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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتز0 املعلنون في حيدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تبمسل اإلدارة أية حسؤولية فيسا يبعلق بسضسون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
حركز الدراسات حهى فيسك

ش.0.0.ع

شركة هدى كري
ش 0 0 ذات الشريك الوحيد

عسارة سديد، حي رابمة،
شارع حمسد الخاحس، أوالد تايسة،

إقليم تارودانت
ترحيل املقر االجبساعي للشركة

بسقب�شى حمضر حداوالت الجسع 
بباريخ  املؤرخ  االسبثنائي،  العا0 
الشريك  قرر   ،2020 15 يوليو 
الرحيم  عبد  سديد  السيد  الوحيد 
ذات   0  0 ش  كري  هدى  بشركة 

الشريك الوحيد حا يلي :
للشركة  االجبساعي  املقر  ترحيل 
حي  سديد،  بعسارة  حاليا  املبواجد 
الخاحس،  حمسد  شارع  رابمة، 
وذلك  إقليم تارودانت،  أوالد تايسة، 
بحي  املبواجد  الشركة  فرع  ببمويل 
الخاحس،  حمسد  شارع  الشليوات، 
كسقر  تارودانت  إقليم  تايسة،  أوالد 

حركزي للشركة.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
 ،2020 أغسطس   3 يو0  ببارودانت 

تمت الرقم )6).
حلخص حن أجل النشر

1 P

STE COMPLEXE GROUPE 
EL FILALI

ش 0 0
الجساعة الت9ابية سيدي حو�شى 
الحسري، أوالد تايسة، إقليم 

تارودانت
توسيع الغرض االجبساعي للشركة

بسقب�شى حمضر حداوالت الجسع 
شركة  لشركاء  االسبثنائي  العا0 
 COMPLEXE GROUPE EL FILALI
ش 0 0، املنعقد يو0 30 يونيو 2020، 

قرر الشركاء وباالجساع حا يلي :

توسيع الغرض االجبساعي للشركة 
ليشسل بيع املواد الكيساوية الفالحية 

والبذور واألسسدة.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
ببارودانت يو0 22 يوليو 2020 تمت 

رقم 525.
حلخص حن أجل النشر

2 P

STE LAHRIK PRERES
شركة ذات الشريك الوحيد

تجزئة دنيا 1، زنقة األحل، بقعة رقم 
8، أوالد تايسة، إقليم تارودانت

بسقب�شى عقد عرفي حوقع بسدينة 
 2020 ف 9اير   27 بأوالد تايسة بباريخ 
بباريخ  تارودانت  بسدينة  وحسجل 
القانون  وضع  تم   ،2020 حارس   2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد، تبسيز 

بالخاصيات اآلتية :
شركة   : االجبساعية  التسسية 
ذات   0  0 ش   LAHRIK FRERES

الشريك الوحيد.
الشركاء : السيد لهريك حمسد.

الغرض االجبساعي : 
وتجديد  امليكانيكي  البصنيع 

حمركات السيارات واآلليات.
أعسال الخراطة.

بيع وشراء أجزاء السيارات.
االسبي9اد والبصدير.
البجارة بصفة عاحة.

 ،1 دنيا  تجزئة   : االجبساعي  املقر 
زنقة األحل، بقعة رقم 8، أوالد تايسة، 

إقليم تارودانت.

املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة اببداءا حن يو0 البأسيس النهائي 

للشركة.

رأس املال : حدد في حبلغ 100.000 

حصة   1000 إلى  حقسم  درهم 

اجبساعية حن فئة 100 درهم وحوزع 

على الشكل اآلتي :

السيد لهريك حمسد 1000 حصة 

اجبساعية.

املجسوع : 1000 حصة اجبساعية.

لهريك  السيد  عين   : التسيي9 

وذلك  للشركة  وحيد  كسسي9  حمسد 

ملدة غي9 حمدودة.

السنة االجبساعية :

 31 تتبدأ في فاتح يناير وتنبهي في 

السنة  تتبدأ  واسبثناءا  ديسس 9، 

تسجيل  يو0  حن  األولى  االجبساعية 

الشركة بالسجل البجاري.

األرباح : بعد خصم كافة البكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�شي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املال االجبساعي للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

ببارودانت يو0 2 حارس 2020، تمت 

رقم 130.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 

2020 تمت  6 حارس  ببارودانت يو0 

رقم )662.

3 P

STE EL BEHJA WATER
شركة ذات الشريك الوحيد

البوطين : شركة حهى فيسك عسارة 
البياض، حي املويسات، شارع 

حمسد الخاحس، أوالد تايسة، إقليم 
تارودانت

بسقب�شى عقد عرفي حوقع بسدينة 
 2020 يونيو   24 بأوالد تايسة بباريخ 
بباريخ  تارودانت  بسدينة  وحسجل 
تم وضع القانون   ،2020 فاتح يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد، تبسيز 

بالخاصيات اآلتية :
شركة   : االجبساعية  التسسية 
ذات   0  0 ش   ،EL BEHJA WATER

الشريك الوحيد.
عبد  البهجة  السيد   : الشركاء 

الواحد.
الغرض االجبساعي :

حفر اآلبار.
األشغال  حخبلف  في  حقاول 

والخدحات.
االسبي9اد والبصدير.
البجارة بصفة عاحة.

البوطين شركة   : املقر االجبساعي 
حي  البياض،  عسارة  فيسك  حهى 
 ، الخاحس  حمسد  شارع  املويسات، 

أوالد تايسة، إقليم تارودانت.
املدة : حددت حدة الشركة في )) 
سنة اببداءا حن يو0 البأسيس النهائي 

للشركة.
رأس املال : حدد في حبلغ 100.000 
حصة   1000 إلى  حقسم  درهم 
اجبساعية حن فئة 100 درهم وحوزع 

على الشكل اآلتي :
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السيد البهجة عبد الواحد 1000 

حصة اجبساعية.

املجسوع : 1000 حصة اجبساعية.

التسيي9 : عين السيد البهجة عبد 

الواحد كسسي9 وحيد للشركة وذلك 

ملدة غي9 حمدودة.

السنة االجبساعية :

 31 تتبدأ في فاتح يناير وتنبهي في 

السنة  تتبدأ  واسبثناءا  ديسس 9، 

تسجيل  يو0  حن  األولى  االجبساعية 

الشركة بالسجل البجاري.

األرباح : بعد خصم كافة البكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�شي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املال االجبساعي للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

 ،2020 يوليو  فاتح  يو0  ببارودانت 

تمت رقم 305.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 

ببارودانت يو0 16 يوليو 2020 تمت 
رقم 6823.

4 P

STE BEN -DAWD INVEST 

ET NEGOCE
شركة حمدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

حي املرس بلوك 216 رقم 6 الدشي9ة 
الجهادية، انزكان أيت حلول

بسقب�شى عقد عرفي حوقع بسدينة 

 2020 يوليو  فاتح  بباريخ  بالدشي9ة 

بباريخ  انزكان  بسدينة  وحسجل 
القانون  وضع  تم   ،2020 2 يوليو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد، تبسيز 

بالخاصيات اآلتية :

شركة   : االجبساعية  التسسية 

 BEN-DAWD INVEST ET

الشريك  ذات   0  0 ش   ،NEGOCE

الوحيد.

عبد  الفضيلي  السيد   : الشركاء 

الهادي.

الغرض االجبساعي :

األشغال  حخبلف  في  حقاول 

والخدحات.

االسبي9اد والبصدير.

البجارة بصفة عاحة.

املقر االجبساعي : حي املرس، بلوك 

الجهادية،  الدشي9ة   ،6 رقم   216

انزكان أيت حلول.

املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة اببداءا حن يو0 البأسيس النهائي 

للشركة.

