos

TRADECY 2400
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

Tigos

 rue(felix(max(guedeg ، 70

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

TRADECY 2400 شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 ,شارع 

مرس  ل ل9ان,  ل9ابق  أللل, 

شق9 رقم 3 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRADECY 2900

أرض  لشرك9 بإيجاز):) لتجارة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26),شارع)

شق9) مرس  ل ل9ان,) ل9ابق  أللل,)

رقم)3 - 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

:)500)حص9)  ل يد ريوش يون1)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد يوسف  لونان):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) يون1  ريوش   ل يد 

شارع) (9 رقم) (1 فني1 عمارة)  قام9 

20300) لد ر  لبيضاء) تاشفين) بن 

 ملغرب.

عنو نه( )) يوسف  لونان   ل يد 

حي) (53 رقم) (13 زنق9) مي يمي  حي 

20230) لد ر  لبيضاء)  وح ني)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) يون1  ريوش   ل يد 

شارع) (9 رقم) (1 فني1 عمارة)  قام9 

20300) لد ر  لبيضاء) تاشفين) بن 

 ملغرب

عنو نه( )) يوسف  لونان   ل يد 

حي) (53 رقم) (13 زنق9) مي يمي  حي 

20230) لد ر  لبيضاء)  وح ني)

 ملغرب

باملحكم9  لتجاري9) د ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

2020)تحت رقم)791198.

717I

CABINET LGHALI AMINE

RIF PRESTIGE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

CABINET LGHALI AMINE

 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca(maroc

RIF PRESTIGE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 05 زنق9 

ديك مود  ل9ابق  أللل شق9 2 

بنجدي9 - 20120  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
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رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 RIF (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRESTIGE

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

.TRANSPORT TOURISTIQUE

 05 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شق9) ديك مود  ل9ابق  أللل  زنق9 

20120) لد ر  لبيضاء) (- بنجدي9) (2

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد بوشعيب رزقي):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (500 (: رزقي) خالد   ل يد 

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) رزقي  بوشعيب   ل يد 
 16 رقم) (06 زنق9) (01 حي  ل الم9)

20670) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

عنو نه( )) رزقي  خالد   ل يد 
 27 رقم) (113 زنق9) (01 حي  ل الم9)

20670) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) رزقي  بوشعيب   ل يد 
 16 رقم) (06 زنق9) (01 حي  ل الم9)

20670) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741690.

719I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 COMPTOIRE PRINCIPAL DE

SERVICE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 20 زنق9 1 حي  ل الم ، غحد ف 

AZROU MAROC ،53100 ، غزرل ،

 COMPTOIRE PRINCIPAL DE

SERVICE شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 22 

زنق9  لدرك  مللكي ، حي  ملحمدي ، 

 زرل - 53100  زرل  ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.183

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 يوليوز) (09 في)  ملؤرخ 

بمبلغ) رغسمال  لشرك9  رفع 

غي) درهم«) (630.000,00« قدره)

إلى) درهم«) (100.000,00« من)

(: طريق) عن  درهم«) (730.000,00«

غرباح غل عالل ت) غل  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رغس  ملال.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17 بتاريخ) بازرل   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)18.

720I

SWIFT ASSISTANCE

SAYABO SERVICES
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

SWIFT ASSISTANCE

تجزئ9  وخير  لرقم 356 حي . وخير 

ح ي م  لرباط ، 10120،  لرباط 

 ملغرب

SAYABO SERVICES شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 النبعاث بالد  وحاج بن د لد زنق9 
موالي علي  لشريف رقم 36 مكرر 

سال - 11080 سال  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

31451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (11

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAYABO SERVICES

بإيجاز) أرض  لشرك9 

 EXPLOITANT UN  :

 ÉTABLISSEMENT POUR

 L’ENTRETIEN DES VOITURES

.AUTOMOBILES

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

زنق9) د لد  بن  بالد  وحاج   النبعاث 
مكرر) (36 رقم) علي  لشريف  موالي 

سال)-)11080)سال  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عمر سعيد):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

حي)  ل يد عمر سعيد عنو نه( ))

زنق9) د لد  بن  بالد  وحاج   النبعاث 

تفر لت سال)11080)سال  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

حي)  ل يد عمر سعيد عنو نه( ))

زنق9) د لد  بن  بالد  وحاج   النبعاث 

تفر لت سال)11080)سال  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (13 بتاريخ) ب ال   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)-.

721I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 NADA POUR TOUT TYPE

DE MENUISERIE DE BOIS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE(GHASSAN(KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

 NADA POUR TOUT TYPE DE

MENUISERIE DE BOIS شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي يوسف طريق  يموز ر ساي1 

- 30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

60223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 NADA POUR TOUT TYPE DE

.MENUISERIE DE BOIS
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*نجارة) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لتزيين  وخشب

*نجارة  ألملنيوم

*صناع9 لتزيين  ألماكن.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

موالي يوسف طريق  يموز ر ساي1)

- 30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: سعيد  ل9ييبي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( ))  ل يد سعيد  ل9ييبي 
بالد مقر ن صهريج) (9 بلوك) (19 رقم)

كنالة)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( ))  ل يد سعيد  ل9ييبي 
بالد مقر ن صهريج) (9 بلوك) (19 رقم)

كنالة)30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (27 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2019)تحت رقم)-.

722I

cabinet(jdaini

URBAN SYSTEM
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنق9 1 حي  ل الم ، غحد ف 

AZROU MAROC ،53100 ، غزرل ،

BELAACHMIR SARL-AU شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 807 

، تجزئ9 عين  أبال ،  حد ف ،  زرل 

 زرل 53100  زرل  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

1309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BELAACHMIR SARL-AU

أرض  لشرك9 بإيجاز):)عقد كر ء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)رقم)807 

،)تجزئ9 عين  أبال)،) حد ف)،) زرل)

 زرل)53100) زرل  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عمار  دري1):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) عمار  دري1   ل يد 

رقم)81)،)ميشليفن)2)،) حد ف  زرل)

53100) زرل  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) عمار  دري1   ل يد 

رقم)81)،)ميشليفن)2)،) حد ف  زرل)

53100) زرل  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يونيو) (25 بتاريخ) بازرل   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)134.

723I

CFT CONSULTING

I.T.4 CONNECT

إعالن متعدد  لقر ر ت

CFT CONSULTING

 UNITE 2 BLOC 29 N 403

 DAOUDIATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

I.T.4 CONNECT »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: فيال 

 ألشغال  لعمومي9 رقم 9  لحي 

 وح ني - 90000 مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.81755

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)01)نونبر)2018

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

مايلي:) قر ر بيع  ل يد ياسين  لتهالي)

وخم ين حص9  جتماعي9 من  صل)

100)حص9  ملكون9 للمجموع رغسمال)

 لشرك9 لفائدة  ل يد مر د رضا)

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

قبول  ستقال9  ل يد ياسين  لتهالي)

من مهم9 ت يير  لشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

رضا) مر د   لشريك  لوحيد  ل يد 

يتوفر على مجموع  وحصص  ملكون9)

لرغسمال  لشرك9  ملتمتل في)10.000 

درهم)

بند رقم)8:) لذي ينص على مايلي:)

 ل يد مر د رضا عين كم ير لحيد)

للشرك9 ملدة المحدلدة

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

ماي) (15 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2019)تحت رقم)105145.

729I

مكتب  ملحاسب9

SAYO MERA 7
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

مكتب  ملحاسب9

16 زنق9 سال  ل عادة 2 ، 15000، 

 وخمي ات  ملغرب

SAYO(MERA 7 شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 199 

لد دي9 ياسمين9 شارع  لقدس - 

15000  وخمي ات  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

29099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 أشت) (22

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 SAYO (:  إلقتضاء)بمختصر ت ميتها)

.MERA 7

:) الستير د) أرض  لشرك9 بإيجاز)

غل) ل لتصدير-) ألشغال  ملختلف9 

 لبناء-)مكتب  لدر سات-

 ملتاجرة-)ميكانيكي)

 199 (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- شارع  لقدس) ياسمين9  لد دي9 

15000) وخمي ات  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: يوسف) غزخمام   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: محمد) زرق9وني   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
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 ل يد غزخمام يوسف عنو نه( ))
 15000 تجزئ9  ملنظر  و ميل) (556

 وخمي ات  ملغرب.
 ل يد زرق9وني محمد عنو نه( ))
9)شارع  بن سينا)15000) وخمي ات)

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد غزخمام يوسف عنو نه( ))
 15000 تجزئ9  ملنظر  و ميل) (556

 وخمي ات  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 05 بتاريخ) باوخمي ات   البتد ئي9 

أشت)2020)تحت رقم)1097.

727I

ANDERSEN CONSULTING

 OUTISTAR SOLUTIONS
SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 OUTISTAR SOLUTIONS SARL
AU شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملن9ق9 

 وحرة - TFZ-  لبقع9 رقم 9، 
 لق9ع9 رقم 2 طنج9 90000 طنج9 

 ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
106619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 أشت) (05
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 OUTISTAR SOLUTIONS SARL

.AU

:) لتصنيع) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 مليكانيكي لتصميم لصيان9  ملعد ت)

 لصناعي9.

:) ملن9ق9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 وحرة)-)TFZ-) لبقع9 رقم)9،) لق9ع9)

رقم)2)طنج9)90000)طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: محمد  ل 9ي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) محمد  ل 9ي   ل يد 

5)شارع  سكو)90000)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

مر د  يت  بر هيم)  ل يد 

م 9رخوش) زنق9  جدير  عنو نه( ))

90000)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (27 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232775.

729I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

SARATRAD
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN

 AL(MARINI(IMM. AMIRA

 2 MEKNES(RUE(ABOU(AL

 HASSAN AL MARINI IMM.

 AMIRA 2 MEKNES، 50300،

MEKNES MAROC

SARATRAD شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 3 زنق9 

لليد بن عبد  ملالك  ل9ابق  لثالت 

 ملدين9  و ديدة - 50000 مكناس 

 ملغرب.

رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.40607

بمقت�سى  و مع  لعام)

يونيو) (10 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

2020)تم رفع رغسمال  لشرك9 بمبلغ)

من) غي  درهم«) (950.000« قدره)

»1.220.000)درهم«)إلى)»2.170.000 

درهم«)عن طريق):)إدماج  حتياطي غل)

غرباح غل عالل ت إصد ر في رغس  ملال.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (17  لتجاري9 بمكناس بتاريخ)

2020)تحت رقم)2090.

736I

TOUBKAL INVEST

SOUMAYA REAL ESTATE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SOUMAYA REAL ESTATE شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

 العمال توبقال طابق 1 شق9 رقم 

6 شارع خالد بن  لوليد - 90000 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

104529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOUMAYA REAL ESTATE

تاجير) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

شقق مفرلش9.

مركز) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

رقم) شق9  (1 طابق) توبقال   العمال 

 90000 (- بن  لوليد) خالد  شارع  (6

مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: عرفان)  ل يد  سمات 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  سمات عرفان عنو نه( ))

بلوك) مدخل  ليال  بري تس يا 

1) لحي  لشتوي) شق9 رقم) (163 س)

90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  سمات عرفان عنو نه( ))

بلوك) مدخل  ليال  بري تس يا 

1) لحي  لشتوي) شق9 رقم) (163 س)

90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (01  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)113813.

737I
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redallah(sarl

TRANS RAHAMINE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

redallah(sarl

2 زنق9 سوريا  لشق9 15 شارع 

 وح ن  لثاني  ملدين9  و ديدة ، 

30000، فاس  ملغرب

TRANS RAHAMINE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لزنق9 

5  لشق9 5 زنق9  و ني  لدكار ت - 

30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.RAHAMINE

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع لفائدة  لغير.

:) لزنق9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- زنق9  و ني  لدكار ت) (5 5) لشق9)

30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: فتو كي  حمد)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) فتو كي  حمد   ل يد 
115)تجزئ9 طارق)3) لدكار ت)30000 

فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) فتو كي  حمد   ل يد 
115)تجزئ9 طارق)3) لدكار ت)30000 

فاس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1853.

738I

مكتب  لزياني عبد  وحق لشركاؤه

أو ميك يكو ش م م
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

مكتب  لوياني
126 شارع محمد  وخام1  و ديدة 

، 29000،  و ديدة  ملغرب
غل ميك يكو ش م م شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل9ابق 
 ألر�سي للفيال رقم 9 زنق9 جميل9 

بوحريد - و ديدة  و ديدة 29000 
 و ديدة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
16637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
غل) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ميك يكو ش م م).
(– :)سناك) أرض  لشرك9 بإيجاز)

م9عم)–)ممول  وحفالت ل لتجارة.
:) ل9ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
جميل9) زنق9  (9 رقم) للفيال   ألر�سي 
 29000 - و ديدة  و ديدة) بوحريد)

 و ديدة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 
 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة غسي9 باحث):)500)حص9)
بقيم9)100)درهم للحص9).

:)500)حص9)  ل يد حمزة باحت)
بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) باحث  غسي9   ل يدة 
 ل املي9 غ بلوك)10)شارع عبد لكريم)
 31 29) لشق9)  وخ9ابي  لعمارة)

29000) و ديدة  ملغرب.
عنو نه( )) باحت  حمزة   ل يد 
99)شارع عبد لرحمان  لدكالي)  لرقم)

29000) و ديدة  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) باحث  غسي9   ل يدة 
 ل املي9 غ بلوك)10)شارع عبد لكريم)
 31 29) لشق9)  وخ9ابي  لعمارة)

29000) و ديدة  ملغرب
عنو نه( )) باحت  حمزة   ل يد 
99)شارع عبد لرحمان  لدكالي)  لرقم)

29000) و ديدة  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)16)يوليوز)

2020)تحت رقم)25091.

739I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIAD SARSOURA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندلق  لبريد 
2609 ، 90000، مر كش  ملغرب
RIAD SARSOURA شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندلق  لبريد 2609 - 

90000 مر كش  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
105433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 RIAD (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.SARSOURA
تشغيل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
لصيان9 لإد رة لتأجير  ملنازل لأرف)
لشر ء) ملو د  وخام)  لضيوف 
لكل  ملعد ت  لالزم9) لملحقاتها 

لنشاط  لشرك9.
عنو ن  ملقر  الجتماعي):)57)شارع)
 -  2609 صندلق  لبريد) موريتانيا 

90000)مر كش  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد  محمد عابي9):)900)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
 ل يدة لد د ريموني):)200)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
200)حص9) (:  ل يدة مريم عابي9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
200)حص9) (:  ل يدة سارة عابي9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) عابي9   ل يد  محمد 
تارك9) تجزئ9  و كر ند   (15 رقم)

90000)مر كش  ملغرب.
عنو نه( )) ريموني  لد د   ل يدة 
تارك9) (15 رقم) تجزئ9  و كر ند  

90000)مر كش  ملغرب.
عنو نه( )) عابي9  مريم   ل يدة 
تارك9) (15 رقم) تجزئ9  و كر ند  

90000)مر كش  ملغرب.
عنو نه( )) عابي9  سارة   ل يدة 
تارك9) (15 رقم) تجزئ9  و كر ند  

90000)مر كش  ملغرب.
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ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) عابي9   ل يد  محمد 
تارك9) تجزئ9  و كر ند   (15 رقم)

90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (09 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)114645.

790I

ISDM CONSULTING

 STE BIOLAAY SERVICE

SARL/AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

ISDM CONSULTING

 IMM( EL( HAIRACH( NR( 351

 AVENUE( MED( 6( APP( 05( 2EME

(،ETAGE( LAAYOUNE( ،( 70000

 لعيون  ملغرب

STE BIOLAAY SERVICE SARL/

محدلدة) م ؤللي9  ح ت  شرك9  (AU

ح ت  لشريك  لوحيد

حي) مقرها  إلجتماعي  لعنو ن 
تان يفت) زنق9  (707 تجزئ9)  لقدس 
70000) لعيون) (- 555) لعيون) رقم)

 ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري)

.27119

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2020 أشت) (09 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

من) غي  درهم«) (2.900.000«

 2.500.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدي9 غل عيني9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

05)أشت)  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1780/2020.

791I

ZIADI MOHAMED

EL KOUCHE CAR
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ZIADI MOHAMED

 LOTISSEMENT LAAYOUN ,89

 2, BOULEVARD(ROYAUME

 D’ARABIE(SAOUDITE,

 RESIDENCE(AL(AZIZIYA ,

 1EME(ETAGE(N° 12 . 84 ,

 LOTISSEMENT LAAYOUN

 2 , BOULEVARD(ROYAUME

 D’ARABIE SAOUDITE RES AL

 AZIZIYA , 1ER(ETAGE(N° 12،

90000، TANGER(MAROC

EL KOUCHE CAR شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 لبنك  لشعبي زنق9 58 رقم 11 - 

90000 طنج9 مغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

103063

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (08

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 EL (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KOUCHE CAR

كر ء) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ل يار ت بدلن سائق)..

تجزئ9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 -  11 رقم) (58 زنق9)  لبنك  لشعبي 

90000)طنج9 مغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

(: سليم  لكوش)  ل يد  لياس 
درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).
(: سليم  لكوش) ) ل يد  لياس 

1000)بقيم9)100)درهم.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):
سليم  لكوش)  ل يد  لياس 
عنو نه( ))تجزئ9  لبنك  لشعبي زنق9)

58)رقم)11 90000)طنج9 مغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
سليم  لكوش)  ل يد  لياس 
عنو نه( ))تجزئ9  لبنك  لشعبي زنق9)

58)رقم)11 90000)طنج9 مغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يناير) (19 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 
.m01202047455(2020)تحت رقم
792I

COMPTABILITE(FISCALITE(&(CONSEIL

MULTIJARI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 COMPTABILITE(FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
MULTIJARI شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي ساح9 

 لرلد ني زنق9 عبد هللا  لهب9ي إقام9 
 لقدس رقم 34، طنج9 - 90000 

طنج9  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
106705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MULTIJARI

تجارة) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

للعب) لألطفال   اللعاب  لتعليمي9 

 ألطفال.

-)تأجير غلعاب  ألطفال.

-)صيان9 لإصالح  أللعاب.

عيد) م تلزمات  لبيع  شر ء) (-

 مليالد.

-)ت ويق مو د  لديكور لألطفال.

-) ستير د لتوزيع غأر ض لألطفال.

ل عد د) لبيع  لتأجير  -) ستير د 

مناطق  للعب.

-)تنظيم فعاليات لألطفال.

إد رة  ملحالت لتمثيل  لعالمات) (-

 لتجاري9.

بكل) ل إلد رة  مشارك9  لشرك9  (-

غل) جميع  لشركات  في   لوسائل 

غل  لتي) إنشاؤها  تم   لشركات  لتي 

سيتم إنشاؤها ل لتي قد تكون مرتب99)

بالغرض  ملؤس�سي للشرك9.

ساح9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لرلد ني زنق9 عبد هللا  لهب9ي إقام9)

 90000 (- طنج9) (،34 رقم)  لقدس 

طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  وحليمي عبد  ملنعم):)100 

حص9 بقيم9)500)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  ملنعم)  ل يد  وحليمي 

تفر نت) ت ياست  دل ر  عنو نه( ))

طنج9) (90000 تالنات) أف اي 

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
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عبد  ملنعم)  ل يد  وحليمي 

تفر نت) ت ياست  دل ر  عنو نه( ))

طنج9) (90000 تالنات) أف اي 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (09 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)3671.

743I

FOGHAL GESTION SARL AU

DREMLAND CHAMAL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FOGHAL GESTION SARL AU

 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES

MAROC

DREMLAND CHAMAL شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 121 شق9 
8 شارع أزة حي لفاء 1 طريق صفرل 

فاس - 30070 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (28

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DREMLAND CHAMAL

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 مل افرين.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)121)شق9)
8)شارع أزة حي لفاء)1)طريق صفرل)

فاس)-)30070)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 
 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: سعيد) هتاف   ل يد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) سعيد  هتاف   ل يد 
 30070 غ) ياسمين  لنرج1  شارع  (8

فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) سعيد  هتاف   ل يد 
 30070 غ) ياسمين  لنرج1  شارع  (8

فاس  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1876.

799I

فيكوجي1

APURE STUDIO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

فيكوجي1
43 زنق9 موري9انيا  لشق9 9 جيليز ، 

90000، مر كش  ملغرب
APURE STUDIO شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 
 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي فيكو 19 
 ل9ابق  لتاني شق9 رقم 12 شارع 
خالد  بن  لوليد جليز مر كش - 

90000 مر كـــــش  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
105445

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 APURE(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.STUDIO

(: بإيجاز) أرض  لشرك9 

.ARCHITECTE

 19 عنو ن  ملقر  الجتماعي):)فيكو)

شارع) (12 رقم) شق9   ل9ابق  لتاني 

(- مر كش) جليز  خالد  بن  لوليد 

90000)مر كـــــش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يدة بودة غمين9):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

) ل يدة بودة غمين9):)1000)بقيم9)

100)درهم.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 92  ل يدة بودة غمين9 عنو نه( ))
زنق9 د  ل يا)75014)باري1 فرن ا).)

باري1 فرن ا).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 92  ل يدة بودة غمين9 عنو نه( ))
زنق9 د  ل يا)75014)باري1 فرن ا).)

باري1 فرن ا

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (09 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)114655.

745I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MIHYAOUI CUIVRE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE(GHASSAN(KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

MIHYAOUI CUIVRE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي عبد هللا طريق  يموز ر ساي1 

- 30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

60225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2019 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MIHYAOUI CUIVRE

*صناع9) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملنتوجات  لتقليدي9  لنحاسي9

* لزخرف9  لفني9

*نقش  لنحاس.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

موالي عبد هللا طريق  يموز ر ساي1)

- 30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: محمد  ملهيالي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد محمد  ملهيالي عنو نه( ))

 30000 بن ودة) حي  لبركاني  (7 كلم)

فاس  ملغرب.
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ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد محمد  ملهيالي عنو نه( ))

 3000 بن ودة) حي  لبركاني  (7 كلم)

فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (22 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2019)تحت رقم)-.

746I

MOUFIDCO

MEDICATRONIC

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

إنشاء)فرع تابع للشرك9

MOUFIDCO

 BD(LALLA(YACOUT 4EME 199

ETAGE(N° 103 ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MEDICATRONIC شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 291 شارع 

 ميل زلال  ل9ابق 2 مكتب رقم 9 

ببيلفدير - 20000  لد ر  لبيضاء 

نجيب.

إنشاء فرع تابع للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.266893

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

تحت) للشرك9  تابع  فرع  إنشاء)

 لت ميMEDICATRONIC(9)ل لكائن)

بابلون  ل9ابق) شارع  (8 بالعنو ن)

 20000 (-  ل فلي حي   مل تشفيات)

من) ل مل ير   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

طرف  ل يد(ة))نجيب  المين محمد).

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)791978.

797I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

SALAMAL GLORIA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION
رقم 8 زنق9 21 أشت  ل وق 

 لقديم خريبك9 ، 25000، خريبك9 

 ملغرب

SALAMAL GLORIA شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 21 

شارع بر ج ل دي زم - 25100 ل دي 
زم  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.911

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2018 شتنبر) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

 ZERDOUG (ة)) تفويت  ل يد)

من) حص9  جتماعي9  (SALAH 200

(ة)) حص9 لفائدة  ل يد) (900 غصل)

 09 بتاريخ) (NABBACHI BOUAZZA

شتنبر)2018.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
 البتد ئي9 بو دي زم بتاريخ)27)يوليوز)

2020)تحت رقم)134/2020.

798I

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 ل لت يير

TELAP GREEN
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 

ل لت يير

شارع محمد  وخام1 عمارة بن9الب 

 ل9ابق  لثاني  ملكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف  ملغرب

TELAP GREEN شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملر ب رقم 

16 حي  لشوبير دل ر أيات9 - 35100 

جرسيف  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 
 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
ENCOURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 TELAP(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.GREEN
در س9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 
(- بالتنقيط) مشاريع  لري  ل نجاز 

 شغال مختلف9 غل  لبناء.
:) ملر ب) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
(- أيات9) دل ر  حي  لشوبير  (16 رقم)

35100)جرسيف  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
 167(:  ل يد عبد لعزيز بهضاض)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
 ل يد يوسف عاللي):)167)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
 166 (: بودرس)  ل يد عبد لعزيز 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
بهضاض) عبد لعزيز   ل يد 
 35100  1 حي  لشوبير) عنو نه( ))

جرسيف  ملغرب.
عنو نه( )) عاللي  يوسف   ل يد 
دل ر سهب  لغز ل  لق9ي9ير)65800 

تالريرت  ملغرب.
بودرس) عبد لعزيز   ل يد 
 186 رقم) (1 تجزئ9 ملوي9) عنو نه( ))

35100)جرسيف  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
بهضاض) عبد لعزيز   ل يد 
 35100  1 حي  لشوبير) عنو نه( ))

جرسيف  ملغرب

عنو نه( )) عاللي  يوسف   ل يد 

دل ر سهب  لغز ل  لق9ي9ير)65800 

تالريرت  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)810/2020.

753I

AIT RAZOUK MOULOUD 

STE MSSARA TRANS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU(Maroc

STE MSSARA TRANS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 م يل9  م ارة  لبهاليل صفرل - 

31000 صفرل  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2845

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

طبيب9) محمد  (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (500

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.000

محمد ملليح بتاريخ)08)يوليوز)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

أشت) (03  البتد ئي9 بصفرل بتاريخ)

2020)تحت رقم)352.

754I
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redallah(sarl

TRANS FATOUAKI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رغسمال  لشرك9

redallah(sarl

2 زنق9 سوريا  لشق9 15 شارع 

 وح ن  لثاني  ملدين9  و ديدة ، 

30000، فاس  ملغرب

TRANS FATOUAKI شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 9 
 لزنق9 6 حي طارق1  لدكار ت - 

30000 فاس  ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.36981

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2019 دجنبر) (31 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 

 10.000« غي من) درهم«) (990.000«

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاص9  إجر ء) (: طريق)

 لشرك9  ملحددة  ملقد ر ل مل تحق9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1820.

756I

CABINET BAHMAD

LYSAH EXPORT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
إضاف9 ت مي9 تجاري9 غل شعار)

CABINET BAHMAD

إقام9 مر كش بالز  عمارة د 1 شق9 

ب 21  ل9ابق  لثاني جليز مر كش 

إقام9 مر كش بالز  عمارة د 1 شق9 

ب 21  ل9ابق  لثاني جليز مر كش، 

90000، مر كش  ملغرب

LYSAH EXPORT »شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي:  قام9 

مر كش بالز  عمارة د1 شق9 ب 

5،  ل9ابق  لثاني، جليز - 90000 

مر كش  ملغرب.

»إضاف9 ت مي9 تجاري9 غل شعار«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.86667

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

تقرر) (2020 يونيو) (23 في)  ملؤرخ 

إضاف9 شعار تجاري للشرك9 لهو:

MAWAHIB.MA

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

أشت) (03 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)114622.

758I

بنبو خديج9

 SOCIETE GUELDAMANE

CASH SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

بنبو خديج9

261  مل عودي9 تازة ، 35000، تازة 

 ملغرب

 SOCIETE GUELDAMANE CASH

SARL AU شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

كلدمان - 35000 تازة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

5433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE GUELDAMANE CASH

.SARL AU

تحويل) (- (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 المو ل.

-) الشغال  ملختلف9  ل  لبناء

-لر ق9.

مركز) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

كلدمان)-)35000)تازة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: سفيان) لفالكي   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) سفيان  لفالكي   ل يد 

مركز كلدمان)35000)تازة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) سفيان  لفالكي   ل يد 

مركز كلدمان)35000)تازة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (09 بتاريخ) بتازة   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)323.

759I

COMGEST

تريد ناف تران بور والوج تيك
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

COMGEST

 RUE 9 N°27 AINCHOCK ،

20470، CASABLNACA(MAROC

تريد ناف تر ن بور ل لوج تيك 

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 

برلفان1 ط 1 شق9 9 - 20250 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

15232

 05 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 أشت)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

تريد) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ناف تر ن بور ل لوج تيك.

:) لنقل) بإيجاز) أرض  لشرك9 
ٖ لبحري) بجميع  نو عه  لبري) عام9 

ٖ ملو �سي  ل) لالشخاص)  ل  و وي 

على  مل توى  لوطني)  لبضائع 

ل لعالمي.
زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 20250  -  9 شق9) (1 ط) برلفان1 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبد هللا خالد):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد ل عيش محمد):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) خالد  عبد هللا   ل يد 
 9 شق9) (1 ط) برلفان1  زنق9  (90

20250) لد ر لبيضاء) ملغرب.

عنو نه( )) محمد  ل عيش   ل يد 
 9 رقم) (39 زنق9) بوشنتوف  درب 

20550) لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) خالد  عبد هللا   ل يد 
 9 شق9) (1 ط) برلفان1  زنق9  (90

20250) لد ر لبيضاء) ملغرب

عنو نه( )) محمد  ل عيش   ل يد 
 9 رقم) (39 زنق9) بوشنتوف  درب 

20550) لد ر لبيضاء) ملغرب
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741695.

761I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

جاك بني1 أسو�سي

إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
جاك بني1 غسو�سي »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: 17 ساح9 
 لق1 إقام9  لق1 بويلد  لعمارة 7 

رقم 2 - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.460349

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)19)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)
قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)
غل) بضمان  على  لقرلض   لتعاقد 
بدلن ضمان غل رهن عقاري غل أيره)

من  لبضائع
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)
بند رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)
ممتلكات) غي  رهن  غل  بيع  غل  شر ء)
(، للشرك9) منقول9  أير  غل  منقول9 
لتقديم غي تعهد غل تعهد غل ضمانات)

غخرى منقول9 غل أير منقول9
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)742003.

762I

CABINET BAHMAD

LYSAH EXPORT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

CABINET BAHMAD

إقام9 مر كش بالز  عمارة د 1 شق9 

ب 21  ل9ابق  لثاني جليز مر كش 

إقام9 مر كش بالز  عمارة د 1 شق9 

ب 21  ل9ابق  لثاني جليز مر كش، 

90000، مر كش  ملغرب

LYSAH EXPORT شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي : شق9 
رقم901  ل9ابق 9 إقام9  دم بالز , 

98 زنق9 يوأوسالفيا جليز - 90000 

مر كش  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.86667

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

2020)تم تحويل)  ملؤرخ في)23)يونيو)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

إقام9) (9 رقم901) ل9ابق) شق9  (:«
يوأوسالفيا) زنق9  (98 بالز ,)  دم 

إلى) مر كش  ملغرب«) (90000 (- جليز)

شق9) » قام9 مر كش بالز  عمارة د1)

 90000 ب)5،) ل9ابق  لثاني،)جليز)-)

مر كش  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)114622.

763I

Al(Amal(Services(Pescaderia

 AL AMAL SERVICES

PESCADERIA
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

Al(Amal(Services(Pescaderia

 Angle(BVD(Al(baat(et(BVD

 Fourssane(et(Rue(Al(Qadre/Imm

 2eme(étage/Al(Bouchra(App 03

 Laayoune، 70000، Laayoune

Maroc

 AL AMAL SERVICES

PESCADERIA شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ز لي9 
شارع  لبعث لشارع  لفرسان لزنق9 

 لقدر، عمارة  لبشرى،  ل9ابق 
 لثاني شق9 رقم 03،  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32425
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 AL (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AMAL SERVICES PESCADERIA
تجارة) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ألسماك لكل  ملنتوجات  لبحري9.
ز لي9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
شارع  لبعث لشارع  لفرسان لزنق9)
 لقدر،)عمارة  لبشرى،) ل9ابق  لثاني)
 70000 (- 03،) لعيون) رقم) شق9 

 لعيون  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
1.000)حص9) (:  ل يد  لديه يارى)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
حي) يارى عنو نه( ))  ل يد  لديه 
 70000 188) لعيون) رقم)  لعودة 

 لعيون  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
حي) يارى عنو نه( ))  ل يد  لديه 
 70000 188) لعيون) رقم)  لعودة 

 لعيون  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز)  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)23)

2020)تحت رقم)1601.

764I

WESTRATUP

MCH MARKETING

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

WESTRATUP

6 زنق9 6  كتوبر  ل9ابق 3  لعمارة 

3 شارع  مل يرة 6 زنق9 6  كتوبر 

 ل9ابق 3  لعمارة 3 شارع  مل يرة، 

20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

MCH MARKETING شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 6 زنق9 

6  كتوبر  ل9ابق 3  لعمارة 3 شارع 

 مل يرة  لد ر  لبيضاء 20100  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467515

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 MCH (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.MARKETING

:) لت ويق) أرض  لشرك9 بإيجاز)

عبر  لهاتف

مركز  تصال.

زنق9) (6 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

شارع) (3 3) لعمارة) 6) كتوبر  ل9ابق)

20100) لد ر)  مل يرة  لد ر  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
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 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: مريم  الشهب)  ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة مريم  الشهب عنو نه( ))2 

 20100 زنق9 دلم برينيو فرن1 فيل)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة مريم  الشهب عنو نه( ))2 

 20100 زنق9 دلم برينيو فرن1 فيل)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

765I

KYK CONTRACTOR

 FEDALIENNE DE

LOCATION IMMOBILIERE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 FEDALIENNE DE LOCATION

IMMOBILIERE

 13RUE(AHMED(EL(MAJJATI

 RES(LES(ALPES(ETG 1 APT 8 ،

20100،  لد ر لبيضاء  ملغرب

 FEDALIENNE DE LOCATION

IMMOBILIERE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 شارع 

غحمد  مل اطي  قام9  اللب  ل9ابق 

1 شق9 رقم 8  لد ر لبيضاء 20100 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 FEDALIENNE DE LOCATION

.IMMOBILIERE

أرض  لشرك9 بإيجاز):)كر ء)لبيع)

 ملباني.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)13)شارع)

غحمد  مل اطي  قام9  اللب  ل9ابق)

 20100 8) لد ر لبيضاء) 1)شق9 رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: ياسين) من9   ل يد  يت 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  يت من9 ياسين عنو نه( ))

2000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  يت من9 ياسين عنو نه( ))

2000) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740318.

766I

F.B.A.K GESTION SARL

 MEGATECH ENGINEERING

SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر  نزر ن  قام9  لشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1  بن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir  ملغرب

 MEGATECH ENGINEERING

SARL شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي جنان 

 وخير 2 رقم 1314 - 43150  بن 

جرير  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 MEGATECH ENGINEERING

.SARL

مكتب) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لدر سات.

جنان) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

43150) بن)  -  1314 رقم) (2  وخير)

جرير  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 200 (:  ل يدة  سي9  لر حيي)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 800 (: ل9يف9  لر حلي)  ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة  سي9  لر حلي عنو نه( ))

جنان  وخير)2)رقم)1314 43150) بن)

جرير  ملغرب.

 ل يدة ل9يف9  لر حلي عنو نه( ))

جنان  وخير)2)رقم)1314 43150) بن)

جرير  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة  سي9  لر حلي عنو نه( ))

جنان  وخير)2)رقم)1314 43150) بن)

جرير  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) جرير  بابن   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)106.

768I

KYK CONTRACTOR

REALISTA LIVING
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

REALISTA LIVING

 avenue(ambassadeur(ben ,469

aicha ، 20100،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

REALISTA LIVING شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 469 

،شارع  ل فير بن عايش9 ،  لصخور 

 ل ود ء،  ل9ابق 1، مكتب 9 - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.998177

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2020 يونيو) (12  ملؤرخ في)

م ير جديد للشرك9  ل يد(ة))فاضل)

 لعلمي غيوب كم ير آخر
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تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)737164.

769I

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 ل لت يير

MONEYEST
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 

ل لت يير

شارع محمد  وخام1 عمارة بن9الب 

 ل9ابق  لثاني  ملكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف  ملغرب

MONEYEST شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخام1  لرقم 219 - 35100 

جرسيف  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

ENCOURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (23

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. MONEYEST

أرض  لشرك9 بإيجاز):)لكيل لدى)

مؤس 9 مالي9)-)لكال9 عقاري9.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

محمد  وخام1  لرقم)219 - 35100 

جرسيف  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 50.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

:)250)حص9)  ل يد ياسين وحمر)

بقيم9)100)درهم للحص9).

:)250)حص9)  ل يد سعيد وحمر)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) وحمر  ياسين   ل يد 

جرسيف) (35100 تجزئ9  بر هيم)

 ملغرب.

عنو نه( )) وحمر  سعيد   ل يد 

تجزئ9  بر هيم) شارع  وحز م  لكبير 

 لرقم)17 35100)جرسيف  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) وحمر  ياسين   ل يد 

جرسيف) (35100 تجزئ9  بر هيم)

 ملغرب

 ل يد هشام  لع اني عنو نه( ))

جرسيف) (35100 حرش9  وحباس)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)815/2020.

770I

Espace(amghar

CITY VERT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

حل شرك9

Espace(amghar

 hay(el(amal 1 rue(azzouhour(n

 171 rdc(tit(mellil(casablanca ،

20640، casablanca(maroc

CITY VERT شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد(في 

طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 45 شارع 

عبد  لقادر مفتكر  ل9ابق  لثاني 

 لشق9 رقم 9 - 20000  لد ر 

 لبيصاء  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.386339

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يونيو) (10  ملؤرخ في)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

مبلغ) (CITY VERT  لشريك  لوحيد)

لعنو ن) درهم  (100.000 رغسمالها)

عبد) شارع  (45 مقرها  إلجتماعي)

مفتكر  ل9ابق  لثاني  لشق9)  لقادر 

رقم)9 - 20000) لد ر  لبيصاء) ملغرب)

نتيج9 ل):)حل  لشرك9.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب)45)شارع)

مفتكر  ل9ابق  لثاني) عبد  لقادر 

 لشق9 رقم)9 - 20000) لد ر  لبيصاء)

 ملغرب.)

ل عين:

موحى  لزعليوي)  ل يد(ة))

لالل) زعلو  يت  دل ر  لعنو نه( ))

(ة)) ز كورة  ملغرب كمصفي) (20000

للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741226.

771I

ACS CONSEILS

INTERTRA IMMO
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

ACS CONSEILS

 قام9 محفاظ زنق9  و ز ئر  ل9ابق 

2 ، 26100، برشيد  ملغرب

INTERTRA IMMO شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شالع 

محمد  وخام1 تجزءة  لصافي رقم 

98 - 26000 برشيد  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.8809

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2018 ماي) (20 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

عابد  شباض) (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (500

500)حص9 لفائدة  ل يد)(ة)) محمد)

عليوي بتاريخ)20)ماي)2018.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يوليوز) (02  البتد ئي9 ببرشيد بتاريخ)

2018)تحت رقم)999.