رأس املال : حدد في حبلغ 100.000 

حصة   1000 إلى  حقسم  درهم 

اجبساعية حن فئة 100 درهم وحوزع 

على الشكل اآلتي :

الهادي  عبد  الفضيلي  السيد 

1000 حصة اجبساعية.

املجسوع : 1000 حصة اجبساعية.

الفضيلي  السيد  عين   : التسيي9 

للشركة  وحيد  كسسي9  الهادي  عبد 

وذلك ملدة غي9 حمدودة.

السنة االجبساعية :

 31 تتبدأ في فاتح يناير وتنبهي في 

السنة  تتبدأ  واسبثناءا  ديسس 9، 

تسجيل  يو0  حن  األولى  االجبساعية 

الشركة بالسجل البجاري.

األرباح : بعد خصم كافة البكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�شي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املال االجبساعي للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بانزكان 

يو0 15 يوليو 2020، تمت رقم 2)8.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 

تمت   2020 يوليو   15 يو0  بانزكان 

رقم )2062.

5 P

SERVICIOUS
SARL

املقر االجبساعي : 5 زنقة فيغيغ 

الشقة 3 الطابق األول الرباط

تأسيس شركة
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم تأسيس شركة   ،2020 24 يونيو 

حسؤولية  ذات   SERVICIOUS

حمدودة.

االستشارات   : االجبساعي  الهدف 

األولية.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

بين الشركاء على الشكل البالي :

السيد جواد الغزواني 600 حصة.

السيد زهي9 الدري�شي 400 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

املسي9 : السيد جواد الغزواني.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

بالرباط : 145113.

6 P

 STE BENDAOUD

FERRONNERIE
تأسيس شركة

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

تم تأسيس شركة   ،2020 )2 يونيو 

بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات البالية :

 STE BENDAOUD  : التسسية 

.FERRONNERIE

االشغال   : االجبساعي  الهدف 

املخبلفة أو البناء لحا0.

املقر االجبساعي : تجزئة خالد رقم 

11 تيفلت.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيي9 
الداودي عبد هللا حسي9ا للشركة حع 

جسيع الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 
أغسطس   24 بباريخ   131 تمت رقم 

.2020
للنسخ والبيان

الوكيل

7 P

DROGUERIE EL OUARGUI
تأسيس شركة

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
تأسيس  تم   ،2020 12 أغسطس 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد لها املواصفات البالية :

 DROGUERIE EL  : التسسية 
.OUARGUI

العقاقي9   : االجبساعي  الهدف 
أو  املخبلفة  األشغال  بالبقسيط، 

البناء.
10133 حي  : رقم  املقر االجبساعي 

الرشاد 0 10 تيفلت.
 100.000 في  حدد   : الرأسسال 

درهم.
السيد  عين   : الشركة  تسيي9 
حع  للشركة  حسي9ا  احساد  الوركي 

جسيع الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 
أغسطس   1( بباريخ   130 تمت رقم 

.2020
للنسخ والبيان

الوكيل

8 P

FASTEST LORRY
تأسيس شركة

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
شركة  تأسيس  تم   2020 13 يوليو 
بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات البالية :
.FASTEST LORRY : التسسية

نقل البضائع   : الهدف االجبساعي 
لفائدة الغي9.
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حي   R47 رقم   : االجبساعي  املقر 
أوالد شريفة تيفلت.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 
في 100.000 درهم.

السيدة  عينت  الشركة  تسيي9 
حع  للشركة  حسي9ة  سلوى  باملدني 

جسيع الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 
أغسطس   18 بباريخ   128 تمت رقم 

.2020
للنسخ والبيان

الوكيل

9 P

STE YANI 2 TRANSPORT
شركة ذات املسؤوية املحدودة

)5 شارع حوالي عبد العزيز رقم 4 
إقاحة حوالي عبد العزيز القنيطرة

تأسيس شركة
بسقب�شى عقد عرفي بباريخ فاتح 
القانون  وضع  تم   ،2020 يوليو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

حمدودة بالخصائص البالية :
 STE YANI 2  : التسسية 

.TRANSPORT
)5 شارع حوالي   : املقر االجبساعي 
إقاحة حوالي عبد   4 عبد العزيز رقم 

العزيز القنيطرة.
حوضوع الشركة : نقل السلع.

حيكانيكي.
 100.000  : الشركة  حال  رأس 
درهم حقسسة إلى 1000 حصة بقيسة 
على  حوزعة  للواحدة  درهم   100

الشكل البالي :
السيد العلواني أيوب 500 حصة.

 500 غوات  حصطفى  السيد 
حصة.

املدة : )) سنة.
السيد  إلى  أسند   : التسيي9 

حصطفى غوات.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
باملحكسة االببدائية بالقنيطرة تمت 
رقم 55273 بالباريخ 20 يوليو 2020.
10 P

STE RIPSERVICE 24
SARL AU

رأسسالها : 100.000 درهم
سجل تجاري : 130467 تسارة

تاسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

تست   2020 أغسطس   11 بباريخ 
لشركة  األسا�شي  النظا0  صياغة 
RIPSERVICE 24 SARL AU، شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 
درهم،   100.000 رأسسالها  الوحيد، 
حقرها االجبساعي تجزئة الخالدي رقم 

533 سيدي يميى زعي9، تسارة.
األجهزة  اسبي9اد   : املوضوع 

واملعدات املنزلية.
الشريك الوحيد :

حغربي  بويرة  سعيد  السيد 
الساكن ببجزئة الخالدي  الجنسية، 
تسارة  زعي9  يميى  سيدي   533 رقم 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

AD193613، ب 1000 حصة.
غي9  ملدة  الشركة  تسيي9  فوض 
سعيد بويرة حغربي   : حمددة للسيد 
الساكن ببجزئة الخالدي  الجنسية، 
تسارة  زعي9  يميى  سيدي   533 رقم 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

.AD193613
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  ملحكسة  لدى  البجاري 
تمت   2020 أغسطس   24 ببسارة في 

رقم 848.
11 P

 STE NOUVEAU REGARD
OPTIC

SARL AU
راسسالها : 100.000 درهم

سجل تجاري : )13046 تسارة
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
 ،2020 أغسطس  فاتح  بباريخ 
األسا�شي  النظا0  صياغة  تست 
 NOUVEAU REGARD لشركة 
شركة حمدودة   ،OPTIC SARL AU
الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 

حقرها  درهم،   100.000 رأسسالها 
 3 رقم  األحانة   13 عسارة  االجبساعي 
شارع حوالي إدريس املسي9ة 1، تسارة.

املوضوع : أخصائي النظارات.
الشريك الوحيد :

حغربية  املرتجي  سارة  السيدة 
 23 بسكبور  الساكنة  الجنسية، 
حي   1 شقة   1 الليل  حسك  إقاحة 
للبطاقة  الحاحلة  الرباط  الرياض 
 1000 ب   ،D633752 الوطنية رقم 

حصة.
غي9  ملدة  الشركة  تسيي9  فوض 

حمددة للسيدة :
الجنسية،  حغربية  املرتجي  سارع 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاحلة 

.D633752
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 
2020، تمت  24 أغسطس  ببسارة في 

رقم )84.
12 P

MAA EZAHAR 
AL MOMTAZ

 ش 0 0 ش و
تأسيس الشركة

تاريخ تسجيل العقد العرفي بباريخ 
24 أغسطس 2020 بسال.

تجارة   1  : االجبساعي  الهدف 
وتصنيع حاء الزهر والورد.

درهم   10.000  : رأسسال الشركة 
 100 100 حصةحن فئة  حقسسة إلى 
بين  حوزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل البالي :
السيد حمسد انجرو0 100 حصة.
حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
حمسد  شارع   : االجبساعي  املقر 

الخاحس رقم 6) سال.
التسيي9 : السيد حمسد انجرو0.
رقم السجل البجاري : 31677.