773I

FLASH ECONOMIE

DUMEZ MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

DUMEZ MAROC

شرك9  مل اهم9

رغسمالها: 15.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي: 5, زنق9 ل د 

تان يفت -  لد ر  لبيضاء 

 RC: N: °29.423 CASABLANCA -

I.F:N°:01049042

I-بموجب  و مع  لعام  لعادي)

شرك9) لشركاء) ل لغير  لعادي 

 12 في) DUMEZ MAROC) ملؤرخ 

يونيو)2020

على  ستقال9) تمت  إلشارة 

 Igor مجل1  إلد رة  ل يد-) رئي1 

 GORWITZ

 Manuel تعيين  ل يد-)

CARPRAUX

، وحامل) حل  و ن ي9  لفرن ي9)

 17DH79807 رقم) و و ز  ل فر 

كم ير  ليحل محل  ل يد)

(،Igor(GORWITZ

بقيت) مدة  ملنصب  لتي  ألجله 

حتى  و مع  لعام  لعادي) قائم9 

عن) لإلبالغ  إليه  سيتم  لدعوة   لتي 

ح ابات  ل ن9  ملالي9)2022 

 12 بموجب مجل1  إلد رة بتاريخ)

يونيو)-2020 
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 Manuel عين  ل يد-)

كرئي1 مجل1  إلد رة) (CARPRAUX

 Igor(GORWITZ(ليحل محل  ل يد

طو ل مدة ت ييره كمدير)،

سعيد) مهام  ل يد  تأكيد  تم  (-

مي:) وحامل للب9اق9  لوطني9 رقم)
َ
 لك

E182833)كمدير عام

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741831

779I

AM CONSULTING

 GLOBAL TOUS CORPS

D’ETAT
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 GLOBAL TOUS CORPS D’ETAT

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26، زنق9 

مرس  ل ل9ان،  لشق9 3، ل9ابق 

 أللل، - 20990  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (19

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. GLOBAL TOUS CORPS D’ETAT

غشغال) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبناء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26،)زنق9)

3، ل9ابق) مرس  ل ل9ان،) لشق9)

20990) لد ر  لبيضاء) (-  أللل،)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: غحمد) غيت   ل يد محمد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: مخلوفي) محمد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد محمد غيت غحمد عنو نه( ))

دل ر غيت  لع ري  لتو م9 غيت غلرير)

00000)مر كش  ملغرب.

عنو نه( )) مخلوفي  محمد   ل يد 
رقم)56)ممنوع  لدخول ظهر ملهر ز م)

س)30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد محمد غيت غحمد عنو نه( ))

دل ر غيت  لع ري  لتو م9 غيت غلرير)

00000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)791792.

776I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 APOLLO GLOBAL

MANAGEMENT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

 APOLLO GLOBAL

MANAGEMENT شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 208  لحي 

 لصناعي سيدي أانم طريق غسفي ، 

مكتب رقم ف9 ، مر كش - 90110 

مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.99403

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2020 ماي) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

غمين) محمد  (ة)) تفويت  ل يد)

حص9  جتماعي9 من) (1.000 فليفلي)

لفائدة  ل يد) حص9  (1.000 غصل)

(ة))رلمينا فاني ا دياز بتاريخ)28)ماي)

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (
يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114599.

777I

ACS CONSEILS

INTERTRAIMMO
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ACS CONSEILS

 قام9 محفاظ زنق9  و ز ئر  ل9ابق 

2 ، 26100، برشيد  ملغرب

INTERTRAIMMO شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزءة 

 لصافي شارع محمذ  وخام1 رقم 

98 - 26000 برشيذ  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

8809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2013 دجنبر) (31

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INTERTRAIMMO

منعش) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري.

تجزءة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لصافي شارع محمذ  وخام1 رقم)98 

- 26000)برشيذ  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبذ هللا بورما):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (500 (:  ل يد عابذ  شباد)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

بورما عنو نه( ))  ل يد عبذ هللا 

 لد ر  لبيضاء)26000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه( )) عابذ  شباد   ل يد 

 لد ر  لبيضاء)26000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

بورما عنو نه( ))  ل يد عبذ هللا 

 لد ر  لبيضاء)26000) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (19 بتاريخ) ببرشيد   البتد ئي9 

2019)تحت رقم)160.

778I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE PRIMAMDOU TRANS

SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

AIT RAZOUK MOULOUD
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 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU(Maroc

 STE PRIMAMDOU TRANS SARL

AU شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 1299 

بلوك A بنصفار صفرل - 31000 

صفرل  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRIMAMDOU TRANS SARL AU

:) لنقل) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لوطني ل لدللي).)تصدير ل ستير د).

رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- صفرل) بنصفار  (A بلوك) (1299

31000)صفرل  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: يوسف  مجيدل)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد يوسف  مجيدل عنو نه( ))

بنصفار صفرل) (A بلوك) (1299 رقم)

31000)صفرل  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد يوسف  مجيدل عنو نه( ))

بنصفار صفرل) (A بلوك) (1299 رقم)

31000)صفرل  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (22  البتد ئي9 بصفرل بتاريخ)

2020)تحت رقم)347.

779I

Espace(amghar

MORE PAYSAGE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

حل شرك9

Espace(amghar

 hay(el(amal 1 rue(azzouhour(n

 171 rdc(tit(mellil(casablanca ،

20640، casablanca(maroc

MORE PAYSAGE شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 67 زنق9 

شفاليي بيارد  ل9ابق 5 رقم 16 - 

20000  لد ر  لبيصاء  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.448153

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يونيو) (10  ملؤرخ في)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 MORE PAYSAGE  لشريك  لوحيد)

درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 

زنق9) (67 مقرها  إلجتماعي) لعنو ن 

 -  16 رقم) (5 بيارد  ل9ابق) شفاليي 

20000) لد ر  لبيصاء) ملغرب نتيج9)

ل):)حل  لشرك9).

ل حدد مقر  لتصفي9 ب)67)زنق9)

 -  16 رقم) (5 بيارد  ل9ابق) شفاليي 

20000) لد ر  لبيصاء) ملغرب.)

ل عين:

موحى  لزعليوي)  ل يد(ة))

لالل) زعلو  يت  دل ر  لعنو نه( ))

(ة)) ز كورة  ملغرب كمصفي) (20000

للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741604.

780I

 ئتماني9 د ر  ملحت ب

 »K IMMO » » ك إيمو»

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 ئتماني9 د ر  ملحت ب

09 زنق9 لبرلير بوركون ، 20090، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 »K IMMO » » ك إيمو« شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 131، 

شارع غنفا، إقام9 غزلر مكتب رقم 

11 ب  لد ر  لبيضاء. - 20090  لد ر 

 لبيضاء  ململك9  ملغربي9

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

464175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 K« (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

IMMO)»)»)ك إيمو«).

تكمن) (: (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

د خل  ملغرب) غهد ف  لشرك9 

لخارجه فيما يلي:

•) إلنعاش  لعقاري،

(، غرضي9) بقع9  غي  •) قتناء)

عاري9 كانت،)غل مبني9 غل غي ملكي9 غل)

لإنجار جميع  لعمليات) عقاري  حق 

أير) ب9ريق9  غل  مباشرة   ملرتب99،)

غعاله) إليه  بالهدف  ملشار  مباشرة،)

لخصوصا):

تمييز هذه  لق9ع  ألرضي9) (•

لحلك بإنشاء)بنايات سكني9)،)مهني9)

،إد ري9 غل تجاري9 وح ابها  لشخ�سي)

غل وح اب غشخاص آخرين ماديين غل)

معنويين،

•) ستغالل  لعمار ت)

ل ألر �سي عن طريق  لكر ء)غل  لبيع غل)

غي لسيل9 غخري،

بعمليات،) •) لقيام 

جميع) بين  ل لتن يق  لبدر سات،)

غنو ع  ملهن لجميع  ألشغال  ملتعلق9)

لشبك9) باملعد ت ل لهندس9  ملدني9،)

() ل لزجاج9) ل لصباأ9   ل9رقات 

ل لنجارة) لتجارتها)) صناع9  لزجاج 

ل ملعدن) () لعود  غنو عها) بجميع 

ل أللومينيوم))لعمليات  وحد دة،

ل و در ن،) تغليف  ألرض  (•

 مل اك9،) لكهرباء،) لرصاص9،)

من) ل وحماي9  (،  ملعد ت  لصحي9)

تنجيد  ألثات،)  وحريق،) و بص،)

 ل قف  مل تعار)،

تنفيذ جميع غشغال  لبناء) (•

لغعمال  ملهن  ملرتب99 بها)،

جميع) مع  •) لشر ك9 

 لشركات  لتي لها نف1  ألهد ف غللها)

غهد ف مشابه9)،

تمثيل غي شرك9 لطني9 غل) (•

غجنبي9 في إمكانها  مل اهم9 في تنمي9)

 لشرك9)،
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م اهم9) لعلى  لعموم  (•

 لشرك9 بكيفي9 مباشرة غل أير مباشرة)

في غي عملي9 مالي9)،)منقول9 غل عقاري9)

صناعي9) غل  تجاري9  مبادرة  كل  لفي 

يمكن غن ترتبط ب9ريق9 مباشرة غل)

أير مباشرة باألنش99  ملذكورة غعاله)

تنمي9) على  ت اعد  غن  إمكانها  في  غل 

 لشرك9.

.

(،131 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

رقم) مكتب  غزلر  إقام9  غنفا،) شارع 

11)ب  لد ر  لبيضاء.)-)20090) لد ر)

 لبيضاء) ململك9  ملغربي9.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

ملياء) لشريف  لكتاني)  ل يدة 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

ملياء) لشريف  لكتاني)  ل يدة 

زنق9  لكولف  لعربي9) (61 عنو نه( ))

20090) لد ر  لبيضاء) ململك9)

 ملغربي9.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

ملياء) لشريف  لكتاني)  ل يدة 

زنق9  لكولف  لعربي9) (61 عنو نه( ))

20090) لد ر  لبيضاء) ململك9)

 ملغربي9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 03 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)738083.

781I

Espace(amghar

PARADIS VERDI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

Espace(amghar

 hay(el(amal 1 rue(azzouhour(n

 171 rdc(tit(mellil(casablanca ،

20640، casablanca(maroc

PARADIS VERDI شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد(في طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 21 زنق9 

بابوم  ل9ابق 6 رقم 31 بيلفديير كاز  

كار - 20000  لد ر  لبيصاء  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.448553

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 يونيو) (10  ملؤرخ في)

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت)

 PARADIS VERDI  لشريك  لوحيد)

درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 
زنق9) (21 مقرها  إلجتماعي) لعنو ن 
بابوم  ل9ابق)6)رقم)31)بيلفديير كاز )

20000) لد ر  لبيصاء) ملغرب) (- كار)

نتيج9 ل):)حل  لشرك9.
زنق9) (21 ل حدد مقر  لتصفي9 ب)
بابوم  ل9ابق)6)رقم)31)بيلفديير كاز )

كار)-)20000) لد ر  لبيصاء) ملغرب.)

ل عين:
موحى  لزعليوي)  ل يد(ة))

لالل) زعلو  يت  دل ر  لعنو نه( ))
(ة)) ز كورة  ملغرب كمصفي) (20000

للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)792099.

782I

FLASH ECONOMIE

KANAL DISTRIBUTION
إعالن متعدد  لقر ر ت

KANAL DISTRIBUTION

شرك9  مل اهم9
رغسمالها: 5.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي: زنق9 ف - تجزئ9 

23 - لحي  لصناعي,عين  ل بع - 

 لد ر  لبيضاء

 R.C. Casablanca(N°: 84.527 -IF 

 N°:01900789

بموجب  و مع  لعام)

 KANAL شرك9) لشركاء)  لعادي 

DISTRIBUTION) ملؤرخ في)30)يونيو)

2020

ت يير  ل يدة) فترة  تجديد  تم  (

 قبال حكم  وحامل9 للب9اق9  لوطني9)

رقم)A263750)ملدة)6)سنو ت ب بب)

 نتهاء)صالحي9  لت يير  لتي تم تقريرها)

في  و مع  لعام  لعادي ل لتي ستبت)

في ح ابات  ل ن9  ملالي9)2025

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741835

783I

KORCHI HICHAM

صيدلية سيال
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

PHARMACIE SILA

 CASABLANCA ، 29490،

CASABLANCA MAROC

صيدلي9 سيال شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 

909 محل رقم 2  لوحدة 3 مشرلع 

 لرشاد  قليم مديون9 - 29990 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

461691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

صيدلي9 سيال.
أرض  لشرك9 بإيجاز):)صيدلي9.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
2) لوحدة)3)مشرلع) 909)محل رقم)
 29990 (- مديون9)  لرشاد  قليم 

 لبيضاء) ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يدة  سماء)أيني):)100)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) أيني   ل يدة  سماء)
 20350  200 رقم) (29 زنق9) (1 جميل9)

 لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) أيني   ل يدة  سماء)
 20350  200 رقم) (29 زنق9) (1 جميل9)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يونيو)2020)تحت رقم)10136.

789I

BEST AMEBIM

BEST AMEBIM ب ت أميبيم
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

BEST AMEBIM
 BD(Sebta(Hay(Meriem
N° 36 Etage 1 App 3 –

 MOHAMMEDIA(MAROC ،
28800، MOHAMMEDIA(maroc

 BEST AMEBIM ب ت غميبيم
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد



(1181 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

سبت9 حي الل9 مريم  لرقم 36 

 ل9ابق 1 شق9 3 - 28800  ملحمدي9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

25693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

ب ت) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

. BEST AMEBIM(غميبيم

:) الشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لكهربائي9 ل لصيان9.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سبت9 حي الل9 مريم  لرقم)36) ل9ابق)

1)شق9)3 - 28800) ملحمدي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: عزيز) محيب   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) عزيز  محيب   ل يد 

 28800  91 2) لرقم) زنق9)  ل عادة 

 ملحمدي9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) عزيز  محيب   ل يد 

 28800  91 2) لرقم) زنق9)  ل عادة 

 ملحمدي9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 20 بتاريخ) باملحمدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)758.

785I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 TASSAOUTE شركة

ASCENSEUR
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 TASSAOUTE ASCENSEUR 9شرك

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 محج 

مرس  ل ل9ان  ل9ابق  اللل  لشق9 
رقم 3 - 20130  لد ر  لبيصاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (15

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

شرك9) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.TASSAOUTE ASCENSEUR

صناع9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لصيان9  ملصاعد).

:)26)محج) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مرس  ل ل9ان  ل9ابق  اللل  لشق9)
رقم)3 - 20130) لد ر  لبيصاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عمر صابور):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) صابور  عمر   ل يد 

2)برشيد)26100  163)تجزئ9  لي ر)

برشيد  ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) صابور  عمر   ل يد 

2)برشيد)26100  163)تجزئ9  لي ر)

برشيد  ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741751.

786I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

WATER INVEST شركة
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

شركWATER INVEST 9 شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 محج 

مرس  ل ل9ان  ل9ابق  اللل  لشق9 

رقم 3 - 20130  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

شرك9) (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.WATER INVEST

حفر) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لألبار).

:)26)محج) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مرس  ل ل9ان  ل9ابق  اللل  لشق9)

رقم)3 - 20130) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

1.000)حص9)  ل يد طارق لليد):)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) لليد  طارق   ل يد 

برشيد) تجزئ9  لعر قي9  33) ملنام9 

26100)برشيد  ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) لليد  طارق   ل يد 

برشيد) تجزئ9  لعر قي9  33) ملنام9 

26100)برشيد  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741750.

787I

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 ل لت يير

 BUREAU D›ETUDE

 COMPTABLE ET DE

GESTION
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  لدر سات  ملحاسباتي9 

ل لت يير

شارع محمد  وخام1 عمارة بن9الب 

 ل9ابق  لثاني  ملكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف  ملغرب

 BUREAU D›ETUDE

 COMPTABLE ET DE GESTION

»شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة«



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (1111

لعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

محمد  وخام1 عمارة بن9الب 

 ل9ابق  لثاني  ملكتب رقم 6 

جرسيف - 35100 جرسيف  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.349

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)06)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

 ستقال9 م ير لتعيين م يرين جدد

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص)

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

تق يم حصص رغس  ملال

على) ينص  12:) لذي  رقم) بند 

مايلي:)تعيين م يرين جدد

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بجرسيف   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)816/2020.

788I

FIDAROC GRANT THORNTON

COMBALIA MAROC 

إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 97

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COMBALIA MAROC »شرك9 

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 1 

ريزيدن1 رليال  لفشور .إي سول 

TANGER - 9000-B5  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.76257

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)30)مارس)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

على) ينص  1:) لذي  رقم) قر ر 

 5000 بيع) على  مايلي:) ملو فق9 

مملوك9) درهم  (100 بقيم9) سهم 

 COMBALIA AGENCIA لشرك9)

شرك9) لصاوح  (MARITIMA

 RUDDER MARINES SERVICES

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تغيير  سم  لشرك9)

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تغيير نشاط  لشرك9

قر ر رقم)9:) لذي ينص على مايلي:)

 عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملحدث

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)6:) لذي ينص على مايلي:)

 RUDDER MARINE تعلن  لشرك9)

 SERVICES

بند رقم)7:) لذي ينص على مايلي:)

بمبلغ خم 9) رغس  ملال  تحديد  تم 

درهم).) (500.000.00) درهم) آالف 

ينق م إلى خم 9 غجز ء)غلف)(5000) 

سهم من مائ9 درهم)(100))درهم لكل)

بالكامل لمخصص9) مدفوع9  (، منها)

للم اهم  لوحيد  لشرك9 بالكامل 

 RUDDER MARINE SERVICES

على) ينص  2:) لذي  رقم) بند 

 RUDDER هو) مايلي:) سم  لشرك9 

 MOROCCO MARINE SERVICES

م ؤللي9) ح ت  “شرك9  (SARLAU

محدلدة مع م اهم ل حد.

بند رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

 لغرض من  لشرك9 هو:)•

للشركات) تقديم  وخدمات  (

لال سيما تقديم) (،  لعامل9 في  مليناء)

 وخدمات و ميع غنو ع  ل فن)،)سو ء)

بخدمات) تتعلق  غل  لوج تي9  كانت 

بما في حلك غعمال لرش9) (،  إلصالح)

لتوفير) (، ل لشحن  ل فن)  إلصالح 

خدمات  ملر قب9)،)لتوفير جميع غنو ع)

بما في) (،  وخدمات لشركات  لشحن)

حلك زل رق  إلرساء)ل لرسو.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (09 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232840.

789I

cabinet(jdaini

 ABDELLAH BORJ

WAOULLOUT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

 ABDELLAH BORJ WAOULLOUT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 69 شارع 

عبد  لكريم  وخ9ابي حي  لليمون 

بركان - 63300 بركان  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

7245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (18

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ABDELLAH BORJ WAOULLOUT

*حمام) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لدلش عمومي)

*كافتيريا

*قاع9  لرياضات

*صالون حالق9

*محل حالق9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)69)شارع)

حي  لليمون) عبد  لكريم  وخ9ابي 

بركان)-)63300)بركان  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: جو د) هللا  عبد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) جو د  عبد هللا   ل يد 

حي) عبد  لكريم  وخ9ابي  شارع  (69

 لليمون بركان)63300)بركان  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) جو د  عبد هللا   ل يد 

حي) عبد  لكريم  وخ9ابي  شارع  (69

 لليمون بركان)63300)بركان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21 بتاريخ) ببركان   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)261/2020.

790I

cabinet(aux(services(des(affaires

PRODI TRAV
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تقليص هدف  لشرك9

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC
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PRODI TRAV شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  الجتماعي قصر 

 ملعاضيض ع.ص.ز.  رفود - 52200 

 رفود  ملغرب.

تقليص هدف  لشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

8443

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)21)يوليوز)2020)تم حذف)

 ألنش99  لتالي9 من نشاط  لشرك9)

 وحالي):

نقل  ل لع وح اب  لغير

 لوساط9  لتجاري9.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)196/2020.

791I

ZHAR AHMED

 PRIX GOUT POULET LA

FAMILLE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC

 PRIX GOUT POULET LA

FAMILLE شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 

 لنور 2  لزنق9 1 حي سيدي  لهادي 

زل أ9  لعليا - 30020 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (02

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 PRIX (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.GOUT POULET LA FAMILLE

م9عم) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

بالتعريف9  لتابت9.

عمارة) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

حي سيدي  لهادي) (1 2) لزنق9)  لنور)

زل أ9  لعليا)-)30020)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 800 (: متوكل) رشيدة   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

200)حص9) (:  ل يد لييل عبدهللا)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة رشيدة متوكل عنو نه( ))

فاس) بدر  حي  تجزئ9  ملهدي  (19

30010)فاس  ملغرب.

عنو نه( )) لييل  عبدهللا   ل يد 

بدر) حي  غحمد  لبيضالي  زنق9  (19

30010)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة رشيدة متوكل عنو نه( ))

فاس) بدر  حي  تجزئ9  ملهدي  (19

30010)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1859/2020.

792I

AMDE

 BRITISH INTERNATIONAL«

 COLLEGE BRIDGE PRIVE «

BICB
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BRITISH INTERNATIONAL«

 COLLEGE(BRIDGE(PRIVE » BICB

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 

سمي9، قام9 شهرز د 3،  ل9ابق 

5،رقم 22، لنخيل، لد ر لبيظاء 

 ملغرب  لد ر لبيظاء 20340 

 لد ر لبيظاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 أشت) (05

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 BRITISH INTERNATIONAL«

. COLLEGE BRIDGE PRIVE » BICB

أرض  لشرك9 بإيجاز):) إلرشاد في)

 لتدبير.

زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

3،) ل9ابق) شهرز د) سمي9، قام9 

22، لنخيل، لد ر لبيظاء) 5،رقم)

 20340  ملغرب  لد ر لبيظاء)

 لد ر لبيظاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد توفيق  لز لي  ل غرلشني)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد توفيق  لز لي  ل غرلشني)

كولف) كاليفورنيا  عنو نه( ))
602) ملدين9  وخضر ء) فيال) ري ور 

 20000 بوسكورة  لنو صر  لبيضاء)

 لد ر لبيظاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد توفيق  لز لي  ل غرلشني)

كولف) كاليفورنيا  عنو نه( ))
602) ملدين9  وخضر ء) فيال) ري ور 

 20000 بوسكورة  لنو صر  لبيضاء)

 لد ر لبيظاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

793I

FIDAROC GRANT THORNTON

 MANN AND HUMMEL
FILTERS MOROCCO

إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 97

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MANN AND HUMMEL FILTERS

MOROCCO »شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 11 ، 

شارع  لوحدة ، إقام9  إلمام علي ، 

شق9 2 ، 20000 - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.424679

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)13)يناير)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

لتعديل  لنشاط  الجتماعي) توسيع 

للشرك9
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قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

تحويل  ملقر  لرئي�سي للشرك9

قر ر رقم)3:) لذي ينص على مايلي:)

تحديث  لنظام  ألسا�سي للشرك9

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

أرض  لشرك9 في  ملغرب لفي  وخارج:)

إد رة  لعمليات  لتجاري9 غل  لصناعي9)

غل) للخدم9  ملدني9  غل  لزر عي9 

 لع كري9

بند رقم)5:) لذي ينص على مايلي:)

 RDC(n(°(5(:ملقر  لرئي�سي للشرك9 في 

 MANDARONA(،(Lot(n(°(1(مبنى(،

(، ،)حي عين  لشق) ،)سيدي معرلف)

 لد ر  لبيضاء.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)7400695.

799I

COMPTAFFAIRES

PORTUS CALLI

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

PORTUS CALLI شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي كلم 8500 

شارع شفشالي  ل9ابق  اللل عمارة 

ب بالطو 3  ملن9ق9  لصناعي9 

سيدي  لبرنو�سي - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.450395

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (2020 يوليوز) (15 في)  ملؤرخ 

حل شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة)

رغسمالها) مبلغ  (PORTUS CALLI

مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000
 إلجتماعي كلم)8500)شارع شفشالي)

 3 بالطو) ب  عمارة   ل9ابق  اللل 

 ملن9ق9  لصناعي9 سيدي  لبرنو�سي)

- 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيج9)

ل):)صعوب9 في تحقيق هدف  لشرك9.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب كلم)8500 

شارع شفشالي  ل9ابق  اللل عمارة)

ب بالطو)3) ملن9ق9  لصناعي9 سيدي)

20000) لد ر  لبيضاء) (-  لبرنو�سي)

 ملغرب.)

ل عين:

دل  لليفير )  ل يد(ة)) رني تو 

 2 لعنو نه( )) ل الم)  كاسترل 
197) هل) رقم) (21 مجموع9 ج زنق9)

20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب) لغالم)

كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)742026.

795I

FLASH ECONOMIE

ANSAMBLE MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

ANSAMBLE MAROC

شرك9  مل اهم9
رغسمالها:)20.000.000)درهم

 ملقر  إلجتماعي:عمارة)

تجزئ9) (300 منظرنا) (« (HORIZON«
رقم)9)سيدي معرلف)- لد ر  لبيضاء

 RC:( N( °209031( -

I.F:N°40132774

I-بموجب  و مع  لعام  لعادي)

 ANSAMBLE شرك9) لشركاء)

MAROC) ملؤرخ في)10)يونيو)2020

ت يير  ل يد) فترة  تجديد  تم  (

)Nicolas) وحامل) BELLETESTE

 BE49398D رقم) للب9اق9  لوطني9 

ملدة)6)سنو ت ب بب  نتهاء)صالحي9)

في  و مع) تقريرها  تم   لت يير  لتي 

في) ستبت  ل لتي   لعام  لعادي 

ح ابات  ل ن9  ملالي9)2025

)بموجب مجل1  إلد رة بتاريخ)10 

م يري  لشرك9) قرر  (،2020 يونيو)

نائب  ملدير  لعام) مهام  بتجديد 

Nicolas(BELLETESTEII(-ل يد 

)طو ل مدة ت ييره كمدير

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741834

796I

مكتب  لزياني عبد  وحق لشركاؤه

 E- ATELIER

D›ARCHITECTURE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

مكتب  لزياني عبد  وحق لشركاؤه

126 شارع محمد  وخام1 عمارة 

سقيف  ل9ابق 1  لرقم 2  و ديدة 

 و ديدة، 29000،  و ديدة  ملغرب

 E- ATELIER(D›ARCHITECTURE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي جزءرقم 

16 شق9 10 10غ تجزئ9  وحاج9 يزة 

5  ل9ابق  لثاني بئر نزر ن  و ديدة 

29000  و ديدة  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

16657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 E- (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ATELIER D’ARCHITECTURE

:) عمال) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لهندس9  ملعماري9 لمكتب  لدر سات)

ل لهندس9).

:)جزءرقم) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

10 10غ تجزئ9  وحاج9 يزة) 16)شق9)

بئر نزر ن  و ديدة) 5) ل9ابق  لثاني 

29000) و ديدة  ملغرب).

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  حمد  ملهدي  لعلي9ي)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  حمد  ملهدي  لعلي9ي)

(- تجزئ9  لكيالني) (2 ب) عنو نه( ))

 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  حمد  ملهدي  لعلي9ي)

(- تجزئ9  لكيالني) (2 ب) عنو نه( ))

 و ديدة)29000) و ديدة  ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 باو ديدة بتاريخ)22)يوليوز)

2020)تحت رقم)25104.

797I
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FUTURE CONSEIL

STE LEADERWAY SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

FUTURE CONSEIL

50 زنق9 يوسف بن تاشفين  ل9ابق 

 أللل ، 26100، برشيد  ملغرب

 STE LEADERWAY SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ل9ابق 

 ل فلي تجزئ9 رقم 543  لربيع 

برشيد - 26100 برشيد  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

13757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LEADERWAY SARL AU

أرض  لشرك9 بإيجاز):)شر ء)لبيع)

للو زم  ل يار ت) أيار  ق9ع  لتوزيع 

ل ملعد ت  لصناعي9.

لق9ع) لتصدير  ملعد ت   ستير د 

بق9اع) ل للو زم  ملتعلق9   لغيار 

 ل يار ت

صيان9  ل يار ت بيع ق9ع  لغيار)

عامل) (- مصلح ميكانيكي) (- ل إلصالح)

تاجر ق9ع أيار) (-  لصفائح  ملعدني9)

لل يار ت.

:) ل9ابق) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

543) لربيع) رقم) تجزئ9   ل فلي 

برشيد)-)26100)برشيد  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: زكرياء) لذهبي)  ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) زكرياء) لذهبي   ل يد 
للد) زنق9 موفق  لدين ق9ع  (9 رقم)

عائش9)20102) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) زكرياء) لذهبي   ل يد 
للد) زنق9 موفق  لدين ق9ع  (9 رقم)

عائش9)20102) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (12 بتاريخ) ببرشيد   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)461.

798I

STREET BUSINESS CENTER

CHALLAL IMMOBILIER
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 10، رقم 7، زنق9  وحري9، 

جليز، مر كش ، 90000، مر كش 

 ملغرب

CHALLAL IMMOBILIER شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شق9 10 ، 

رقم 7، زنق9  وحري9، جليز - 90000 

مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. CHALLAL IMMOBILIER

:) لنشاط) بإيجاز) أرض  لشرك9 

؛) لبيع كما) غعمال  لبناء) ؛)  لعقاري)

هو غل بعد  لبناء)؛)شر ء)لبيع لتأجير)

 لعقار ت)؛.

 10 :)شق9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
،)رقم)7،)زنق9  وحري9،)جليز)-)90000 

مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: شالل) ياسين   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد ياسين شالل عنو نه( ))حي)

 62010  91  لعر �سي  لزنق9)50)رقم)

 لناضور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد ياسين شالل عنو نه( ))حي)

 62010  91  لعر �سي  لزنق9)50)رقم)

 لناضور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (03 بتاريخ) بمر كش   لتجاري9 

2020)تحت رقم)114626.

799I

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

سويمان
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

رفع رغسمال  لشرك9

شرك9 غلتيرفيد ش.م.م

زنق9 01 رقم 02 حي  لنجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة  ملغرب

سويمان شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تغز  غيت 
عبد  لكريم ل د صرل جماع9  لهري 

54000 خنيفرة  ملغرب.
رفع رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.2511

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2020 يوليوز) (06 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رغسمال  لشرك9  رفع 
من) غي  درهم«) (5.800.000«
 6.000.000« إلى) درهم«) (200.000«
مقاص9) إجر ء) (: طريق) عن  درهم«)
ديون  لشرك9  ملحددة  ملقد ر) مع 

ل مل تحق9.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بخنيفرة بتاريخ)05)أشت)

2020)تحت رقم)189/20.

801I

 لوكال9  لعام9 للخدمات

BHBD TRADING
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 لوكال9  لعام9 للخدمات
ساح9  لعد ل9 ، 93100،  لفنيدق 

 ملغرب
BHBD TRADING شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  وخام1 قي اري9 بنعمر رقم 
112 - 93100  لفنيدق  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
27229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (20
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
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عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 BHBD(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.TRADING

إستير د) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لتصدير لو زم  مل9ابخ.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

محمد  وخام1 قي اري9 بنعمر رقم)

112 - 93100) لفنيدق  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

غبو حبادي)  ل يد محمد  لعربي 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

غبو حبادي)  ل يد محمد  لعربي 

عنو نه( ))شارع عبد  لرحيم بوعبيد)

رقم)136 93100) لفنيدق  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

غبو حبادي)  ل يد محمد  لعربي 

عنو نه( ))شارع عبد  لرحيم بوعبيد)

رقم)136 93100) لفنيدق  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2261.

802I

ZERRAD CONSULTANTS

LYNA COLLECTIONS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

ZERRAD CONSULTANTS

 24RUE(OMAR(SLAOUI 3EME

 ETAGE(BUREAU(N 14 MERS

 SULTAN، 20000، CASABLANCA

MAROC

LYNA COLLECTIONS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي ز لي9 شارع 

لال  لياقوت لزنق9  لعرعار إقام9 

كالي1 عمارة 9  ل9ابق 9 شق9 17 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

468083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 LYNA (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.COLLECTIONS

:) ستير د) بإيجاز) أرض  لشرك9 

لتصنيع لتأجير) لتصدير لبيع لشر ء)

 الثاث ل وخيام
ز لي9) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

لزنق9  لعرعار) لال  لياقوت  شارع 

إقام9 كالي1 عمارة)9) ل9ابق)9)شق9)

17 - 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: ملنالر) وح ن   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ملنالر  وح ن   ل يد 
لردة) عمارة  حنيف9  غبو  زنق9  إلمام 

 90020 5) لحي  لشتوي) غ  لشق9)

مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ملنالر  وح ن   ل يد 
لردة) عمارة  حنيف9  غبو  زنق9  إلمام 

 90020 5) لحي  لشتوي) غ  لشق9)

مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)791987.

803I

AMJAD ANOUAR

OLD OGBA TRANS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOIC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 89-83

SLIMANE MAROC

OLD OGBA TRANS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 72 

دكان 01 حي قبيبات لد دي9 قبيبات 

- 16152 مشرع بلقصيري  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (01

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 OLD (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.OGBA TRANS

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 مل تخدمين.
 72 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

دكان)01)حي قبيبات لد دي9 قبيبات)-)

16152)مشرع بلقصيري  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(: عبد  لو حد)  ل يد  لزياني 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لو حد)  ل يد  لزياني 

دل ر  لالد عقب9  مل اعدة) عنو نه( ))

19200)سيدي سليمان  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لو حد)  ل يد  لزياني 

دل ر  لالد عقب9  مل اعدة) عنو نه( ))

19200)سيدي سليمان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع   البتد ئي9 

19)يوليوز)2020)تحت رقم)163.

805I

COMPTA AMRANI

GROUPE SBF PRIVE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

COMPTA AMRANI

 AVENUE DES FAR RSE AISSA

 N°6 ، 93000، TETOUAN

MAROC

GROUPE SBF PRIVE شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملنام9 زنق9 9 رقم 1701 - 93000 

ت9و ن  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (10

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GROUPE SBF PRIVE
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-) لتعليم) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)
ل لتكوين  ملنهي

-)تعليم  للغات
جميع  ألنش99) عام9  بصف9 

 ملتعلق9 بالتعليم ل لتعلم..
شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
 93000  -  1701 رقم) (9  ملنام9 زنق9)

ت9و ن  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 20.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:
:)50)حص9)  ل يدة فاطم9 غلكلي)

بقيم9)100)درهم للحص9).
 ل يدة سلوى غحرميم):)50)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
(:  ل يدة بشرى بن عبد  لوهاب)
50)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
 ل يدة سعيدة سعيد):)50)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) غلكلي  فاطم9   ل يدة 
 9 رقم) مكناس  قام9  لفتح  شارع 

93000)ت9و ن  ملغرب.
 ل يدة سلوى غحرميم عنو نه( ))
 93000  105 رقم) شارع  شبيلي9 

ت9و ن  ملغرب.
عبد  لوهاب) بن  بشرى   ل يدة 
عنو نه( ))زنق9  لشيخ بلعربي  لعلوي)

رقم)199 93000)ت9و ن  ملغرب.
 ل يدة سعيدة سعيد عنو نه( ))
شارع محمد  وخر ز زنق9  ل نابل رقم)

11 93000)ت9و ن  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) غلكلي  فاطم9   ل يدة 
 9 رقم) مكناس  قام9  لفتح  شارع 

93000)ت9و ن  ملغرب
 ل يدة سلوى غحرميم عنو نه( ))
 93000  105 رقم) شارع  شبيلي9 

ت9و ن  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (27  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2253.
806I

KYK CONTRACTOR

KYK CONTRACTOR

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

KYK CONTRACTOR

زنق9 ميموزة حي  لر ح9، مكازة 27 ، 

20100،  لد ر لبيضاء  ملغرب

KYK CONTRACTOR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 

ميموزة حي  لر ح9، مكازة 27 - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.448793

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

خليلي) خالد  (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (500

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.000

غيوب فاضل  لعلمي بتاريخ)16)يوليوز)

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740456.

807I

lecomptable

CAFE MZOUGHAN

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc سفي 

CAFE MZOUGHAN شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  لبقع9 29 

تجزئ9 نفض9 - 46000  سفي  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يناير) (07

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 CAFE (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.MZOUGHAN

أرض  لشرك9 بإيجاز):)مقهى)

:) لبقع9) .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

46000) سفي) (- نفض9) تجزئ9  (29

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 5.000 (:  ل يد بوكزيم عبد هللا)

حص9 بقيم9)10)درهم للحص9).

 2.500 (: ح ن) بوكزيم   ل يد 

حص9 بقيم9)10)درهم للحص9).

 2.500 (: بوكزيم  وح ين)  ل يد 

حص9 بقيم9)10)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد بوكزيم عبد هللا عنو نه( ))
سيدي) حي  لفرح  يشيب  زنق9  (37

بوزيد)46000) سفي  ملغرب.

عنو نه( )) ح ن  بوكزيم   ل يد 
سيدي) حي  لفرح  يشيب  زنق9  (37

بوزيد)46000) سفي  ملغرب.