13 P

HIGH AMEUBLEMENT
SARL AU

تأسيس الشركة
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

20 يوليو 2020 ببسارة.

الهدف االجبساعي : تجارة عاحة في 

املفروشات.

البصدير واالسبي9اد.

 100.000  : الشركة  رأسسال 

حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 

درهم الواحدة حوزعة بين   100 فئة 

الشركاء على الشكل البالي :

السيد الفقي9 حمسد 1000 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

الباسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

والد  دوار   312  : االجبساعي  املقر 

بناصر R3 الفردوس تسارة.

التسيي9 : السيد الفقي9 حمسد.

رقم السجل البجاري : 130435.

14 P

 ALLIANCES

 DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
SA

راسسال قدره : 07.858.800).1

املقر االجبساعي : 16 زنقة علي عبد 

الرزاق، املعاريف

السجل البجاري رقم 74.703

الزيادة في راسسال الشركة وتغيي9 
املبصرفين

بناءا على حخبلف قرارات حجلس 

االسبثنائي  العا0  والجسع  اإلدارة 

 ،201( ف 9اير   21 ببواريخ  الصادرة 

 2020 يناير   28  ،201( يونيو   17

و11 ف 9اير 2020 تم اتخاذ القرارات 

البالية :
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الزيادة في رأسسال الشركة بسبلغ 

درهم حن أجل رفعه   300.000.000

 1.(07.858.800 الحالي  املبلغ  حن 

 2.207.858.800 حبلغ  إلى  درهم 

حقاصة  درهم وذلك بواسطة إجراء 

السيد  للسساهم  الشركة  ديون  حع 
تنازل  حع  لزرق  نافخ  علمي  حمسد 

املساهسين عن حق أفضلية اكبباب 

األسهم الجديدة.

عثسان  السيد  اسبقالة  حعاينة 

نافخ لزرق حن حهاحه كسبصرف.
عسور  احسد  السيد  تعيين 

كسبصرف جديد.

حمسد  السيد  اسبقالة  حعاينة 

عا0  كسدير  حهاحه  حن  لزرق  نافخ 

حنبدب.

لزرق  نافخ  عسر  السيد  تعيين 

كسدير عا0 حنبدب.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملدينة  البجارية  باملحكسة  الضبط 

21 ف 9اير  بباريخ  البيضاء  الدار 

2020، تمت رقم 731830 والبصريح 

بالبعديل في نفس الباريخ تمت رقم 

.6130

15 P

DELI 2 MARS
تأسيس شركة

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بالدار 

تم   ،2017 حاي   23 بباريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات البالية :

.DELI 2 MARS : التسسية

املقر االجبساعي : 11 شارع 2 حارس 
زاوية شارع في9سفي، الدار البيضاء.

الهدف االجبساعي : قاعة الشاي.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

الرأسسال : 50.000 درهم.

التسيي9 : السيد حراد فكري.

السنة االجبساعية : فاتح يناير إلى 

31 ديسس 9.

املدة : )) سنة حن تاريخ التسجيل 

بالسجل البجاري.

 38067( رقم   : السجل البجاري 
باملحكسة البجارية بالدار البيضاء.

16 P

DELI 2 MARS
RC : 380 679

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

عنوان حقرها االجبساعي : 11 شارع 
2 حارس زاوية شارع في9سفي الدار 

البيضاء
رفع رأسسال الشركة

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بالدار 
 ،201( ديسس 9   26 بباريخ  البيضاء 
 50.000 تم رفع رأسسال الشركة حن 

إلى 400.000.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

)2 يونيو )201 تمت رقم 78)231.
17 P

 MOROCCAN COMPANY
CONSTRUCTION

SARL AU
تم تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات املواصفات البالية :
 MOROCCAN  : التسسية 
 COMPANY CONSTRUCTION

ش 0 0 ش و.
شارع عبد املوحن الطابق   : املقر 

األر�شي رقم 14 حسان، الرباط.
النشاط البجاري :

أعسال بناء حبنوعة (حقاول).
املدة : )) سنة.

درهم،   100.000  : املال  رأس 
رضوان  باصدق  السيد  يمسلها 

حؤدات كاحلة.
السيد باصدق رضوان   : التسيي9 

ملدة غي9 حمدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
البجاري باملحكسة البجارية بالرباط 
تمت   ،2020 أغسطس   24 بباريخ 

رقم )14515.
18 P

حكبب األسباذة اسساء خوالني حسنى

حوثقة بفاس

شارع السالوي، إقاحة النخيل، الطابق األول، 
رقم 1

تسيي9 حر
تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�شى  
حسنى،  خوالني  أسساء  األسباذة 
يوليو    22 بباريخ  بفاس،  حوثقة 

.2020
 ETOILE DE شركة  أعطت 
ش 0 0 ينوب عنها السيد عبد   FES
للسيد حمسد العبوس  االاله كنون، 
حر  تسيي9  رزقي،  رضوان  والسيد 
املبكون  البجاري  األصل  حن  للجزء 
حن حقهى املسبغل بفاس، 25 تقاطع 
وفرحات  الديوري  حمسد  زقنة 
البجاري  بالسجل  واملقيد  حشاد، 
بفاس تمت رقم 21303، وذلك ملدة 
حن تاريخ فاتح  اببداء  )03) سنوات، 

أغسطس 2020.
الشروط  تمت  العقد  إبرا0  تم 
واملبطلبات املبفق عليها بين الطرفين.
19 P

STE LWALI AZZEDINE
SARL AU

السجل البجاري رقم )3167
بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
تم تأسيس شركة   ،2020 يونيو   30
بالخصائص  املسؤولية  حمدودة 

البالية :
عز  الوالي  حقهى   : الشركة  اسم 

الدين.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
شخص  ذات  حمدودة  حسؤولية 

واحد.
لفروكي  تجزئة   : االجبساعي  املقر 

الصغي9 زنقة نزغة رقم 40 سال.
الغرض البجاري : حقهى.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 
التسجيل بالسجل البجاري.

درهم   100.000  : حال  الرأس 
حقسسة على 1000 حصة بقيسة 100 
الشكل  على  حوزعة  للحصة  درهم 

البالي :

 1000 الوالي  الدين  عز  السيد 
حصة.

املسي9 : السيد عز الدين الوالي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع 

االببدائية بسال.
 3167( رقم  البجاري  السجل 

بباريخ 12 أغسطس 2020.
20 P

MACHA INVEST
رقم 40 عبد املوحن حسان، الرباط

االسبثنائي  العا0  الجسع  إثر  على 
بباريخ 6 يوليو 2020، تقرر حا يلي :

حجسوع  حن  حصة   200 تفويت 
حصص الشركة LSI INVEST حسثلة 
الشعبي  عثسان  السيدان  حن طرف 
وصالح الدين بن 9يك لفائدة السيد 

ياسر بن 9يك.
حجسوع  حن  حصة   200 تفويت 
حصص الشركة LSI INVEST حسثلة 
الشعبي  عثسان  السيدان  حن طرف 
وصالح الدين بن 9يك لفائدة السيدة 

أسساء الحليمي علمي.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
أغسطس   11 يو0  البجارية بالرباط  

2020، تمت رقم )10603.
21 P

MACHA INVEST
رقم 40 عبد املوحن حسان، الرباط

االسبثنائي  العا0  الجسع  إثر  على 
بباريخ 10 يوليو 2020، تقرر حا يلي :

حجسوع  حن  حصة   100 تفويت 
حصص السيد ياسر بن 9يك لفائدة 
حسثلة   OBADIA INVEST الشركة 
الحليمي  أسساء  السيدة  طرف  حن 

علمي.
حجسوع  حن  حصة   200 تفويت 
الحليمي  أسساء  السيدة  حصص 
 OBADIA الشركة  لفائدة  علمي 
السيدة  طرف  حن  حسثلة   INVEST