 ل يد بوكزيم  وح ين عنو نه( ))

شارع عالل) (15  قام9 تيشكا  لشق9)

 لفا�سي)40055)مر نش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد بوكزيم عبد هللا عنو نه( ))
سيدي) حي  لفرح  يشيب  زنق9  (37

بوزيد)46000) سفي  ملغرب

عنو نه( )) ح ن  بوكزيم   ل يد 
سيدي) حي  لفرح  يشيب  زنق9  (37

بوزيد)46000) سفي  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يناير) (31 بتاريخ) بآسفي   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)-.
808I

FIDUCIAIRE BILAL

BURMOS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
BURMOS شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي دلمين 
 وحاج وحكيم عين حربل كاميليا - 

50000 مكناس  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.42093

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تحويل)  ملؤرخ في)23)يونيو)
من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 
حربل) عين  وحكيم  »دلمين  وحاج 
كاميليا)-)50000)مكناس  ملغرب«)إلى)
(- تجزئ9 سارة باب كبيش) (2 »عمارة)

50000)مكناس  ملغرب«.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
أشت) (09 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2225.
809I

FLASH ECONOMIE

MOBIGEN
إعالن متعدد  لقر ر ت

MOBIGEN
شرك9  مل اهم9

رغسمالها: 300.000 درهم
1  ل9ابق ,II مقرها  الجتماعي: 

137,شارع ح ن
RC: N °150161 - I.F:N°3315449

I-بموجب  و مع  لعام  لعادي)
لشركاء)شركMOBIGEN(9) ملؤرخ في)

02)غبريل)2020
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ت يير  مل يرين) فترة  تجديد  تم  (
 ل يدة زهر ء)حكم  وحامل9 للب9اق9)

A64170(لوطني9 رقم 
حكم  وحامل9) ل ل يدة  قبال  (
 A263750 رقم) للب9اق9  لوطني9 
ملدة)6)سنو ت ب بب  نتهاء)صالحي9)
في  و مع) تقريرها  تم   لت يير  لتي 
في) ستبت  ل لتي   لعام  لعادي 
غل) (2023 ح ابات  ل ن9  ملالي9)

 ل نو ت  ملالي9)2018)حتى)2023
 02 بموجب مجل1  إلد رة بتاريخ)

2020-II(غبريل
مجل1) رئي 9  مهام  تجديد  تم 
 إلد رة  ل يدة زهر ء)حكم طو ل مدة)

ت ييرها كمديرة-
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 09 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741832

810I

CORPORATE AUDIT GROUP

IRG CAPITAL
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
خفض رغسمال  لشرك9

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد  ملومن،  ل9ابق 
 وخام1، رقم 22 ، 20000، 

casablanca(maroc
IRG 20.100.000 شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 
 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 112، 
شارع غنفا - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
خفض رغسمال  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.204225

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم) (2020 يوليوز) (07 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رغسمال  لشرك9  خفض 
غي من) درهم«) (20.000.000« قدره)
»20.100.000)درهم«)إلى)»100.000 
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

 ألسهم.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)791907.

811I

KYK CONTRACTOR

KYK CONTRACTOR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

KYK CONTRACTOR

زنق9 ميموزة حي  لر ح9، مكازة 27 ، 

20100،  لد ر لبيضاء  ملغرب

KYK CONTRACTOR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 

ميموزة حي  لر ح9، مكازة رقم 27 - 

2000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.448793

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2020)تم تعيين)  ملؤرخ في)16)يوليوز)

م ير جديد للشرك9  ل يد(ة))فاضل)

 لعلمي غيوب كم ير آخر

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)740456.

812I

samcompta(sarl(au

PARA KENZA 
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

samcompta(sarl(au

 av(mohamed(hansali(appt 1 6

 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf

 PARA KENZA شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 9 حي 
 ل الم تجزئ9 ب 151  قام9 

 لياسمين طريق صفرل - 30000 
فاس  ملغرب 

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 
محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 
63311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (01
م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 
ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 PARA (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

. KENZA
بيع مو د) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لشبه  ل9بي9 ل لتجميل).
 9 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
151) قام9) ب) تجزئ9  حي  ل الم 
 30000 (- صفرل) طريق   لياسمين 

فاس  ملغرب).
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يدة  يمان سرل):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 12  ل يدة  يمان سرل عنو نه( ))
 30000 لير ك) (2 91) لقدس) بلوك)

فاس  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 12  ل يدة  يمان سرل عنو نه( ))
 30000 لير ك) (2 91) لقدس) بلوك)

فاس  ملغرب)
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1839/2020.

813I

AM CONSULTING

RJO TRAVAUX SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

RJO TRAVAUX SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26، زنق9 

مرس  ل ل9ان،  لشق9 3، ل9ابق 

 أللل، - 20990  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

468075

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 RJO (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. TRAVAUX SARL

تجهيز) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ملناطق  وخضر ء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26،)زنق9)

3، ل9ابق) مرس  ل ل9ان،) لشق9)

20990) لد ر  لبيضاء) (-  أللل،)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد رشيد غلعمر):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

:)500)حص9)  ل يد جو د غلعمر)

بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد رشيد غلعمر عنو نه( ))دل ر)

ز كورة) (00000 تفتشنا) تونانعر بن 

 ملغرب.

عنو نه( )) غلعمر  جو د   ل يد 

دل ر لالد سيدي م عود تيط مليل)

00000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد رشيد غلعمر عنو نه( ))دل ر)

ز كورة) (00000 تفتشنا) تونانعر بن 

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)791900.

819I

CORPORATE AUDIT GROUP

LOGIPHAR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة
تجديد مدة مز لل9 مهام  مل يرين

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد  ملومن،  ل9ابق 

 وخام1، رقم 22 ، 20000، 

casablanca(maroc

LOGIPHAR »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 98، شارع 

نيويورك، تجزئ9 مورطانيا،  ملن9ق9 

 لصناعي9  لبرنو�سي - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»تجديد مدة مز لل9 مهام  مل يرين«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.258171

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)20)غبريل)2020

مهام) مز لل9  مدة  تجديد  تقرر 

 مل يرين ملدة:)سن9 سنو ت.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741906.

815I

 BEPOLYCO(مكتب  لدر سات  ملتعدد  الستشار ت

ش م م

HITAS SERVICE SARL شركة 

حتاس للخدمات ش.م.م

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

مكتب  لدر سات  ملتعدد 

 الستشار ت BEPOLYCO ش م م

رقم 110 حي  وح ني شارع موالي 

رشيد لرز ز ت ، 45000، لرز ز ت 

 ملغرب

HITAS SERVICE SARL شرك9 

حتاس للخدمات ش.م.م شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل رتكمي 

 و ديد ترميكت لرز ز ت - 45000 

لرز ز ت  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

10885

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 فبر ير)

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 HITAS(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

حتاس) شرك9  (SERVICE SARL

للخدمات ش.م.م.

:) ملقالل9) بإيجاز) أرض  لشرك9 

تنضيف) ل لبناء-) ل الشغال  لعام9 

 ملر فق  لعمومي9 ل وخاص9-)تنضيف)

للمر�سى- لتجارة) لتقديم  وخدمات 

بشكلها  لعام).

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)دل رتكمي)

 45000 (- لرز ز ت) ترميكت   و ديد 

لرز ز ت  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 800 (:  ل يد س9يح عبد  لغفور)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 200 (: فريدة) س9يح   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لغفور) س9يح   ل يد 

عنو نه( ))دل رتكمي  و ديد ترميكت)

لرز ز ت)4500)لرز ز ت  ملغرب.

عنو نه( )) فريدة   ل يدة س9يح 

لرز ز ت) ترميكت  دل رتكمي  و ديد 

45000)لرز ز ت  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لغفور) س9يح   ل يد 

عنو نه( ))دل رتكمي  و ديد ترميكت)

لرز ز ت)45000)لرز ز ت  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بورز ز ت بتاريخ)22)يوليوز)

2020)تحت رقم)455.

816I

برلفيد خدمات متعددة ش.م.م ش ل

 SOCIETE DES TRAVAUX

 MAGHREB DU NORD SARL

AU
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

برلفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش ل

شارع محمد د لد  قام9 بدرطابق 

فوق  ر�سي رقم 3 ت9و ن ، 93040، 

ت9و ن  ملغرب

 SOCIETE DES TRAVAUX

 MAGHREB DU NORD SARL AU

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد د لد  قام9 بدر رقم 3 - 

93040 ت9و ن  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.109919

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)11)فبر ير)2020)تم تحويل)

من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 

»شارع محمد د لد  قام9 بدر رقم)3 

- 93040)ت9و ن  ملغرب«)إلى)»تجزئ9)

(- 19) ل9ابق  اللل) رقم)  لورلد 

93040)طنج9  ملغرب«.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

مارس) (12 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)221330.

817I

 BEPOLYCO(مكتب  لدر سات  ملتعدد  الستشار ت

ش م م

 STE ESPACE AGRICOLE

DADES SARL AU
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

مكتب  لدر سات  ملتعدد 

 الستشار ت BEPOLYCO ش م م

رقم 110 حي  وح ني شارع موالي 

رشيد لرز ز ت ، 45000، لرز ز ت 

 ملغرب

 STE ESPACE AGRICOLE DADES

SARL AU شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي دل ر  يت 

قا�سي  علي سوق  وخمي1 د دس 

تنغير - 45200 قلع9 مكون9 تنغير 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

693

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يوليوز)

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (1118

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)
ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 
 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ESPACE AGRICOLE DADES

. SARL AU
:) الشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)
لتتبيت  ل قي) بناء) (-  لعام9 ل لبناء)
ل لتصدير- - الستير د  بالتنقيط)

 لتجارة بشكلها  لعام..
:)دل ر  يت) عنو ن  ملقر  الجتماعي)
د دس) سوق  وخمي1  قا�سي  علي 
تنغير) مكون9  قلع9  (45200 (- تنغير)

 ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 1.000 (:  ل يد  دري1  ل9اهري)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
 ل يد  دري1  ل9اهري عنو نه( ))
دل ر  يت قا�سي  علي سوق  وخمي1)
 45200 تنغير) مكون9  قلع9  د دس 

تنغير  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
 ل يد  دري1  ل9اهري عنو نه( ))
دل ر  يت قا�سي  علي سوق  وخمي1)
 45200 تنغير) مكون9  قلع9  د دس 

تنغير  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
أشت) (03 بتاريخ) بتنغير   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)989.

818I

برلفيد خدمات متعددة ش.م.م ش ل

NETRO-BATI
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
حل شرك9

برلفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش ل

شارع محمد د لد  قام9 بدرطابق 

فوق  ر�سي رقم 3 ت9و ن ، 93040، 

ت9و ن  ملغرب

NETRO-BATI شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد(في 

طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لقابلي9 شارع  بن سيناء زنق9 09 - 

TETOUAN 93040  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.26171

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر) (2020 يوليوز) (02 في)  ملؤرخ 

ح ت م ؤللي9 محدلدة) حل شرك9 

NETRO- ح ت  لشريك  لوحيد)

درهم) (10.000 رغسمالها) مبلغ  (BATI

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لقابلي9)

 93040  -  09 زنق9) شارع  بن سيناء)

ركود) (: TETOUAN) ملغرب نتيج9 ل)

 لنشاط لتاثير جائح9 كوفيد)19)على)

ق9اع  لبناء.

حي) ب  مقر  لتصفي9  حدد  ل 

 -  09 زنق9)  لقابلي9 شارع  بن سيناء)

93040)مارتيل  ملغرب.)

ل عين:

 ل يد(ة)) بر هيم  أبار لعنو نه( ))

حي  لقابلي9 شارع  بن سيناء)زنق9)09 

(ة)) مارتيل  ملغرب كمصفي) (93040

للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (09  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1164.

819I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

HUNTRIP
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

HUNTRIP شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 89 

، درب  وحمام قصب9 ، مر كش - 

90000 مر كش  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

105363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HUNTRIP

بيع) (- (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

لصيد) بالصيد   وخدمات  ملتعلق9 

ل ل ياح9  ل9بيعي9)  ألسماك 

لصيد  ألسماك) لسياح9  لصيد 

ل ل ياح9  لبيئي9  ملغامرة

-) ستير د  ملعد ت  ملتعلق9)

بأنش99  لصيد ل لصيد ل ل ياح9

-)تشغيل جميع  ألنش99  ملتعلق9)

في) ل إلنجاز ت  ل ملشورة  بالدر سات 

مجال  لت ويق ل إلعالن ل لفعاليات)

لغنش99) ل لصيد  بالصيد   ملتعلق9 

 ل ياح9.

 89 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- مر كش) (، قصب9) درب  وحمام  (،

90000)مر كش  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 90.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد سمير بنزعيتر):)900)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) بنزعيتر  سمير   ل يد 

7)جليز مر كش) تجزئ9 بن جلون رقم)

90000)مر كش  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) بنزعيتر  سمير   ل يد 

7)جليز مر كش) تجزئ9 بن جلون رقم)

90000)مر كش  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  لتجاري9 بمر كش بتاريخ)

2020)تحت رقم)114582.

820I

FLASH ECONOMIE

ALUM & VITRAGE MAROC
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

ALUM & VITRAGE(MAROC

 شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة

درهم 100 000,00:رغسمالها

مقرها  إلجتماعي 27 زنق9 بابوم 

 ل9ابق 8 مكتب غ -  لد ر لبيضاء 

رقم  لس ل  لتجاري 372869

)بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

قرر) (2020 يوليوز) (20 في)  ملؤرخ 

 ALUM( &( VITRAGE شرك9) شركاء)

MAROC)ما يلي:

محمد  شرف) تفويت  ل يد  (

بر دة)510)حص9 ل ل يد  ناس بر دة)

حص9) (1000 بمجموع) حص9  (990

 جتماعي9 لل يد  ح ان بر دة-
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تفويت  وحصص) على  - ملو فق9 

بر دة  شرف) بين  لشركاء) ل يد 

ل ل يد) بر دة  ناس  محمد, ل يد 

بر دة  ح ان)

- لتوزيع  و ديد للحصص:

 ل يد بر دة  ح ان)1000)حص9)

 مل موع:1000)حص9)

من) ل27) (06 -تعديل  لفصل)

 لنظام  ألسا�سي للشرك9

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)741348

821I

N2M CONSEIL-SARL

 SERVICES GESTION EL

YAMANI
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SERVICES GESTION EL YAMANI

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 عو د ن بر ق9  لناظور  لناظور 

62000  لناظور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (21

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SERVICES GESTION EL YAMANI

ت يير) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لشركات-) ستر د لتصدير).

حي) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
بر ق9  لناظور  لناظور)  عو د ن 

62000) لناظور  ملغرب.
غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:
 ل يد  ليمني يوسف):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
 ل يد  ليمني زكرياء):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).
ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):
عنو نه( )) يوسف   ل يد  ليمني 
 01 رقم) شارع  مل تشفى  وح ني 

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب.
عنو نه( )) زكرياء)  ل يد  ليمني 
 01 رقم) شارع  مل تشفى  وح ني 

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) يوسف   ل يد  ليمني 
 01 رقم) شارع  مل تشفى  وح ني 

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)03)أشت)

2020)تحت رقم)2560.

822I

AUDEXO CONSEIL 

 SAMAKI AQUACULTURE
FARM

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 
 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

AUDEXO CONSEIL
261 شارع عبد  ملومن إقام9 غمل 
 ل9ابق 1 رقم 2 ، 20092،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 SAMAKI AQUACULTURE FARM
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
لعنو ن مقرها  إلجتماعي د ر بر دة 
 لحي  لصناعي بوسكورة - 27182 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (19

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAMAKI AQUACULTURE FARM

أرض  لشرك9 بإيجاز):) الستزر ع)

 ل مكي.

:)د ر بر دة) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 27182 (- بوسكورة)  لحي  لصناعي 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد ك م  حمد):)1.000)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) ك م  حمد   ل يد 

 9 رقم) تد رت  طريق  ليلى  تجزئ9 

20150) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) ك م  حمد   ل يد 

 9 رقم) تد رت  طريق  ليلى  تجزئ9 

20150) لد ر  لبيضاء) كاليفورنيا)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)13964.

823I

CAFE LE BIG BOSS

كافي لو بيك بوص

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

CAFE LE BIG BOSS

 199BOULEVARD-197

 MOHAMED BOUZIANE SIDI

 OTHMANE(CASABLANCA ،

20400، casablanca(maroc

كافي لو بيك بوص شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 199-

197 شارع محمد بوزيان سيدي 

عثمان  لد ر  لبيضاء - 20900  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 إلقتضاء)بمختصر ت ميتها):)كافي لو)

بيك بوص.

:) ستغالل) أرض  لشرك9 بإيجاز)

مقهى.

199- (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

سيدي) بوزيان  محمد  شارع  (197

عثمان  لد ر  لبيضاء)-)20900) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).
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 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)
درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: منير  لغ د مي)  ل يد 
حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

منير  لغ د مي عنو نه( ))  ل يد 
8) قام9  لبيضاء) زنق9) قصر  لبحر2)
11) ل9ابق) شق9) (119 عمارة غ رقم)
20900) لد ر  لبيضاء) 3) لبيضاء)

 ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
منير  لغ د مي عنو نه( ))  ل يد 
قصر  لبحر)2)زنق9)8) قام9  لبيضاء)
11) ل9ابق) شق9) (119 عمارة غ رقم)
20900) لد ر  لبيضاء) 3) لبيضاء)

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739213.

829I

CLESERVICES

IFWA TRANS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

CLESERVICES
 LAAYOUNE ، 70000، Laâyoune

Maroc
IFWA TRANS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي م تودع 
تجزئ9  ل الم رقم 600 بوجدلر - 

71000 بوجدلر  ملغرب
تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

32265
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (09
ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:
ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 IFWA (: بمختصر ت ميتها)  إلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع وح اب  لغير.

:)م تودع) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

(- بوجدلر) (600 رقم) تجزئ9  ل الم 

71000)بوجدلر  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (:  ل يد  وح ين  كجكال)

حص9 بقيم9)50.000)درهم للحص9).

 500 (:  ل يد أبد  لرحيم عرب)

حص9 بقيم9)50.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  وح ين  كجكال عنو نه( ))
شنقيط  ملس د  لكبير) زنق9  (12

82000)طان9ان  ملغرب.

عرب) أبد  لرحيم   ل يد 

باها) بيوكرئ شتوك9  يت  عنو نه( ))

87200)شتوك9  يت باها  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  وح ين  كجكال عنو نه( ))
شنقيط  ملس د  لكبير) زنق9  (12

82000)طان9ان  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (17  البتد ئي9 بالعيون بتاريخ)

2020)تحت رقم)1929.

825I

AMC-PLUS CONSULTING

WAIL HOUSNI CAR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

AMC-PLUS CONSULTING

 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23

 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC

WAIL HOUSNI CAR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 45 زنق9 

سوس - 54000 خنيفرة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.43419

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (18 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
تفويت  ل يد)(ة))غمين9  وحمد لي)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (2.500

2.500)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))سمير)

بن تاشفين بتاريخ)28)يوليوز)2020.

ح ني) زكرياء) (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (1.250

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.250

يوليوز) (28 بتاريخ) مع9اللي  محمد 

.2020

ح ني) ل ئل  (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (1.250

(ة)) لفائدة  ل يد) حص9  (1.250

يوليوز) (28 بتاريخ) مع9اللي  محمد 

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

أشت) (06 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2250.

826I

فيدك كو

SOFARDIN SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

فيدك كو

71 محج  وح ن  لتاني  ل9ابق 

 أللل على  ليمين، 20130،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

SOFARDIN SARL شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 39 شارع 

لالالقوت ط 5  لد ر  لبيضاء  لد ر 

 لبيضاء 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 أشت) (06

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOFARDIN SARL
مكري) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 ملؤس ات)

جميع) في  تعزيز  لعقار ت  نشاط 

صيان9) خالل  قتناء،) من   شكالها 

لتقيم،) لبيع  لشر ء) لتبادل  (،

جميع  الر �سي) لبناء) لتخصيص 

غل) لل كن  ل  لتجاري9  ل لعمار ت 

 لصناعي9 غل  ملهني9)

 نجاز  لبنايات بكل  نو عها).
تن يق  العمال مع شركات  خرى)

للبناء) ل لوحدها).

،)بيع)،)ت يير مع  الستعان9) شر ء)

ت يير) لكذ   ال  غل  خارجي9  بمصادر 

 لعمار ت.