أسساء الحليمي علمي.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
أغسطس   18 بالرباط يو0  البجارية 

2020، تمت رقم 106126.
22 P
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LOYAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

االسبثنائي  العا0  الجسع  إثر  على 
بباريخ 18 يوليو 2020، تقرر حا يلي  :
السيدة  حجسوع حصص  تفويت 
زكرياء  السيد  لفائدة  بنعلي  حسناء 

بنعلي.
حجسوع  حن  حصة   4(( تفويت 
بنعلي  حسنية  السيدة  حصص 

لفائدة السيد زكرياء بنعلي.
تفويت حصة واحدة حن حجسوع 
بنعلي  حسنية  السيدة  حصص 

لفائدة السيد ناجح عبد الغني.
بنعلي حسي9ا  تعيين السيد زكرياء 
وحيدا للشركة بعد اسبقالة السيدة 

حسناء بنعلي.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
أغسطس   18 بالرباط يو0  البجارية 

2020، تمت رقم 106128.
23 P

ABD MEDICAL CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

االسبثنائي  العا0  الجسع  إثر  على 
بباريخ 16 يوليو 2020، تقرر حا يلي :

االجبساعي  املوضوع  فقرة  حذف 
البالية :

خدحات تجارية.
تأكيد املوضوع االجبساعي البالي :

املحالت  كراء  وإعادة  كراء 
واملعدات الطبية.

لنقل  لوجيستيكية  خدحات 
البماليل الطبية.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
أغسطس   18 بالرباط يو0  البجارية 

2020، تمت رقم 106127.
24 P

TAIBA EL FILAHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

االسبثنائي  العا0  الجسع  إثر  على 
بباريخ 14 يوليو 2020، تقرر حا يلي :

رفع رأس حال الشركة حن 10.000 
درهم إلى 3.700.000 درهم.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

االببدائية بالقنيطرة يو0 5 أغسطس 

2020، تمت رقم 78236.
التسيي9

25 P

 SECURE INNOVATIONS

TECHNOLOGIES
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك وحيد

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

3 أغسطس 2020 تم تأسيس شركة 

بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

التسسية :

 SECURE INNOVATIONS

.TECHNOLOGIES SARL AU

وتطوير  دراسة   : الهدف 

البطبيقات، االستشارات االستشارية 

والبدريب، تطوير األنظسة الذكية.

املقر االجبساعي : عسارة 30 شقة 8 

شارع حوالي احسد الوكيلي، حسان، 

الرباط.

سنة اببداءا حن تاريخ   ((  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل البجاري.

 100.000 في  حدد   : الرأسسال 

حصة   1000 إلى  حقسم  درهم، 

اجبساعية بقيسة 100 درهم للواحدة 

سدد اكببابها وتوزيعها كسا يلي السيد 
راجي حني9 1000 حصة.

السيد  الشركة  يدير   : التسيي9 
اببداءا  غي9 حمدودة  ملدة  حني9  راجي 

األسا�شي  القانون  توقيع  تاريخ  حن 

للشركة حع اعبساد توقيعها في جسيع 

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

حن   5% يخصم حا قدره   : األرباح 

في  القانوني  االحبياطي  تكوين  أجل 

حدود 1/5 حن الرأسسال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

البجارية بالرباط تمت رقم 145171 

بباريخ 25 أغسطس 2020.

26 P

SOKEES
SARL

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

شركة  تأسيس  تم   2020 16 يوليو 

ذات حسؤولية حمدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة.

.SOKEESS SARL : التسسية

طريق  عن  البيع   : الهدف 
االنت9نت ملنبجات البجسيل والعطور 

املحلية،  واملنبجات  والصابون 

وحسبمضرات  املنبجات  تسويق 

البجسيل املحلية، اسبي9اد وتصدير.

املقر االجبساعي : حبنى 30 شقة 8 

شارع حوالي احسد الوكيلي، حسان، 

الرباط.

سنة اببداءا حن تاريخ   ((  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل البجاري.

 100.000 في  حدد   : الرأسسال 

حصة   1000 إلى  حقسم  درهم، 

اجبساعية بقيسة 100 درهم للواحدة 

 : يلي  كسا  وتوزيعها  اكببابها  سدد 

السيد املجاهد عثسان 500 حصة.

 500 سعاد  املجاهد  السيدة 

حصة.

السيد  الشركة  يدير   : التسيي9 

حمدودة  غي9  ملدة  عثسان،  املجاهد 
القانون  توقيع  تاريخ  حن  اببداءا 

األسا�شي للشركة حع اعبساد توقيعه 

اإلدارية  والوثائق  العقود  جسيع  في 

والبنكية.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

حن   5% يخصم حا قدره   : األرباح 

في  القانوني  االحبياطي  تكوين  أجل 

حدود 1/5 حن الرأسسال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
البجارية بالرباط تمت رقم 145173 

بباريخ 25 أغسطس 2020.
27 P

STE ECOLE 
 DE MANAGEMENT

 COMMERCE & GESTION
PRIVE - EMCG

SARL AU
السجل البجاري رقم 42531

للجسع  قانوني  حمضر  بسقب�شى 
العا0 غي9 العادي في 7 نوفس 9 )201، 

قرر الشركاء حا يلي :
بيع  قررت  بلكباش  فرح  السيدة 
جسيع اسهسها إلى السيد عبد الرزاق 

فكري.
الرزاق  عبد  الجديد  البقسيم 
درهم   100 ب  سهم   1000 فكري 

لسهم الواحد.
الرزاق فكري  تعيين السيد عبد 

كسسي9 للشركة.
اسبقالة السيدة فرح بلكباش حن 

حها0 التسيي9.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للسمكسة البجارية بسكناس 
أغسطس   11 يو0   2306 تمت رقم 

.2020
28 P

MERYNAJ
SARL AU

السجل البجاري رقم 73))4
في حؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 
وضع  تم  بسكناس   2020 حاي   4  
القانون األسا�شي ش 0 0 ش و ذات 

األوصاف البالية :
.MERYNAJ : التسسية

املنبجات  وبيع  شراء   : الغرض 
الغذائية بنصف الجسلة.

33 عسارة  املقر االجبساعي : حبجر 
G22 املنصور A2 حكناس.

رأس املال : 100.000 درهم حجزأة 
درهم   100 بقيسة  سهم   1000 إلى 

للسهم الواحد.

 نجيب برادي : 1000 سهم.

اإلدارة : نجيب برادي.

29 P
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 L’BAROQUE

ENTRETAINMENT
SARL

املقر االجبساعي : عسارة 54، شارع 

تانسيفت، شقة رقم 1، أكدال، 

الرباط

في إطار الجسع االسبثنائي لشركة 

 L’BAROQUE ENTRETAINMENT
واملنعقد بباريخ 31 حارس )201 تقرر 

حا يلي :

ياسين  عدناني  السيد  قرر 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
األسهم  كل  بيع   AA43048 رقم 

إلى  سهسا   167 أي  يسبلكها  التي 

السيد زكريا  السيد ياسين الصغي9، 

عاطف،  أحيسة  اآلنسة  حيطوش، 

والسيد  براهمي  رضا  حمسد  السيد 

عبد هللا العشاق.

بعد هذا البمويل، يبم تخصيص 

حع  يتناسب  بسا  للشركاء  األسهم 

حساهسات كل حنهم.

السيد ياسين الصغي9 200 حصة.

السيد زكريا حيطوش 200 حصة.

اآلنسة أحيسة عاطف 200 حصة.

 200 براهمي  رضا  حمسد  السيد 

حصة.

 200 العشاق  هللا  عبد  السيد 

حصة.

املجسوع : 1000 حصة.

تم تمديد رأس حال الشركة بسبلغ 

100.000 درهم، حقسسة على 1000 

حنها،  لكل  درهم   100 بقيسة  سهم 

حدفوعة بالكاحل وحخصصة للشركاء 

الصغي9  ياسين  السيد   : املببقين 

واآلنسة  حيطوش  زكريا  والسيد 

رضا  حمسد  والسيد  عاطف  أحيسة 

براهمي والسيد عبد هللا العشاق.

املساهسات  سبوزع  إثره  على 

الجديدة على الشكل البالي :

السيد ياسين الصغي9 بسبلغ نقدي 

قدره 20.000 درهم.

بسبلغ   حيطوش  زكريا  السيد 

نقدي قدره 20.000 درهم.

اآلنسة أحيسة عاطف بسبلغ نقدي 

قدره 20.000 درهم.

السيد حمسد رضا براهمي بسبلغ 

نقدي قدره 20.000 درهم.

بسبلغ  العشاق  هللا  عبد  السيد 

نقدي قدره 20.000 درهم.

 100.000  : املساهسات  حجسوع 

درهم.

بعد   : وصالحياته  املدير  تعيين 

تعيين  العا0  الجسع  قرر  املناقشة 

اآلنسة أحيسة عاطف والسيد حمسد 
رضا براهمي حديرين قانونيين للشركة 

لفت9ة غي9 حمدودة باإلضافة إلى ذلك 

سبكون الشركة حلزحة بشكل صحيح 

وذلك  للسديرين  املنفصل  بالبوقيع 

العسليات  وجسيع  العقود  جسيع  في 

اإلدارية واملعاحالت البنكية.

املسي9 : اآلنسة أحيسة عاطف.

السيد حمسد رضا براهمي.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

بالرباط تمت الرقم 135167.

30 P

STE COMPLEXE BELL’AGE
 17 بسوجب عقد عرفي حؤرخ في 

يوليوز 2020 تم تأسيس شركة ذات 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات البالية :

 STE COMPLEXE  : التسسية 

.BELL’AGE

األشغال   : االجبساعي  الهدف 

اسبغالل حركب   / املخبلفة أو البناء 

سياحي / االسبي9اد والبصدير.

دوار القساطلة   : املقر االجبساعي 

الجوهرة  عين  بوخلخال  سيدي 

تيفلت.

املدة : )) سنة حن تاريخ البأسيس.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في حائة ألف 100.000درهم حقسسة 

حصة اجبساعية حن فئة   1000 إلى 

حائة درهم للحصة االجبساعية :

 1000  : بلحاج  ادريس  السيد 

حصة اجبساعية.

السيد  عين   : الشركة  تسيي9 

ادريس بلحاج حسي9 للشركة حع جسيع 

الصالحيات.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

تيفلت  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت عدد 106.
للنسخ والبيان

الوكيل

31 P

STE MINEJ
 17 بسوجب عقد عرفي حؤرخ في 

يوليوز 2020 تم تأسيس شركة ذات 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات البالية :

.STE MINEJ : التسسية

األشغال   : االجبساعي  الهدف 

 / الخياطة   / البناء  أو  املخبلفة 

االسبي9اد والبصدير.

دوار القساطلة   : املقر االجبساعي 

الجوهرة  عين  بوخلخال  سيدي 

تيفلت.

املدة : )) سنة حن تاريخ البأسيس.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في حائة ألف 100.000درهم حقسسة 

حصة اجبساعية حن فئة   1000 إلى 

حائة درهم للحصة االجبساعية :

 1000  : بلحاج  نجوى  السيدة 

حصة اجبساعية.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيي9 

نجوى بلحاج حسي9 للشركة حع جسيع 

الصالحيات.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

تيفلت  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت عدد 107.
للنسخ والبيان

الوكيل

32 P

STE RACHYQ JAMAL
في حؤرخ  عرفي  عقد   بسوجب 

تم تأسيس شركة   2020 يوليوز   17 

بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات البالية :

 STE RACHYQ  : التسسية 
.JAMAL

نقل   : االجبساعي  الهدف 
األشخاص لحساب الغي9.

املقر االجبساعي : حي النهضة 2 رقم 
72 - تيفلت.

املدة : )) سنة حن تاريخ البأسيس.
الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 
في حائة ألف 100.000درهم حقسسة 
حصة اجبساعية حن فئة   1000 إلى 

حائة درهم للحصة االجبساعية :
السيد جسال رشيق : 1000 حصة 

اجبساعية.
السيد  عين   : الشركة  تسيي9 
جسال رشيق حسي9 للشركة حع جسيع 

الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
تيفلت  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت عدد 108.
للنسخ والبيان

الوكيل

33 P

STE 4HEALTH CAR
في حؤرخ  عرفي  عقد   بسوجب 
تأسيس  تم   2020 يوليوز   28  
لها  حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات البالية :
.STE 4HEALTH CAR : التسسية

الهدف االجبساعي : كراء السيارات 
بدون سائق.

املقر االجبساعي : حي السال0 3 رقم 
2/156 حمل رقم 2 تيفلت.

املدة : )) سنة حن تاريخ البأسيس.
الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 
في حائة ألف 100.000درهم حقسسة 
حصة اجبساعية حن فئة   1000 إلى 

حائة درهم للحصة االجبساعية :
 500  : بالحداد  الحسين  السيد 

حصة اجبساعية.
السيد عادل بالحداد : 500 حصة 

اجبساعية.
السيد  عين   : الشركة  تسيي9 
حع  للشركة  حسي9  بالحداد  الحسين 

جسيع الصالحيات.
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بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
تيفلت  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت عدد 113.
للنسخ والبيان

الوكيل

34 P

STE LOCATION DERDER
 3 في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
تأسيس شركة  تم   2020 أغسطس 
ذات حسؤولية حمدودة ذات شريك 

وحيد لها املواصفات البالية :
 STE LOCATION  : التسسية 

.DERDER
الهدف االجبساعي : كراء السيارات 

بدون سائق.
 8 حي الرشاد 0   : املقر االجبساعي 

رقم 150/3 - تيفلت.
املدة : )) سنة حن تاريخ البأسيس.
الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 
في حائة ألف 100.000درهم حقسسة 
حصة اجبساعية حن فئة   1000 إلى 

حائة درهم للحصة االجبساعية :
السيد حمسد دردر : 1000 حصة 

اجبساعية.
السيد  عين   : الشركة  تسيي9 
ياسين بلحاج حسي9 للشركة حع جسيع 

الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
تيفلت  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت عدد 127.
للنسخ والبيان

الوكيل

35 P

JAOUICH CAR
االسبثنائي  العا0  الجسع  قرر 

املنعقد في 4 ف 9اير 2020.
بيع الحصص االجبساعية :

إلى  املديني  توفيق  السيد  باع 
حصة   500 جويش  أيوب  السيد 
100 درهم  حصة اجبساعية حن فئة 

للحصة الواحدة.
تأكيد املسي9 :

عين السيد أيوب جويش الحاحل 
 DB22889 رقم  الوطنية  للبطاقة 
حسي9 للشركة حع جسيع الصالحيات.

الضبط  بكبابة  اإليداع  تم 

بالخسيسات  االببدائية  باملحكسة 

 65 عدد  تمت  البجاري  السجل  في 

بباريخ 2020/02/07.
للنسخ والبيان

الوكيل

36 P

PANA RESORT & HOTEL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،2020/08/06

الشركة ذات املسيزات البالية :

  PANA RESORT &  : التسسية 

.HOTEL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

وتشغيل وإدارة  إنشاء   : املوضوع 

الفنادق.

جسيع  تشغيل  إدارة،  إنشاء، 

واملوتيالت  الصغي9ة  الفنادق  أنواع 
واملجسعات السياحية وحراكز القرى 

والعطالت الت9فيهي ...ألخ.