تنفيذ جميع  ملعامالت  لعقاري9) (

ل د رة  إليجار ت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)39)شارع)

5) لد ر  لبيضاء) لد ر) لالالقوت ط)

20000) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مق م كالتالي:

700)حص9) (:  ل يد  ملنوني فريد)

بقيم9)100)درهم للحص9).

(: صوفيا  ملنوني)  ل يدة  ن 9 

150)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

 150 (: دينا) كرشيكوفا   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):



(1(1( الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

عنو نه( )) فريد   ل يد  ملنوني 
قام9 باي فيو د رج ج  ل9ابق)3) لشق9)

12 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
صوفيا  ملنوني)  ل يدة  ن 9 
ج) رج  د  فيو  باي  قام9  عنو نه( ))
20000) لد ر)  12 3) لشق9)  ل9ابق)

 لبيضاء) ملغرب.
 ل يدة كرشيكوفا دينا عنو نه( ))
قام9 باي فيو د رج ج  ل9ابق)3) لشق9)

12 20000) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) فريد   ل يد  ملنوني 
 3 ج  ل9ابق) رج  د  فيو  باي   قام9 
20000) لد ر  لبيضاء)  12  لشق9)

 ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)741903.

827I

ACOMS(Consulting

COOPTALENT
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

ACOMS(Consulting
رقم 2 عمارة 13 شارع  دري1 2 م ج 

، 50000، مكناس  ملغرب
COOPTALENT شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 2 

عمارة 13 شارع  دري1  لثاني  ملدين9 
 و ديدة - 50000 مكناس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.49385
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2020 يونيو) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):
عبد  لعزيز) (ة)) تفويت  ل يد)
من) حص9  جتماعي9  (150 فونتي)
(ة)) حص9 لفائدة  ل يد) (450 غصل)
 COOPTALENT( société( d’associé
 unique( société( par( action

simplifiée)بتاريخ)17)يونيو)2020.

عبد  لرحمان) (ة)) تفويت  ل يد)

ح ني  دري�سي)150)حص9  جتماعي9)

حص9 لفائدة  ل يد) (450 من غصل)

 COOPTALENT société (ة))

 d’associé( unique( société( par

يونيو) (17 بتاريخ) (action( simplifiée

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يونيو) (17 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2219.

828I

ACOMS(Consulting

K.M.H. TRANS

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

ACOMS(Consulting

رقم 2 عمارة 13 شارع  دري1 2 م ج 

، 50000، مكناس  ملغرب

K.M.H. TRANS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وح ن  لثاني شق9 رقم 17 زنق9 

 لقني9رة  ملدين9  و ديدة - 50000 

مكناس  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.39753

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 مارس) (10 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

لدأيري) دنيا  (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (500

(ة))هشام) 500)حص9 لفائدة  ل يد)

حميوني بتاريخ)10)مارس)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

يونيو) (08 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1467.

829I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

TANGER HOLIDAY

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

 قام9 لينا  لرقم 76 ز لي9 شارع 

طان9ان لشارع لبنان ل9ابق  لتاسع 

طنج9 ، 90000، طنج9  ملغرب

TANGER HOLIDAY شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لزرق9وني عمارة 32 رقم 29 

 ل9ابق  أللل طنج9 - 90000 طنج9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TANGER HOLIDAY

لكال9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

عقاري9.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 لزرق9وني عمارة)32)رقم)29) ل9ابق)

 أللل طنج9)-)90000)طنج9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد مرجان سعد):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

حص9) (500 (:  ل يدة منى  لتقي)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (
لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) مرجان  سعد   ل يد 
 10000 17 88)رقم) عين  لشق زنق9)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه( )) منى  لتقي   ل يدة 
زنق9 مر كش) (71 رقم) (1 حي  ل الم)

جر ري)90100)طنج9  ملغرب.
ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:
عنو نه( )) مرجان  سعد   ل يد 
 10000 17 88)رقم) عين  لشق زنق9)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
أشت) (05 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232892.

830I

AMC-PLUS CONSULTING

WAIL HOUSNI CAR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23
 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC
WAIL HOUSNI CAR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي آيت 

علي ل عزيز رقم 35 زنق9 10 - 
51000  وحاجب  ملغرب.

تحويل  ملقر  الجتماعي للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.43419
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)18)يوليوز)2020)تم تحويل)
من) للشرك9   ملقر  الجتماعي  وحالي 
زنق9) (35 رقم) ل عزيز  آيت علي  »حي 
إلى) 51000) وحاجب  ملغرب«)  -  10
خنيفرة) (54000 (- زنق9 سوس) (45«

 ملغرب«.
باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
أشت) (06 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2250.

832I



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (1(1(

ACOMS(Consulting

K.M.H. TRANS
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

ACOMS(Consulting
رقم 2 عمارة 13 شارع  دري1 2 م ج 

، 50000، مكناس  ملغرب
K.M.H. TRANS شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 وح ن  لثاني شق9 رقم 17 زنق9 
 لقني9رة  ملدين9  و ديدة - 50000 

مكناس  ملغرب.
تعيين م ير جديد للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 
.39753

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2020 مارس) (10  ملؤرخ في)
للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

حميوني هشام كم ير لحيد
تبعا إلقال9 م ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يونيو) (08 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1467.

839I

AMC-PLUS CONSULTING

WAIL HOUSNI CAR
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تعيين م ير جديد للشرك9

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23
 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC
WAIL HOUSNI CAR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة
لعنو ن مقرها  إلجتماعي 45 زنق9 
سوس - 54000 خنيفرة  ملغرب.

تعيين م ير جديد للشرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.43419
بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)
2020)تم تعيين) 18)يوليوز)  ملؤرخ في)
للشرك9  ل يد(ة)) جديد  م ير 

مع9اللي محمد كم ير لحيد

تبعا لقبول  ستقال9  مل ير.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (06 بتاريخ) بمكناس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)2250.

890I

nador(conseil(sarl(au

 LANCEMENT

COMMERCIAL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 LANCEMENT COMMERCIAL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي د ر 

 لشباب  لعرلي - 62000  لناظور 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (06

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LANCEMENT COMMERCIAL

:) الستير د) أرض  لشرك9 بإيجاز)

لبيع  ملنتجات  لغذ ئي9) ل لتصدير 

مو د  لتنظيف، ملن وجات) (،

ل اللكترلنيات).

 ستير د لتصدير لتجارة  وحبوب)

ل لق9اني

حي د ر) (: .عنو ن  ملقر  الجتماعي)

62000) لناظور) (-  لشباب  لعرلي)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

حص9) (500 (:  ل يد لبوز محمد)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد كوجيل جمال):)500)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) محمد  لبوز   ل يد 

62000) لناظور) حي  مل9ار  لعرلي)

 ملغرب.

عنو نه( )) جمال  كوجيل   ل يد 

 62000 تزطوطين) لوشيخا  دل ر 

 لناظور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) محمد  لبوز   ل يد 

62000) لناظور) حي  مل9ار  لعرلي)

 ملغرب

عنو نه( )) جمال  كوجيل   ل يد 

 62000 تزطوطين) لوشيخا  دل ر 

 لناظور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)29)يوليوز)

2020)تحت رقم)1799.

891I

KORCHI HICHAM

صيدلية دار البارود
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

PHARMACIE DAR EL BAROUD

 CASABLANCA ، 27182،

CASABLANCA MAROC

صيدلي9 د ر  لبارلد شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  مل موع9 

 ل كني9 1-6 رقم  ملحل 99-45 دل ر 

سيدي م عود طريق سيدي ح اج 

- 27182  لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

465629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (25

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

صيدلي9 د ر  لبارلد.

أرض  لشرك9 بإيجاز):)صيدلي9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):) مل موع9)
 ل كني9)6-1)رقم  ملحل)45-44)دل ر)

سيدي م عود طريق سيدي ح اج)-)

27182) لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

فاطم9  لزهر ء) كرباز   ل يدة 

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000  :

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

فاطم9  لزهر ء) كرباز   ل يدة 

تجزئ9) غبو  لعالء) شارع  عنو نه( ))

بني) (23000  10 رقم) خليف9   وحاج 

مالل  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

فاطم9  لزهر ء) كرباز   ل يدة 

تجزئ9) غبو  لعالء) شارع  عنو نه( ))

بني) (23000  10 رقم) خليف9   وحاج 

مالل  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 19 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

892I



(1(13 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

MAROC COMPTA PLUS

A.B.B.M.TOUR

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

MAROC COMPTA PLUS

55 باب  لثالتاء  ل9ابق  اللل  لشق9 

رقم 2  لفقيه بن ضاوح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC

A.B.B.M.TOUR شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملح99 

 ل9رقي9 رقم 20 - 23200  لفقيه 

بن صاوح  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

4455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (07

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.A.B.B.M.TOUR

لكال9) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 سفار.

:) ملح99) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 ل9رقي9 رقم)20 - 23200) لفقيه بن)

صاوح  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 250 (:  ل يد نفيع عبد  لل9يف)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 ل يد  ملردي  ملهدي):)250)حص9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

 250 (: هللا) عبد  بومليك   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

(:  ل يد  بو وخ9يب  ملص9فى)

250)حص9 بقيم9)100)درهم للحص9)

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  لل9يف) نفيع   ل يد 

عنو نه( ))نزه9)02)بلوك ف رقم)179 

23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب.

عنو نه( ))  ل يد  ملردي  ملهدي 

دل ر  لالد زمام)23550)سوق  ل بت)

 ملغرب.

 ل يد بومليك عبد هللا عنو نه( ))

56) لحي  ملحمدي)  لعمارة د  لشق9)

80000) كادير  ملغرب.

 ل يد  بو وخ9يب  ملص9فى)

تجزئ9) شارع  لقدس  عنو نه( ))

 وح ني)23000)بني مالل  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  لل9يف) نفيع   ل يد 

عنو نه( ))نزه9)02)بلوك ف رقم)179 

23200) لفقيه بن صاوح  ملغرب

عنو نه( ))  ل يد  ملردي  ملهدي 

بن) 23200) لفقيه  زمام) دل ر  لالد 

صاوح  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

بتاريخ) بن صاوح  بالفقيه   البتد ئي9 

09)أشت)2020)تحت رقم)230.

899I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

HM3’L
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

 FINANCIAL CONSULTING

GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n° 37 ، 28800،

Mohammedia(Maroc

HM3›L شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 37 زنق9 

 لناضور - 28800  ملحمدي9  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

25759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (12

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HM3’L

تهدف) (: (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

في  مل االت) إلى  لتدخل   لشرك9 

 لتالي9:

ل ألدل ت) (، غأر ض  لباز ر) -.بيع 

 ملنزلي9)،)ل ألشياء) لشائع9)،)ل ملالب1)

،)غل  وخردل ت)

في  ملغرب غل عن طريق) -) لشر ء)

 ستير د غصناف من  لباز ر ل ألدل ت)

من) ل ألصناف  لشائع9   ملنزلي9 

 ملالب1 غل  وخردل ت.

جميع  ملعامالت) (، غعم) لبشكل 

 لتجاري9 غل  لصناعي9 غل  ملنقول9 غل)

،) لتي) غل  ملعامالت  ملالي9)  لعقاري9 

ل لتي تتعلق) (، تتم وح اب  لشرك9)

بهدف) مباشر  أير  غل  مباشر  بشكل 

 لشرك9 لتعزز ت9ويرها.
.عنو ن  ملقر  الجتماعي):)37)زنق9)

 لناضور)-)28800) ملحمدي9  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 10.000 رغسمال  لشرك9:) مبلغ 

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد طومين لور ن لوسيان):)90 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 5 (: نايار)  ل يد طومين لوسيان 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

:)5)حص9)  ل يدة  ل9بالي ح ن9)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

لور ن) طومين   ل يد  ل يد 

لوسيان عنو نه( )) ل اكن بفيال)19،)
زنق9 فاس)28800) ملحمدي9  ملغرب

لوسيان) طومين   ل يد  ل يد 

(،19 بفيال) عنو نه( )) ل اكن  نايار 

زنق9 فاس)28800) ملحمدي9  ملغرب.

 ل يدة  ل يدة  ل9بالي عنو نه( ))

 ل اكن بفيال)19،)زنق9 فاس)28800 

 ملحمدي9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

لوسيان) لور ن  طومين   ل يد 

زنق9) (،19 بفيال) عنو نه( )) ل اكن 

فاس)28800) ملحمدي9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) باملحمدي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)921.

845I

SOCIETE MODYANI SARL

MEJOR PIECE AUTO
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

MEJOR PIECE AUTO شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملنزل9 دل ر 

بني مز ل9 قيادة بليونش  لفنيدق - 

93100  لفنيدق  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (06

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.
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عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEJOR PIECE AUTO

:) ستير د) بإيجاز) أرض  لشرك9 

أيار  ل يار ت) ق9ع  لتوزيع 

ل الك  و ر ت  مل تعمل9.

:) ملنزل9) عنو ن  ملقر  الجتماعي)

دل ر بني مز ل9 قيادة بليونش  لفنيدق)

- 93100) لفنيدق  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 100 (: محتات) صونيا   ل يدة 

حص9 بقيم9)1.000)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة صونيا محتات عنو نه( ))

فرخين دي  فريكا رقم)28)ب ب ج)2 

سبت9)93100)سبت9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة صونيا محتات عنو نه( ))

فرخين دي  فريكا رقم)28)ب ب ج)2 

سبت9)93100)سبت9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (15  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)1635.

846I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

 AFRICA STONE

MANAGEMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

AFRICA STONE MANAGEMENT

شرك9 م اهــم9 ح   ت و ـن9 مــد 

ير يــ9 لمـجلــ1  لـرقـا بـ9 ر غ سما لها 

1.000.000 درهم

مقر ها  ال جتما عي :  لد  ر  لبيضا ء ، 

162، زنق9 موليير – ز لي9 شـارع غنـفـا 

لزنق9 مولـيـير –  ل9ابق 9 

 لس ل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء رقم 

387093

 لــز يــا د ة فــي ر غ س  لــما ل إلــى 

7.000.000 درهم

تـحو يل  ملقر  إل جتـماعـي

تعديل كيفيات دعوة  و معيات 

 لعام9

إ ن  و مع  لعا م أير  لعا د) ((1

ي  ملنعقد بتا ر يخ)29)يونيو2020)قــد)

قـرر):

 1.000.000 من) رغس  ملال  رفع 

لحلـك) درهم  (7.000.000 إلى) درهم 

بقـيم9) جديد  سهم  بإصد ر60.000)

لت د) تـــكتـتـب  لل ـهم  رهم  د  (100

 Banqueطرف من  ملـهـا  بـكا  د 

 Banqueل (Populaire( Patrimoine

ء)حق) مع إلغا) (Centrale(Populaire

إكتتاب  مل اهـمين) في  سبقي9   أل 

 آلخـرين.

تـحـويـل  ملـقـر إل جـتما عي  ملـقا م)
سـا بـقـا ب):)162،)زنق9 موليير)–)ز لي9)

شارع غنفا لزنق9 موليير)–) ل9ابق)9 - 

 لد   ر  لبيضا)ء،)إ لى  لعنو ن  و ـديـد)

 آل تـي):)

عمارة فضاء)بامليي)،)13)زنق9 إبن)

طفيل)–)حي بامليي  لـد   ر  لبـيـضا)ء

 9 تغـييـر  لفصل) ثم  بمـقـتضاه  ل 

من  لقانون  أل سا�سي للشرك9.

تعديل إجر ء ت عقد  و معيات)

 لعام9 لبمـقـتضاه ثم تغـييـر  لفصل)

18)من  لقانون  ألسا�سي للشرك9.)

غ صــد ر  ل ـيــد رئي1  لل ن9) ((2

 2020 يونيو) (29 بتاريخ)  ملديري9 

تصريح   إلكتتاب ل لـدفع ضمت إليه)

الئح9  ملكتتبين لشـهادة إ يد ع مبـلغ)

 إلكتتـاب.

إ ن  لل ن9  ملديري9  ملنعقدة) ((3

عـند إنـتهاء) لـجمع  لـعا م أير  لعـا دي)

بتاريخ)29)يونيو)2020)قــد):

يد) ل لت د  ب  كتتا  ينت  إل  عـا 

سهم جديد غي) (60.000  لشا مل لـ)

في ح اب) د رهم  (6.000.000 مبلغ)

أـــير جـاري مخصــص للزيادة في رغس)

لى) إ  درهم  (1.000.000 من)  ملال 

7.000.000)د رهم،

عـــايـنت  إل نجــا ز  لنهــا ئي للزيا د ة)

في  لرغس  ملال إ لى مبلغ)7.000.000)د)

ر هم كما عــا ينت تـغـيــيـر  لفصل)6)من)

 لــقا نون  أل سـا�سي للـشركـ9  ملتعلق)

برغس  ملال.

ثـم  إليــد ع  لـقــانــوني لـد ى) ((9

لـد ر لـبيــضـاء،) با   ملحـكم9  لتجاري9 

بتا ريخ)6) أ 19)2020)تحـت عـدد)

.792127
مقت9ـــف من غ جـــل   إل شهـــا ر

897I

برلفيد خدمات متعددة ش.م.م ش ل

STE GO LEADER

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

برلفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش ل

شارع محمد د لد  قام9 بدرطابق 

فوق  ر�سي رقم 3 ت9و ن ، 93040، 

ت9و ن  ملغرب

STE GO LEADER شرك9 ح ت 

 مل ؤللي9  ملحدلدة(في طور 

 لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 TETOUAN لرميالت مارتيل  ملغرب 

93040 مارتيل  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.21939

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2020 يونيو) (29  ملؤرخ في)

ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة) شرك9 

رغسمالها) مبلغ  (STE GO LEADER

مقرها) لعنو ن  درهم  (100.000

مارتيل) حي  لرميالت   إلجتماعي 

مارتيل) (TETOUAN( 93040  ملغرب)

 ملغرب نتيج9 ل):)ركود في  لق9اع.

ل حدد مقر  لتصفي9 ب حي  لر)

ميالت عمود رقم)3 - 93040)مارتيل)

 ملغرب.)

ل عين:

بوكاري) عبد  وحق   ل يد(ة))

 93040 حي  لرميالت) لعنو نه( ))

مارتيل  ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)-

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2181.

898I

فوكاج كون لتنك

 TECH ENGINEERING

SERVICES
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

حل شرك9

فوكاج كون لتنك

شارع 10 مارس  قام9 شيماء  لرقم 

9 ، 30500،  لبيضاء  ملغرب

 TECH ENGINEERING SERVICES

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد(في طور  لتصفي9)

 BD 46 لعنو ن مقرها  إلجتماعي

 ZERKTOUNI 2EME(ETAGE(APP

 N°6 : - 27000 CASABLANCA

 ملغرب.

حل شرك9
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.369497

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر) (2020 يونيو) (02 في)  ملؤرخ 

ح ت م ؤللي9 محدلدة) حل شرك9 

 TECH ح ت  لشريك  لوحيد)

 ENGINEERING SERVICES

درهم) (100.000 رغسمالها) مبلغ 

 BD  46 مقرها  إلجتماعي) لعنو ن 

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE APP

 N°6( :( -( 27000( CASABLANCA

 ملغرب نتيج9 ل):)نقص  ملشاريع.



(1(15 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

 BD  46 ل حدد مقر  لتصفي9 ب)

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE APP

 N°6( -( 27000( CASABLANCA

 ملغرب.)

ل عين:

 MAHER YOUSSEF  ل يد(ة))

 RUE KHADIRI  98 لعنو نه( ))

FERME(BRETONNE(23000) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

لعند  إلقتضاء) وحدلد) (

على  لصالحيات  ملخول9)  ملفرلض9 

تبليغ) لمحل  محل  ملخابرة  لهم 

بالتصفي9)  لعقود ل لوثائق  ملتعلق9 

 BD ZERKTOUNI 2EME  46  :

 ETAGE(APP(N°6

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)739627.

899I

N2M CONSEIL-SARL

FEROSMAT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FEROSMAT شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 370 

 حد دن  ملركز قلعي9  حد دن 

 لناظور - 62000  لناظور  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

20297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FEROSMAT

بيع مو د) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لبناء-نقل  لبضائع لصاوح  لغير).

 370 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

قلعي9  حد دن)  حد دن  ملركز 

 لناظور)-)62000) لناظور  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

(:  ل يد  ل و�سي  ملص9فى)

درهم) (100 بقيم9) حص9  (1.000

للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  ل و�سي  ملص9فى)

عنو نه( ))دل ر كدي9  ل بت  حد دن)

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  ل و�سي  ملص9فى)

عنو نه( ))دل ر كدي9  ل بت  حد دن)

 لناظور)62000) لناظور  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 البتد ئي9 بالناضور بتاريخ)03)أشت)

2020)تحت رقم)2559.

850I

مونيتيد

IXONE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

مونيتيد

شارع  و والن حي  لفانوس رقم 12 

 ل9ابق  الر�سي مكتب رقم 2 ت9و ن 

، 93000، ت9و ن  ملغرب

IXONE شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 و والن حي  لفانوس رقم 12  ل دة 

مكتب 3 ت9و ن - 93000 ت9و ن 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IXONE

تجهيز ت) (: أرض  لشرك9 بإيجاز)

لمعد ت  ملكاتب.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 و والن حي  لفانوس رقم)12) ل دة)

ت9و ن) (93000 (- ت9و ن) (3 مكتب)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: لكعابل) ياسين   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) لكعابل  ياسين   ل يد 

بئر  لر مي جنوب  لقني9ر) (83 بقع9)

19000) لقني9رة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) لكعابل  ياسين   ل يد 

بئر  لر مي جنوب  لقني9رة) بقع9)83)

19000) لقني9رة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (21  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)313/20.

851I

مونيتيد

 BOUYA

ACCOMPLISSEMENT
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

مونيتيد

شارع  و والن حي  لفانوس رقم 12 

 ل9ابق  الر�سي مكتب رقم 2 ت9و ن 

، 93000، ت9و ن  ملغرب

 BOUYA ACCOMPLISSEMENT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

مس د  الم9 رقم 98  ل9ابق  الر�سي 

رقم 1 ت9و ن. - 93000 ت9و ن 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (16

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOUYA ACCOMPLISSEMENT

:) الشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 ملتنوع9 للبناء).



عدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020)الجريدة الرسمية   (1(16

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

مس د  الم9 رقم)98) ل9ابق  الر�سي)

ت9و ن) (93000 (- ت9و ن.) (1 رقم)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

1.000)حص9) (:  ل يد زكرياء)بويا)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد زكرياء)بويا عنو نه( ))شارع)

 16 درب   رقم) (7 جبل تدأين زنق9)

93000)ت9و ن  ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد زكرياء)بويا عنو نه( ))شارع)

 16 درب   رقم) (7 جبل تدأين زنق9)

93000)ت9و ن  ملغرب)

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (29  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)329/20.

852I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

GOLDEN TRAV
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL

 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC

GOLDEN TRAV شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 91 

بلوك 3 تجزئ9 فدلى ل د فاس فاس 

- 30000 فاس  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

63331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GOLDEN TRAV

:) الشغال) أرض  لشرك9 بإيجاز)

 لعام9)-)تموين  ملكاتب)-) لتد لل.

 91 رقم) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

بلوك)3)تجزئ9 فدلى ل د فاس فاس)

- 30000)فاس  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يدة سعاد  لصغيري)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة سعاد  لصغيري عنو نه( ))

فاس) زل أ9  حي  و ديد  (239 رقم)

30000)فاس  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة سعاد  لصغيري عنو نه( ))

فاس) زل أ9  حي  و ديد  (239 رقم)

30000)فاس  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (28 بتاريخ) بفاس   لتجاري9 

2020)تحت رقم)20/1899.

853I

برلفيد خدمات متعددة ش.م.م ش ل

DOMILIYA SARL AU

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تغيير نشاط  لشرك9

برلفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش ل

شارع محمد د لد  قام9 بدرطابق 

فوق  ر�سي رقم 3 ت9و ن ، 93040، 

ت9و ن  ملغرب

DOMILIYA SARL AU شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  الجتماعي شارع 

 لتحرير زنق9 2 رقم 3 - 93040 

ت9و ن  ملغرب.

تغيير نشاط  لشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.25687

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تغيير) (2020 يوليوز) (01  ملؤرخ في)

 FABRICATION«(نشاط  لشرك9 من

إلى) (»ET POSE DES MEUBLES

.»TAPISSERIE«

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يوليوز) (23  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2181.

854I

كفاء ت كون ولتينغ

CODE CAMP

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

كفاء ت كون ولتينغ

982 شارع محمد  وخر زعمارة 

 لتوز ني ت9و ن ، 93000، ت9و ن 

 ملغرب

CODE CAMP شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

55  ل9ابق  وخام1 لالي9 سنتر شارع 

علي يعتا - 93000 ت9و ن  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

27235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (17

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 CODE(:(إلقتضاء)بمختصر ت ميتها 

.CAMP

مختلف) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 وخدمات  ملعلوماتي9.

مكتب) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
رقم)55) ل9ابق  وخام1 لالي9 سنتر)

ت9و ن) (93000 (- يعتا) علي  شارع 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد عبد  الله  ل باعي):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عبد  الله  ل باعي)  ل يد 
عنو نه( ))زنق9 سناء)شارع بغد د رقم)

9 93000)ت9و ن  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عبد  الله  ل باعي)  ل يد 
عنو نه( ))زنق9 سناء)شارع بغد د رقم)

9 93000)ت9و ن  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29  البتد ئي9 بت9و ن بتاريخ)

2020)تحت رقم)2265.

856I



(1(17 الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

offisc

MUSTAPHA NEGOCE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc

MUSTAPHA NEGOCE شرك9 

ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

مرس سل9ان  ل9ابق  أللل  لشق9 

3 - 20500  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

468119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (29

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MUSTAPHA NEGOCE

أرض  لشرك9 بإيجاز):)بيع لشر ء)

 ل يار ت  مل تعمل9.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26)شارع)

مرس سل9ان  ل9ابق  أللل  لشق9)3 

- 20500) لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 ل يد  لكانوني  ملص9فى):)1.000 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لكانوني  ملص9فى)

عنو نه( ))درب  ألمل عمارة  و ماع9)

شق9)12) لحي  وح ني)20230) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لكانوني  ملص9فى)

عنو نه( ))درب  ألمل عمارة  و ماع9)

شق9)12) لحي  وح ني)20230) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)-.

857I

offisc

DTR TRANS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc

DTR TRANS شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

مرس سل9ان  ل9ابق  أللل  لشق9 

3 - 20500  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

467805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (22

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 DTR (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANS

أرض  لشرك9 بإيجاز):)نقل جميع)

غنو ع  لبضائع.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)26)شارع)

مرس سل9ان  ل9ابق  أللل  لشق9)3 

- 20500) لد ر لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (:  ل يد  لعامل عبد هللا)

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد  لعامل عبد هللا عنو نه( ))

 3 رقم) (105 د ر ملان بلوك د عمارة)

20570) لد ر  لبيضاء) عين  ل بع)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد  لعامل عبد هللا عنو نه( ))

 3 رقم) (105 د ر ملان بلوك د عمارة)

20570) لد ر  لبيضاء) عين  ل بع)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

858I

STE FURAMIC SARL

 STE HAMZA LOGISTIQUE

SARL
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

STE FURAMIC SARL

ز لي9 شارع  لفتو كي ل بن  وخ9يب 

عمارة مختاري  ل9ابق 6 رقم  لشق9 

3 ، 60000، لجدة  ملغرب

 STE HAMZA LOGISTIQUE SARL

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 91 زنق9 

بالل  بن رباح حي  لوحدة - 60000 

لجدة  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

35323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (03

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 STE (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. HAMZA LOGISTIQUE SARL

نقل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 لبضائع للغير).
زنق9) (91 (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 60000 (- بالل  بن رباح حي  لوحدة)

لجدة  ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 600 (: محمد) اللي  عبد   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 200 (: حمزة) عبداللي   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 200 (: شاش9) بوسغال   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عبد اللي محمد عنو نه( ))
زنق9 بالل  بن رباح حي  لوحدة) (91

60000)لجدة  ملغرب.

 ل يد عبداللي حمزة عنو نه( ))
زنق9 بالل  بن رباح حي  لوحدة) (91

60000)لجدة  ملغرب.

 ل يدة بوسغال شاش9 عنو نه( ))
زنق9 بالل  بن رباح حي  لوحدة) (91

60000)لجدة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد عبد اللي محمد عنو نه( ))
زنق9 بالل  بن رباح حي  لوحدة) (91

60000)لجدة  ملغرب
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باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 
يوليوز) (29 بتاريخ) بوجدة   لتجاري9 

2020)تحت رقم)1571.

859I

CAF MAROC

 ASSIALIN INTERNATIONAL
TRADE

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تأسي1 شرك9

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 ASSIALIN INTERNATIONAL

TRADE شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 ل د 
زيز رقم 20  قام9 كاس9يا  ل9ابق 

 لثاني رقم 10 - 90000 طنج9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

106829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2020 أشت) (06

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ASSIALIN INTERNATIONAL

. TRADE

لكيل) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

تجاري.
زنق9 ل د) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)
كاس9يا  ل9ابق) 20) قام9  رقم) زيز 

طنج9) (90000  -  10 رقم)  لثاني 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: غسي9)  ل يدة  وحنيني 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة  وحنيني غسي9 عنو نه( ))

م ترخوش إقام9  ل الم  ل9ابق)03 

رقم)91 90000)طنج9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة  وحنيني غسي9 عنو نه( ))

م ترخوش إقام9  ل الم  ل9ابق)03 

رقم)91 90000)طنج9  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

أشت) (06 بتاريخ) ب9نج9   لتجاري9 

2020)تحت رقم)232929.

860I

MG SALON

M.G SALON

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

MG SALON

 CASABLANCA 16 ANGLE(RUE

 AIN CHIFAA ET RUE ABOU

 SAIIJ(SOUSSI(BOURGOGNE ،

20200، CASABLANCA(MAROC

M.G SALON شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 16زنق9 

عين  لشيف9 لزنق9   بو  سيج 

سو�سي بوركون - 20200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

383551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2017 يونيو) (12

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

 M.G (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SALON

تأسي1) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

شرك9.

16زنق9) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

عين  لشيف9 لزنق9   بو  سيج سو�سي)

20200) لد ر  لبيضاء) (- بوركون)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

1.000)حص9) (:  ل يدة منى رلقي)

بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة منى رلقي عنو نه( )) لد ر)

20200) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة منى رلقي عنو نه( )) لد ر)

20200) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 23 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2017)تحت رقم)-.

861I

gesacom(maroc

 GOOD TIMELY BUSINESS(

SARL (G.T.B
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

gesacom(maroc

 av(med(V(n 12 apprt 2 benguerir

، 43150، benguerir(maroc

 GOOD TIMELY BUSINESS(

SARL (G.T.B شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 بن غبي ربيع حي  لتقدم  لرقم 191 

 ليوسفي9 - 46300  ليوسفي9 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

2719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (12

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 GOOD TIMELY BUSINESS(

.SARL (G.T.B

:) وخبرة) بإيجاز) أرض  لشرك9 

ل لتكوين ل إلدماج لفائدة  لشركاء.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

 191  بن غبي ربيع حي  لتقدم  لرقم)

46300) ليوسفي9) (-  ليوسفي9)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 500 (: موهوب) عدنان   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

 500 (: حميد ني) بشرى   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).
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ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد عدنان موهوب عنو نه( ))

 729 5) لرقم) تجزئ9  ل الم  لشق9)

 و ديدة)29090) و ديدة  ملغرب.

 ل يدة بشرى حميد ني عنو نه( ))

185) ليوسفي9) حي  لقدس  لرقم)

46300) ليوسفي9  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد عدنان موهوب عنو نه( ))

 729 5) لرقم) تجزئ9  ل الم  لشق9)

 و ديدة)29090) و ديدة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 07 بتاريخ) باليوسفي9   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)215.

862I

 ءتماني9 عبد  لرحيم

BOCHMIRTRANS
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ءتماني9 عبد  لرحيم

زنق9 غبو  لعالء  ملعري حي  لوحدة 

رقم 9 ، 15000،  وخمي ات  ملغرب

BOCHMIRTRANS شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئ9 

 إلدري ي9 حي  ل عادة - 15000 

 وخمي ات  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.29097

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 أشت) (09 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

بشرى غشميرل) (ة)) تفويت  ل يد)

غصل) من  حص9  جتماعي9  (1.000

1.000)حص9 لفائدة  ل يد)(ة))عبد)

أشت) (09 بتاريخ)  لل9يف  لبقالي 

.2020

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 06 بتاريخ) باوخمي ات   البتد ئي9 

أشت)2020)تحت رقم)1056.

865I

DANOUNI EVENT

DANOUNI EVENT

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

DANOUNI EVENT

شارع غم  لربيع رقم 318  ل9ابق 

 ل فلي حي  أللف9  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

DANOUNI EVENT شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع غم 

 لربيع رقم 318  ل9ابق  ل فلي 

 أللف9  لد ر لبيضاء  لد ر لبيضاء 

t.casa@aliceadsl.fr  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

463733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2020 يونيو) (30

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DANOUNI EVENT

ممول) (: بإيجاز) أرض  لشرك9 

 وحفالت.

شارع) (: عنو ن  ملقر  الجتماعي)

318) ل9ابق  ل فلي) غم  لربيع رقم)

 أللف9  لد ر لبيضاء) لد ر لبيضاء)

t.casa@aliceadsl.fr) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: فتيح9) د نوني   ل يدة 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يدة د نوني فتيح9 عنو نه( ))

318) ل9ابق) رقم) غم  لربيع  شارع 

 20000  ل فلي  أللف9  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يدة د نوني فتيح9 عنو نه( ))

318) ل9ابق) رقم) غم  لربيع  شارع 

 20000  ل فلي  أللف9  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

866I

 BEPOLYCO(مكتب  لدر سات  ملتعدد  الستشار ت

ش م م

 STE GHAZALA

EQUIPEMENT SARL شركة 

أزالة للتجهيز ش.م.م
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

حل شرك9

مكتب  لدر سات  ملتعدد 

 الستشار ت BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي  وح ني شارع موالي 
رشيد لرز ز ت ، 45000، لرز ز ت 

 ملغرب

 STE GHAZALA EQUIPEMENT

SARL شرك9 أز ل9 للتجهيز ش.م.م 

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة(في 

طور  لتصفي9)

لعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

98 تجزئ9  لبرك9 ز كورة - 97900 

ز كورة  ملغرب.

حل شرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.315

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

2019)تقرر حل) 20)دجنبر)  ملؤرخ في)

 STE(شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

 GHAZALA EQUIPEMENT SARL

مبلغ) ش.م.م  للتجهيز  أز ل9  شرك9 

لعنو ن) درهم  (60.000 رغسمالها)

تجزئ9) (98 رقم) مقرها  إلجتماعي 

 لبرك9 ز كورة)-)97900)ز كورة  ملغرب)

للهدف) عدم  لوصول  (: ل) نتيج9 

 الجتماعي).

 98 ل حدد مقر  لتصفي9 ب رقم)

 97900 تجزئ9  لبرك9 ز كورة  ملغرب)

ز كورة  ملغرب.)

ل عين:

محمد  يت  وحنفي)  ل يد(ة))

 97900 حي درع9 ز كورة) لعنو نه( ))

ز كورة  ملغرب كمصفي)(ة))للشرك9.

)لعند  إلقتضاء) وحدلد  ملفرلض9)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخول9 

 ملخابرة لمحل تبليغ  لعقود ل لوثائق)

 ملتعلق9 بالتصفي9):)حي درع9 ز كورة

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

يناير) (02 بتاريخ) بز كورة   البتد ئي9 

2020)تحت رقم)443.

867I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 COMPTOIR COMMERCIAL

3M

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

إنشاء)فرع تابع للشرك9

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنق9 43 رقم 5 ق.ج ، 

20990،  لد ر لبيضاء  ملغرب
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 COMPTOIR(COMMERCIAL 3M

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 46 شارع 

 لزرق9وني  ل9ابق  لثاني شق9 06 - 

20640  لبيضاء  ملغرب .

إنشاء فرع تابع للشرك9

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.440905

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)07)يوليوز)2020)تقرر إنشاء)

تحت  لت مي9) للشرك9  تابع  فرع 

 COMPTOIR COMMERCIAL

ل لكائن بالعنو ن تجزئ9  مل ار) (3M

- 90100)مر كش  ملغرب) رقم)1321 

طرف  ل يد(ة)) ملومن) من  ل مل ير 

غحمد).

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 05 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

أشت)2020)تحت رقم)791921.

868I

CABINET BENHASSAN SARL AU

داطا دريفين دي زيون سيرفي1 

»3د إس»

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

تأسي1 شرك9

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنق9 43 رقم 5 ق.ج ، 

20990،  لد ر لبيضاء  ملغرب

د طا دريفين دي زيون سيرفي1 »3د 

إس« شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة 

ح ت  لشريك  لوحيد

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 غحمد 

 مل اطي إقام9 جبال  اللب  ل9ابق 

 أللل رقم 8  ملعاريف - 20330 

 لبيضاء  ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

466165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 يوليوز) (13

م ؤللي9) ح ت  لشرك9   ألسا�سي 

ح ت  لشريك  لوحيد) محدلدة 

باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

ح ت  لشريك) محدلدة  م ؤللي9 

 لوحيد.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

د طا) (: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

دريفين دي زيون سيرفي1)»3د إس«.

:)-)مصمم,) أرض  لشرك9 بإيجاز)

محلل لمبرمج معلوماتي).

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)13)غحمد)

إقام9 جبال  اللب  ل9ابق)  مل اطي 

 20330 (- 8) ملعاريف) رقم)  أللل 

 لبيضاء) ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

 1.000 (: م اهل) نبيل   ل يد 

حص9 بقيم9)100)درهم للحص9).

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9  (

لصفات لمو طن  لشركاء):

عنو نه( )) م اهل  نبيل   ل يد 

جنان كاليفورنيا  قام9 ي رى عمارة)

عين  لشق) (11 شق9) (03 طابق) (19

20970) لبيضاء) ملغرب).

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

عنو نه( )) م اهل  نبيل   ل يد 

جنان كاليفورنيا  قام9 ي رى عمارة)

عين  لشق) (11 شق9) (03 طابق) (19

20970) لبيضاء) ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري9 

يوليوز)2020)تحت رقم)790009.