سالحة،  عسارة   : الرئي�شي  املقر 
 زاوية شارع حكة وشارع 20 أغسطس،

 رقم 4 - العيون.

الرأسسال : حدد في حبلغ 100.000 

حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 

حقسسة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

كاآلتي :

السيد : سيدي الطيب املوساوي: 

500 حصة.

 500  : احمسد  اليزيدي   : السيد 

حصة.

السيد  طرف  حن  تسي9   : اإلدارة 

اليزيدي احمسد.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 

رقم  تمت   2020/08/18 بباريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2020/1892

 : البجاري تمت الرقم البمليلي عدد 

.32633

37 P

SUD EDDA SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بسساهم واحد
بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،2020/08/11

الشركة ذات املسيزات البالية :
 SUD EDDA  : التسسية 

.SERVICES
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بسساهم واحد.
اسبي9اد  بيع،  شراء،   : املوضوع 
املوا�شي حن  أنواع  وتسويق حخبلف 
وغذائها  والدواجن  وحاعز  جسال 

بشكل عا0.
الصناعي،  الحي   : الرئي�شي  املقر 

شارع الحزا0، العيون.
الرأسسال : حدد في حبلغ 100.000 
حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 
يسلكها  للواحدة،  درهم   100 فئة 

بالكاحل السيد أدبدا عبد هللا.
السيد  طرف  حن  تسي9   : اإلدارة 

أدبدا عبد هللا .
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
رقم  تمت   2020/08/17 بباريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2020/1886
 : البجاري تمت الرقم البمليلي عدد 

.3261(
38 P

SI FILMS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،2020/07/29

الشركة ذات املسيزات البالية :
.SI FILMS : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

السسعي  اإلنباج   : املوضوع 
البصري.

وال 9احج  األفال0  وتوزيع  إنباج 
البلفزيونية.

يعقوب  شارع   : الرئي�شي  املقر 
 ،03 رقم  حيدار،  عسارة  املنصور، 

العيون.

الرأسسال : حدد في حبلغ 100.000 
حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 
حقسسة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

كاآلتي :
: حيدري  الركيبي   :  السيد 

600 حصة.
: سعيد  املرابط   :  السيد 

400 حصة.
السيد  طرف  حن  تسي9   : اإلدارة 

الركيبي حيدري.
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
رقم  تمت   2020/08/13 بباريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2020/1867
 : البجاري تمت الرقم البمليلي عدد 

.3260(
39 P

TARGEO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بسساهم واحد
بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،2020/07/16

الشركة ذات املسيزات البالية :
.TARGEO : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بسساهم واحد.

املوضوع : جسيع األنشطة املبعلقة 
بالبناء، الهندسة املدنية.

حي حوالي رشيد   : الرئي�شي  املقر 
 -  12 رقم   10 بلوك  األول  الشطر 

العيون.
الرأسسال : حدد في حبلغ 100.000 
حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 
يسلكها  للواحدة،  درهم   100 فئة 

بالكاحل السيد طارق النح.
السيد  طرف  حن  تسي9   : اإلدارة 

طارق النح .
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
رقم  تمت   2020/07/27 بباريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2020/1636
 : البجاري تمت الرقم البمليلي عدد 

.32437
40 P
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SOCIETE CATPROM
SARL AU

تاسيس شركة
بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 
شركة  تأسيس  تم   2020/07/23

ذات املسيزات البالية :
 SOCIETE CATPROM : التسسية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
الحسن  شارع   : االجبساعي  املقر 

الثاني رقم 24 بوجدور - املغرب.
اعداد   : االجبساعية  النشاطات 
وتصبي9 حخبلف أنواع األسساك وكذا 

املنبجات البمرية األخرى.
رأسسال : 4.000.000 درهم قسم 
درهم بكل   100 حصة،   40.000 إلى 

واحدة.
: يعهد إلى الشيخ احسدو  التسيي9 

ادبدا.
تم   : القانوني  اإليداع 
بالعيون  االببدائية  باملحكسة 
رقم  تمت   2020/07/23 بباريخ 

.1563/2020
41 P

STE ARLIN PIECES AUTO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وضع  تم   2020/07/09 بباريخ 
قانون حنظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املسيزات البالية :
 STE ARLIN PIECES  : التسسية 

AUTO، ذات املسؤولية املحدودة.
اكسسوارات السيارات،   : الهدف 
السيارات  بيع  الغيار،  قطع  بيع 

واآلالت.
الرأسسال : حدد في حبلغ 100.000 
حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 
حوزعة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

كاآلتي :
: أيوب  كشكاش   :  السيد 

500 حصة.
: هللا  عبد  كشكاش   :  السيد 

500 حصة.

ادريس  شارع   : االجبساعي  املقر 
األول زنقة بزو رقم 17 - العيون.

السيد  طرف  حن  تسي9   : اإلدارة 
كشكاش أيوب ملدة غي9 حمددة كسا 

تم اعبساد اإلحضاء الوحيد له.
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
 : رقم  تمت   2020/08/04 بباريخ 

.32505
42 P

RAMOA TRANS
تعديالت قانونية

.RAMOA TRANS : التسسية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
شارع حكة عسارة   : املقر الرئي�شي 
 -  17 رقم  الثالث  الطابق  األوقاف 

العيون.
الجسع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
الغي9 عادي بباريخ 2020/03/13 قرر 

الشريك الوحيد حا يلي :
- حل النهائي للشركة.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
رقم  تمت   2020/08/12 بباريخ 

.2020/1862
43 P

SAHARA BUSINESS
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم شركة   2020/08/13 بباريخ 
ذات  شركة   SAHARA BUSINESS
املسؤولية املحدودة بسساهم واحد، 
درهم   100.000 رأسسالها  البالغ 
أخفني9،  حي الفبح،   : والكائن حقرها 

تقرر :
رفع رأسسال الشركة حن 100.000 

درهم إلى 4.000.000 درهم.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
رقم  تمت   2020/08/17 بباريخ 

.2020/1885

44 P

JACHAL
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد، رأسسالها 
5.827.000 درهم

حقرها االجبساعي : الدار البيضاء، )1 
و 21، 1 شارع املنار، حدار سبور، حي 

الراسين.
الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
املنعقد بباريخ فاتح يونيو 2020، تم 

اتخاذ القرارات البالية :
طرف  حن  واحدة  حصة  تفويت 
لفائدة   Samia KABBAJ السيدة 

.MUGEST SARL AU شركة
تغيي9 الشكل القانوني للشركة إلى 
وإعادة  املسؤولية  حمدودة  شركة 

صياغة القانون األسا�شي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
تمت   2020/07/06 بباريخ  البيضاء 

رقم 738352.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

45 P

JACHAL SARL
شركة حمدودة املسؤولية، رأسسالها 

5.827.000 درهم
حقرها االجبساعي : الدار البيضاء، )1 
و 21، 1 شارع املنار، حدار سبور، حي 

الراسين.
الغي9  العا0  الجسع  ملحضر  وفقا 
يوليوز   13 بباريخ  املنعقد  عادي 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :
بقيسة  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  لنقله  درهم   5.848.000
 11.675.000 إلى  درهم   5.827.000

درهم.
تنسيق القانون األسا�شي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
تمت   2020/08/07 بباريخ  البيضاء 

رقم 742256.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

46 P

MOW
شركة حمدودة املسولية ذات شريك 

وحيد، رأسسالها 200.000 درهم.
حقرها االجبساعي : 25، زنقة حسن 

الباني، الدار البيضاء.
السجل البجاري : 212.453.

الوحيد  الشريك  لقرارات  وفقا 
املبخذة بباريخ 30 يونيو 2020، تقرر 

حا يلي :
حعاينة أن وضع الشركة أصبح   -
واسبسرار  رأسسالها  ربع  حن  أقل 

نشاطها.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
أغسطس   12 بباريخ  بالدارالبيضاء 

2020 تمت رقم 742831.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

47 P

CFG BANK
شركة حجهولة اإلسم، رأسسالها 

442.817.300 درهم.
حقرها االجبساعي : 5/7، زنقة ابن 

طفيل، الدار البيضاء.
السجل البجاري رقم : 67.421.

وفقا لقرارات الجسع العا0 الغي9 
حارس   ( بباريخ  املنعقد  العادي 

2020، قرر حا يلي :
بقيسة  الشركة  رأسسال  رفع 
لنقله  درهم   100.072.600
إلى  درهم   442.817.300 حن 

00).)542.88 درهم.
العا0  املجلس  لقرارات  وفقا 
2020، قرر  أبريل   20 املنعقد بباريخ 

حا يلي :
للرفع  النهائي  البمقيق  حعاينة   -

حن رأسسال الشركة ؛
األسا�شي  القانون  تنسيق   -

للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية للدار 
 2020 أغسطس   12 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 742834.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

48 P
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REST INVEST
شركة حمدودة املسولية ذات 

الشريك الوحيد، رأسسالها 100.000 

درهم.

حقرها االجبساعي : 17، زنقة حمسد 

عبدو، حي النخيل، الدار البيضاء.

السجل البجاري : )2).128.

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
2020، قرر  30 يونيو  املنعقد بباريخ 

حا يلي :
بقيسة  الشركة  رأسسال  رفع   -

 100.000 648.000 درهم لنقله حن 

درهم إلى 748.000 درهم ؛

األسا�شي  القانون  تنسيق   -

للشركة؛

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بباريخ 23 يوليو 2020 

تمت رقم 740872.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

49 P

SOPRIMA ZENATA
شركة حمدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

 رأسسالها 100.000 درهم.

املقر االجبساعي : زاوية شارع أنفا 

وزنقة حرودا، الطابق الخاحس، 

الدار البيضاء.

السجل البجاري : 3)437.3.

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 

تم   ،2020 يونيو   18 املنعقد بباريخ 

اتخاذ القرار البالي :

حعاينة أن وضع الشركة أصبح   -

واسبسرار  رأسسالها  ربع  حن  أقل 

نشاطها؛

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بباريخ 10 يوليو 2020 

تمت رقم 057)73.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

50 P

WARAK PRESS
شركة حجهولة اإلسم

 رأسسالها 5.000.000 درهم.
حقرها االجبساعي : 70 زنقة 
سجلساسة، الدار البيضاء.

السجل البجاري رقم : 55.643.
وفقا لقرارات الجسع العا0 الغي9 
أكبوبر   21 بباريخ  املنعقد  العادي 

)201، تم اتخاذ القرارات :
- نقل املقر االجبساعي للشركة إلى 
العنوان البالي : شارع أبو بكر القادري، 

سيدي حعروف، الدار البيضاء؛
تعديل البند الرابع حن النظا0   -

األسا�شي للشركة البالية :
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
تمت   2020 يوليو   2 بباريخ  البيضاء 

رقم )8)737.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

حجلس اإلدارة

51 P

MUGEST
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد، رأسسالها 
1.600.000 درهم.

حقرها االجبساعي : 22 شارع عبد 
الكريم الخطابي، الدار البيضاء.
السجل البجاري رقم : )177.42.

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
2020، قرر  15 يونيو  املنعقد بباريخ 

حا يلي :
بقيسة  الشركة  رأسسال  رفع   -
حن  لنقله  درهم   2.000.000
 3.600.000 إلى  درهم   1.600.000

درهم ؛
األسا�شي  القانون  تنسيق   -

للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
تمت   2020 يوليو   6 بباريخ  البيضاء 

رقم 738351.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

52 P

IMMORENTE INVEST
SA

شركة حجهولة اإلسم، رأسسالها 
308.134.580 درهم.

حقرها االجبساعي : 5-7 زنقة ابن 
طفيل، النخيل، الدار البيضاء.

السجل البجاري رقم : 238.255.
العا0  الجسع  حمضر  بسوجب 
العادي والغي9 العادي املنعقد بباريخ 

14 نوفس 9 )201 تقرر حا يلي :
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع   -
لرفعه  درهم،   255.163.200
إلى  درهم   308.134.580 حن 

7.780)563.2 درهم.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
تمت   2020 يوليو   6 بباريخ  البيضاء 

رقم 738348.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

53 P

SPORTYTECH AFRICA
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد، رأسسالها 100.000 

درهم.
املقر االجبساعي : حركز البجارة 10 
زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 6 حي 

بنجدية - الدار البيضاء.
الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
تم   ،2020 يونيو   30 املنعقد بباريخ 

اتخاذ القرارات البالية :
- حل وتصفية الشركة وديا ؛

- إنهاء حها0 حسي9و الشركة السيد 
 François-Charles SCAPULA,
 Cyril CASANOVA, et Christophe

.CASANOVA
 ،Cyril CASANOVA تعيين السيد
كسصفي، وتمديد حهاحه وصالحياته ؛
الشركة  تصفية  حقر  تمديد   -
في  الشركة  وثائق  حفظ  وحكان 
 10 البجارة  حركز   : البالي  العنوان 
6 - حي  3 الشقة  زنقة الحرية الطابق 

بنجدية - الدار البيضاء.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

تمت   07/08/2020 بباريخ  البيضاء 

عدد 742257.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

54 P

SIS-BE
شركة حمدودة املسؤولية، رأسسالها 

100.000 درهم.

املقر االجبساعي : 36 أ، شارع أنفا، 

الطابق األول - البيضاء.

تأسيس شركة
حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 2020 يوليو   22 بباريخ  بالبيضاء 

لشركة  األسا�شي  النظا0  وضع  تم 

خصائصها  املسؤولية،  حمدودة 

كالبالي :

التسسية : SIS-BE شركة حمدودة 

املسؤولية،

أهداف الشركة سواء   : املوضوع 

في املغرب أو في الخارج :

وتوزيع  وإنباج  تسويق   -

حسبمضرات البجسيل (حسبمضرات 

واألصباغ،  والشعر،  البجسيل، 

بالجسلة  وزيوت البجسيل)  واملكياج، 

والبجزئة على اإلنت9نيت وفي املباجر 

وجسيع  العطور  حنبجات  جسيع 

األصناف وامللحقات املبعلقة ببجسيل 

اإلنسان ؛

والبجزئة  الجسلة  إنباج وتجارة   -

املباجر  وفي  األنت9نيت  شبكة  على 

العضوية  البجسيل  حسبمضرات 

العطور  وحنبجات  الشعر  وحنبجات 

تبكون  التي  املنبجات  وكذلك جسيع 

بالجسال  حبعلقة  طبيعية  حواد  حن 

واستشارة  والصيانة  واالست9خاء 

الجسم والصورة ؛

الجاهزة  املالبس  وبيع  إنباج   -

واألحذية  املوضة  وإكسسوارات 

والسلع الجلدية وحنبجات الشعر ؛
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واملبيعات  ال 9يد  ع 9  الطلب   -

املباجر  في  واملبيعات  األنت9نيت  ع 9 

املنسوجات  حنبجات  لجسيع 

واملالبس الجاهزة واملالبس الداخلية 

والسلع  املوضة  وإكسسوارات 

الجلدية واملجوهرات واألحذية ؛

- اسبي9اد وتصدير ؛

حعاحلة  أي  عاحة،  وبصفة   -

تجارية أو صناعية أو حالية أو حنقولة 

أو عقارية قد تبعلق بشكل حباشر أو 

بالشيئ  جزئيا،  أو  كليا  حباشر،  غي9 

أي  له،وكذلك  تروج  أن  يسكن  أو 

استثسارات في رأس املال بأي وسيلة 

تم  التي  الشركات  أو  شركة  أي  في 

حساثلة أنشطة  لديها  أو   إنشاؤها 

 أو ذات صلة.