869I

FOUZMEDIA

 SOCIETE KENI CENTRE

PRIVE
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تأسي1 شرك9

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE KENI CENTRE PRIVE

شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي زنق9 سبو 

عمارة نجي9 3 - 19000  لقني9رة 

 ملغرب

تأسي1 شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة 

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري : 

55217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لقانون) (2020 مارس) (16

ح ت  مل ؤللي9) لشرك9   ألسا�سي 

 ملحدلدة باملميز ت  لتالي9:

ح ت) شرك9  (: شكل  لشرك9)

 مل ؤللي9  ملحدلدة.

عند) متبوع9  ت مي9  لشرك9 

(: ت ميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE KENI CENTRE PRIVE

:) لتكوين) بإيجاز) أرض  لشرك9 

 مل تمر

 ل تشارة في  لت يير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي):)زنق9 سبو)

19000) لقني9رة)  -  3 نجي9) عمارة 

 ملغرب.

غجلها) من  تأس ت   ملدة  لتي 

 لشرك9):)99)سن9).

 100.000 مبلغ رغسمال  لشرك9:)

درهم،)مق م كالتالي:

ل لعائلي9) -) ألسماء) لشخصي9 

لصفات لمو طن  لشركاء):

 ل يد مص9فى  لصغير عنو نه( ))

 لقني9رة)19000) لقني9رة  ملغرب.

ل لعائلي9) ) ألسماء) لشخصي9 

لمو طن م يري  لشرك9:

 ل يد مص9فى  لصغير عنو نه( ))

 لقني9رة)19000) لقني9رة  ملغرب

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 19 بتاريخ) بالقني9رة   البتد ئي9 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

870I

FOUZMEDIA

 LA CASA RESTAURANT

PIZZERIA
إعالن متعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA CASA RESTAURANT

PIZZERIA »شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 56شارع 

 بو بكر  لصديق إقام9 غميم9 محل 

رقم 1 - -  لقني9رة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.36933

بمقت�سى  و مع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)يوليوز)2020

تم  تخاح  لقر ر ت  لتالي9:)

قر ر رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

بمكتب) توثيقي  برم  عقد  بمقت�سى 

 الستاح  حمد يوسف  لصغير موثق)

بالقني9رة قرر  لشركاء)مايلي:)تفويت)

جميع  وحصص  ململوك9 في  لشرك9)

يون1) طرف  ل يد  وحدل�سي  من 

ل ل يد  ن1  وحدل�سي بقيم9)1000 

حص9 لفائدة  ل يد عدنان حمدلش)

حمدلش) مر د  ل ل يد  حص9  (334

عبد لرحيم) ل ل يد  حص9  (333

 لعلمي)333حص9

قر ر رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

قبول  ستقال9  ل يد  ن1  وحدل�سي)

لتعيين  ل يد) مهم9  لت يير  من 

عدنان حمدلش م ير جديد للشرك9)

ملدة أير محدلدة



(1((( الجريدة الرسميةعدد)5625 - 29)حل  وذ 9)1991 )19)غأ 19)2020) 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالي9:)

بند رقم)1:) لذي ينص على مايلي:)

بمكتب) توثيقي  برم  عقد  بمقت�سى 

 الستاح  حمد يوسف  لصغير موثق)

بالقني9رة قرر  لشركاء)مايلي:)تفويت)

جميع  وحصص  ململوك9 في  لشرك9)

يون1) طرف  ل يد  وحدل�سي  من 

ل ل يد  ن1  وحدل�سي بقيم9)1000 

حص9 لفائدة  ل يد عدنان حمدلش)

حمدلش) مر د  ل ل يد  حص9  (334

عبد لرحيم) ل ل يد  حص9  (333

 لعلمي)333حص9

بند رقم)2:) لذي ينص على مايلي:)

قبول  ستقال9  ل يد  ن1  وحدل�سي)

لتعيين  ل يد) مهم9  لت يير  من 

عدنان حمدلش م ير جديد للشرك9)

ملدة أير محدلدة

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني 

 06 بتاريخ) بالقني9رة   البتد ئي9 

أشت)2020)تحت رقم)78269.

871I

ERRACHIDIA SERVICES SARL

الرشيدية سيرفي1 

ERRACHIDIA SERVICES
شرك9 ح ت  مل ؤللي9  ملحدلدة

تفويت حصص

ERRACHIDIA SERVICES SARL

 5AVENUE(ZERKTOUNI(ETAGE

N 1 ، 52000 1،  لرشيدي9  ملغرب

 ERRACHIDIA 1لرشيدي9 سيرفي 

SERVICES شرك9 ح ت  مل ؤللي9 

 ملحدلدة

لعنو ن مقرها  إلجتماعي 5 شارع 

 لزرق9وني  ل9ابق 1 رقم 1 - 

52000  لرشيدي9  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري 

.2807

بمقت�سى  و مع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (08 في)  ملؤرخ 

 ملصادق9 على):

تفويت  ل يد)(ة))منال  النصاري)

10)حص9  جتماعي9 من غصل)1.000 

حص9 لفائدة  ل يد)(ة))عبد  لل9يف)

 النصاري بتاريخ)08)يوليوز)2020.

باملحكم9) تم  إليد ع  لقانوني  (

 06 بتاريخ) بالرشيدي9   البتد ئي9 

أشت)2020)تحت رقم)198/2020.

872I

Synergie(Experts

 AFRICADEV CONSULTING
LTD

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
 ستمر ر نشاط  لشرك9

Synergie(Experts

99, زنق9 جون جورس, حي أوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 AFRICADEV CONSULTING LTD

»شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 25، زنق9 

 لدكتور محمد سيجلما�سي، تقاطع 
زنف9 فار،  لشق9 7،  ل9ابق 9، - 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

» ستمر ر نشاط  لشرك9«
رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.328307

قر ر  و مع  لعام) بموجب 

يونيو2020،) (30 بتاريخ)  الستثنائي 

للشرك9) قرر  لشريك  لوحيد 

ح ت  لشريك)  ملحدلدة  مل ؤللي9 

 لوحيد

 AFRICADEV CONSULTING

LTD

 10.000 قدره) رغسمال  ح ت 

(،25 ب) مقرها  الجتماعي  درهم،)
تقاطع) محمد  ل يجلما�سي  زنق9 
زنق9 فار،) لشق9)7،) ل9ابق)9،) لد ر)
 لبيضاء)ل ملس ل9 بالس ل  لتجاري)

ملا) لطبقا  (،328307 تحت  لرقم)

تنص عليه  ملادة)86)من قانون)5-96 

بمو صل9) (،1997 فبر ير) (13 بتاريخ)

نشاط  لشرك9.

تنفيذ  إليد ع  لقانوني) تم 

في) باملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)

17/07/2020)تحت  لرقم)18102.
لالستخر ج ل ملرجعي9.

873I

Synergie(Experts

VIVA CONSULTING
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

 ستمر ر نشاط  لشرك9

Synergie(Experts

99, زنق9 جون جورس, حي أوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

VIVA CONSULTING »شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 99، زنق9 

جون جوري1، حي أوتييه - 20060 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

» ستمر ر نشاط  لشرك9«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.287093

قر ر  و مع  لعام) بموجب 

يونيو2020،) (30 بتاريخ)  الستثنائي 

للشرك9) قرر  لشريك  لوحيد 

ح ت  لشريك)  ملحدلدة  مل ؤللي9 

 لوحيد)

VIVA CONSULTING

ح ت رغسمال قدره)5.000)درهم،)
زنق9 جون) (،99 مقرها  الجتماعي ب)

جوري1،)حي أوتييه)،) لد ر  لبيضاء)

تحت) بالس ل  لتجاري  ل ملس ل9 

 لرقم)287093،)لطبقا ملا تنص عليه)

بتاريخ) (5-96 قانون) من  (86  ملادة)

نشاط) بمو صل9  (،1997 فبر ير) (13

 لشرك9.

تنفيذ  إليد ع  لقانوني) تم 

في) باملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)

17/07/2020)تحت  لرقم)17767.
لالستخر ج ل ملرجعي9.

879I

Synergie(Experts

AYAD HOLDING

شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد

 ستمر ر نشاط  لشرك9

Synergie(Experts

99, زنق9 جون جورس, حي أوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AYAD HOLDING »شرك9 ح ت 

م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 99، زنق9 

جون جوري1، حي أوتييه - 20060 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

» ستمر ر نشاط  لشرك9«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.429461

قر ر  و مع  لعام) بموجب 

يونيو2020،) (30 بتاريخ)  الستثنائي 

للشرك9) قرر  لشريك  لوحيد 

ح ت  لشريك)  ملحدلدة  مل ؤللي9 

 لوحيد)

AYAD HOLDING

 10.000 قدره) رغسمال  ح ت 

درهم،)مقرها  الجتماعي ب)99،)زنق9)

،) لد ر) أوتييه) حي  جون جوري1،)

 لبيضاء)ل ملس ل9 بالس ل  لتجاري)

ملا) لطبقا  (،429461 تحت  لرقم)

تنص عليه  ملادة)86)من قانون)5-96 

بمو صل9) (،1997 فبر ير) (13 بتاريخ)

نشاط  لشرك9.

تنفيذ  إليد ع  لقانوني) تم 

في) باملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)

17/07/2020)تحت  لرقم)17996.

لالستخر ج ل ملرجعي9

875I
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Synergie(Experts

ELEMENTS LAB
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
 ستمر ر نشاط  لشرك9

Synergie(Experts
99, زنق9 جون جورس, حي أوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
ELEMENTS LAB »شرك9 ح ت 
م ؤللي9 محدلدة ح ت  لشريك 

 لوحيد«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: 99، زنق9 
جون جوري1، حي أوتييه - 20060 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
» ستمر ر نشاط  لشرك9«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.367973

قر ر  و مع  لعام) بموجب 
يونيو2020،) (30 بتاريخ)  الستثنائي 
للشرك9) قرر  لشريك  لوحيد 
ح ت  لشريك)  ملحدلدة  مل ؤللي9 

 لوحيد)
ELEMENTS LAB

 100.000 قدره) رغسمال  ح ت 
درهم،)مقرها  الجتماعي ب)99،)زنق9)
،) لد ر) أوتييه) حي  جون جوري1،)
 لبيضاء)ل ملس ل9 بالس ل  لتجاري)

ملا) لطبقا  (،367973 تحت  لرقم)

تنص عليه  ملادة)86)من قانون)5-96 

بمو صل9) (،1997 فبر ير) (13 بتاريخ)

نشاط  لشرك9.

تنفيذ  إليد ع  لقانوني) تم 

في) باملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)

23/07/2020)تحت  لرقم)22725.
لالستخر ج ل ملرجعي9.

876I

Synergie(Experts

AKAD & ITHIEL HOLDING
شرك9  مل اهم9

 ستمر ر نشاط  لشرك9

Synergie(Experts

99, زنق9 جون جورس, حي أوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 AKAD & ITHIEL(HOLDING

»شرك9  مل اهم9«

لعنو ن مقرها  الجتماعي: 99، زنق9 

جون جوري1، حي أوتييه - 20060 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

» ستمر ر نشاط  لشرك9«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 

.332691

قر ر  و مع  لعام) بموجب 
يونيو2020،) (30 بتاريخ)  الستثنائي 

قرر م اهمو  لشرك9  مل اهم9)
AKAD(&(ITHIEL(HOLDING

 320.000 قدره) رغسمال  ح ت 
درهم،)مقرها  الجتماعي ب)99،)زنق9)
،) لد ر) أوتييه) حي  جون جوري1،)
 لبيضاء)ل ملس ل9 بالس ل  لتجاري)
ملا) لطبقا  (،332691 تحت  لرقم)
تنص عليه  ملادة)86)من قانون)5-96 
بمو صل9) (،1997 فبر ير) (13 بتاريخ)

نشاط  لشرك9.
تنفيذ  إليد ع  لقانوني) تم 
في) باملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)

20/07/2020)تحت  لرقم)19763.
لالستخر ج ل ملرجعي9.

878I

Synergie(Experts

SHAPE
شرك9 ح ت م ؤللي9 محدلدة ح ت 

 لشريك  لوحيد
 ستمر ر نشاط  لشرك9

Synergie(Experts
99, زنق9 جون جورس, حي أوتييه ، 

20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
SHAPE »شرك9 ح ت م ؤللي9 

محدلدة ح ت  لشريك  لوحيد«
لعنو ن مقرها  الجتماعي: 10، شارع 
 وحري9،  ل9ابق 9،  لشق9 7 - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
» ستمر ر نشاط  لشرك9«

رقم  لتقييد في  لس ل  لتجاري: 
.270067

قر ر  و مع  لعام) بموجب 
يونيو2020،) (30 بتاريخ)  الستثنائي 
للشرك9) قرر  لشريك  لوحيد 
ح ت  لشريك)  ملحدلدة  مل ؤللي9 

 لوحيد)
SHAPE

 200.000 قدره) رغسمال  ح ت 
درهم،)مقرها  الجتماعي ب)10،)شارع)
7،) لد ر) 9،) لشق9)  وحري9،) ل9ابق)
 لبيضاء)ل ملس ل9 بالس ل  لتجاري)
ملا) لطبقا  (،270067 تحت  لرقم)
تنص عليه  ملادة)86)من قانون)5-96 
بمو صل9) (،1997 فبر ير) (13 بتاريخ)

نشاط  لشرك9.
تنفيذ  إليد ع  لقانوني) تم 
في) باملحكم9  لتجاري9 بالد ر  لبيضاء)

21/07/2020)تحت  لرقم)22179.
لالستخر ج ل ملرجعي9.

879I
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املحكمة االبتدائية ب ال
تقديم غصل تجاري كحص9 في شرك9

ملف رقم : 2020/10
ح اب رقم : 22118

 ل9رف  أللل):
ب9اق9) رقم  عزلزي،) خديج9 
 لتعريف  لوطنيX54905(:(9)مغربي9)

 و ن ي9.
 ل9رف  لثاني):

 PHARMACIE LA شرك9)
VICTOIRE SALE SARLAU

م يرها  لقانوني):)خديج9 عزلزي)
مغربي9  و ن ي9.

مقرها  الجتماعي):)رقم)52،)شارع)
 لنصر،)حي ل د  لذهب،)سال.
 ألصل  لتجاري):)صيدلي9.

:)رقم)52،)شارع  لنصر،)  لعنو ن)
حي ل د  لذهب،)سال.

رقم  لس ل  لتجاري):)9919.
بمصلح9) لت تقبل  لتعرضات 
 لس ل  لتجاري باملحكم9  البتد ئي9)
ب ال إلى أاي9 خم 9 عشر)(15))يوما)

من صدلر  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  لثاني

رئي1 مصلح9  لس ل  لتجاري

71 مكرر

 ملحكم9  البتد ئي9 ب ال
ملف رقم : 2020/09
ح اب رقم 22113

إعالن عن تقديم غصل تجاري 
كحص9 في شرك9

محمد  ل نتي�سي) (:  ل9رف  أللل)
رقم  لب9اق9  لتعريف  لوطني9)

مغربي  و ن ي9  ل9رف) (A244793
 PHARMACEIE HAY  لثاني):)شرك9)
م يرها) (KARIMA SALE SARL AU
مغربي) محمد  ل نتي�سي  (:  لقانوني)
 و ن ي9 مقرها  الجتماعي):)رقم)46،)
كريم9) حي  محمد  وخام1،) شارع 
(: سال  ألصل  لتجاري) (- تابريكت)
شارع) (،46 رقم) (: صيدلي9  لعنو ن)
محمد  وخام1،)حي كريم9،)تابريكت)

سال رقم  لس ل  لتجاري):)13966.
بمصلح9) لت تقبل  لتعرضات 
 لس ل  لتجاري))باملحكم9  البتد ئي9)
يوما) ب ال إلى أاي9 خم 9 عشر)15)

من صدلر  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  لثاني

رئي1 مصلح9  لس ل  لتجاري

72 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخمي ات
بيع غصل تجاري

ملف رقم : 2020/70
ح اب رقم : 9122

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
فاتح يوليو)2020)باع  ل يد رضو ن)
 X175024(أربالي  وحامل ل ب.ت.ل
ل) هشام  لعماري  وحامل  لل يد 
ل ل يدة  لهام) (X338693 ب.ت.ل)
X218092، ألصل) ب.ت.ل)  لعماري 
 17 MAGESTIC) لكائن ب)  لتجاري)
شارع  ملقالم9 حي  ل الم  وخمي ات،)
 ملس ل تحت رقم)42454)باملحكم9)
بجميع) باوخمي ات،)  البتد ئي9 
بثمن) ل ملعنوي9  عناصرهما  ملادي9 

قدره)900.000)درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرضات يجب)

باملحكم9) بكتاب9  لضبط  غن توضع 

غجل) د خل  باوخمي ات   البتد ئي9 

تاريخ صدلر) من  يوما  خم 9 عشر 

 لنشرة  لثاني9.

 لنشرة  لثاني9

عن رئي1 مصلح9 كتاب9  لضبط

74 مكرر

املحكمة االبتدائية بآزرو
بيع غصل تجاري

ملف رقم 01/2020

س ل رقم 3028

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بموجبه) ل لذي  (2018 غبريل) (11

غع9ت  ل يدة صبور  سي9  وحامل)

عصام) لل يد  (DA14003 ت) ل ب 

رحال صبور  وحامل ل ب ت ل رقم)

مجموع  ألصل  لتجاري) (DA31365

 لكائن برقم)18)حي  وح ني9 غحد ف)

بالس ل  لتجاري) ل ملس ل  بآزرل 

لحلك) (3028 عدد) آزرل  بابتد ئي9 

مجانا.

لذلك فإن جميع  لتعرضات يجب)

باملحكم9) بكتاب9  لضبط  غن توضع 

غجل خم 9) بآزرل د خل   البتد ئي9 

تاريخ صدلر  لنشرة) من  يوما  عشر 

 لثاني9.

 لنشرة  ألللى
رئي1 مصلح9 كتاب9  لضبط

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

ملف إشهار بيع غصل تجاري

ملف رقم 2020/05

ح اب خصو�سي عدد 12340

بمقت�سى عقد موثق حرر بمكتب)

 ألستاحة مريم جنان موثق9 بمدين9)

 2020 يوليو) (2 بتاريخ)  لقني9رة 

 MONSIEUR BENLALLA باع)

 ABDESLAM MAROCAIN CIN :

G521681) ألصل  لتجاري  مل تغل)

بألالد  لجيه) لبيع  ملالب1  لكائن 

252) لقني9رة ل ملقيد) بلوك م رقم)

لدى  ملحكم9) بالس ل  لتجاري 

رقم) تحت  بالقني9رة   البتد ئي9 

190.000)درهم) 52576)مقابل مبلغ)

 MONSIEUR SAYOUR لفائدة)

 ABDELADIM MAROCAIN CIN :

.G726509

د ئني  لبائعين  ملذكورين) فعلى 

لدى) بتعرضهم  يتقدمو   غن  غعاله 

 ملحكم9  البتد ئي9 بالقني9رة د خل)

غجل)15)يوما  بتد ء)من تاريخ  لنشرة)

من مدلن9) (89  لثاني9 طبقا للفصل)

 لتجارة.

 لنشرة  ألللى
عن رئي1 مصلح9 كتاب9  لضبط

مرم  وحو�سي

8 مكرر
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