املقر االجبساعي : 36 أ، شارع أنفا، 

الطابق األول، البيضاء.

يو0  حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

التسجيل بالسجل البجاري.

تم تمديد رأس املال   : الرأسسال 

إلى  حقسم  درهم   100.000 بسبلغ 

درهم لكل   100 1000 حصة بقيسة 

حمررة  بها،  حكبتب  إسسية،  قيسة 

كليا، وحخصصة كالبالي :

- السيدة Ghita KADIRI في حدود 

500 حصة.

- السيدة Hind KADIRI في حدود 

500 حصة.

يسي9 الشركة لفت9ة غي9   : اإلدارة 

حمددة :

.Hind KADIRI السيدة

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

أغسطس   12 بباريخ  بالدار البيضاء 

742758، السجل  2020 تمت عدد 

البجاري رقم 61).468.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

55 P

أ د شركاء

خبي9 حماسب

السيد أقصبي فؤاد

)5، شارع ) أبريل، حي النخيل، الدار البيضاء

CEEB-DEV NORTH AFRICA
شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجبساعي : 131، شارع أنفا 
إقاحة أزرو، حكبب رقم 11 - ب، 

الدار البيضاء
تأسيس شركة

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بالدار  
 2020 يوليو   7 بباريخ  البيضاء 
لشركة  األسا�شي  النظا0  وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد، خصائصها كالبالي :
 CEEB-DEV NORTH  : التسسية 
املسؤولية  شركة حمدودة   AFRICA

ذات الشريك الوحيد.
أهداف الشركة سواء   : املوضوع 

في املغرب أو في الخارج :
تقديم املشورة واإلدارة والدعم في 
البطوير املسبسر واملسبدا0 للشركات 
والدراسات  املشروع  دعم  وتمقيق 
والخدحات الكبي9ة والصغي9ة الحجم ؛
اإلدارة  في  واملساعدة  اإلدارة، 
وإدارة  للشركات،  االست9اتيجية 
والعقود،  املخاطر  وإدارة  العسليات، 

والدعم التشغيلي وتطوير األعسال ؛
الهندسة  عسليات  بجسيع  القيا0 
والبدريب  الصيانة  وهندسة  املالية 
املنهي وتطوير عسليات النظم البيئية 
أنظسة  إنشاء  وكذلك  الصناعية، 
في  والبيئة  والسالحة  الصحة  إدارة 

العسل ؛
حن  البعاقد  تسثيل  الوساطة، 
وكذلك  املاهرة،  للعسالة  الباطن 
أو دراسات  الفنية  الدراسات  جسيع 
في  أو الجدوى  السوق  أو  الفرص 

حخبلف القطاعات ؛
املساعدة  األنشطة  جسيع 
؛  املذكورة أعاله  واملكسلة لألنشطة 
يسكن للشركة إجراء  و بشكل عا0، 
والبجارية املالية  املعاحالت  جسيع 

والعقارية،  واملنقولة  والصناعية   
أو  حباشر  بشكل  تبعلق  قد  والتي 
أعاله  املذكور  بالكائن  حباشر  غي9 
صلة،  ذات  أو  حساثلة  أشياء  وبأي 
أو  تطويرها  تعزز  أن  املحبسل  حن 

توسيعها.
131 شارع أنفا،   : املقر االجبساعي 
إقاحة أزير، حكبب رقم 11 - ب، الدار 

البيضاء.
يو0  حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

التسجيل بالسجل البجاري.
الرأسسال :

بسبلغ  املال  رأس  تمديد  تم 
 1000 إلى  حقسم  درهم   100.000
لكل قيسة  درهم   100 بقيسة  حصة 
إسسية، حكبتب بها، حمررة  في حدود 
بالكاحل  وحخصصة  نقدا،  الربع 
.MOUNIR CHAHID  لفائدة السيد
يسي9 الشركة لفت9ة غي9   : اإلدارة 
.MOUNIR CHAHID حمددة السيد
السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
البيضاء بباريخ 28 يوليو 2020 تمت 
البجاري  السجل   ،741217 رقم 

رقم 7)4673.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

56 P

 STE ITINERAIRES BIS
MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة
السجل البجاري رقم : 26187 

انزكان
 30 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
ديسس 9 )201، قرر حمضر الجسعية 
الجسع  بسثابة  املنعقد  العاحة 
املسساة  للشركة  االسبثنائي  العا0 
 «ITINERAIRES BIS MAROC»
درهم،   20.000 برأسسال  ش.0.0.، 
اقاحة نعسة،  الكائن حقرها بانزكان، 
انزكان  طريق   ،4 كلم   ،( رقم   شقة 

حا يلي :

 SANDRINE, السيدة  تقرير 
 GERALDINE CLAIRE DE COSTER

بصفتها حصفية للشركة.
البأكد حن الحل املسبق للشركة  
كل  حن  الشركة  حصف  ابراء  حع 
ذلك  وتم  انبدابه،  حدة  حسؤولية 

انهاء، عسلية البصفية.
الشركة  على  التشطيب  وتقرر 
باملحكسة  البجاري  بالسجل 

االببدائية بانزكان.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

بانزكان بباريخ ) يناير 2020.
للخالصة والبيان

57 P

 STE HJALMARD
CONSULTING

السجل البجاري رقم : 43451 
أكادير

 18 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
يونيو 2020، تم تاسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  حمدودة  حسؤولية 

ذات املواصفات البالية :
 HJALMARD  : التسسية 
بشريك  ش.0.0.   CONSULTING

وحيد.
تهدف   : االجبساعي  الهدف 
الشركة، سواء باملغرب أو بالخارج الى 

تمقيق االهداف البالية :
تقديم استشارات تجارية.
الوساطة، ربط العالقات.

املقاوالت  جسيع  في  املشاركة 
والشركات ذات نفس الهدف أو التي 

قد تساعد على تنسية الشركة.
وعسوحا جسيع العسليات البجارية، 
املالية، الصناعية، املنقولة والعقارية 
املبعلقة بالهدف االجبساعي أو البابع 
لها والتي يسكن أن تساهم في نشاط 

الشركة وفي تنسيتها.
تجزئة  أكادير،   : االجبساعي  املقر 
 5 رقم  س،  بلوك  الكدية،  فوق 

تيكيوين.
حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
تسجيلها في السجل البجاري حاعدا 

الحل املسبق أو البسديد.
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يبكون حن   : الراسسال االجبساعي 
10.000 درهم، حقسم الى 100 سهم 

حن فئة 100 درهم للسهم.
السيد  تعيين  تم   : التسيي9 
حسي9ا   FRANCISCI ANTOINE
غي9  ملدة  للشركة،  تاسيسيا  وحيدا 

حمدودة.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بأكادير.
للخالصة والبيان

58 P

 STE  DE VALORISATION ET
 DE DEVELOPPEMENT

 AGRICOLES
باخبصار

«AGRIVAL»
شركة ذات حسؤولية حمدودة
السجل البجاري رقم : )162)

الدارالبيضاء
 13 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
الجسعية  قرر حمضر   ،2020 يوليو 
الجسع  بسثابة  املنعقدة  العاحة 
 : العا0 االسبثنائي للشركة املسساة  
 STE DE VALORISATION ET DE
 DEVELOPPEMENT AGRICOLE
ذات  شركة   AGRIVAL باخبصار 
يصل  برأسسال  حمدودة،  حسؤولية 
الكائن  درهم،   1.020.000 الى 
زنقة   ،93/53 حقرها بالدارالبيضاء، 
الهدف  اضافة  تمي9يات،  الكاببان 

البالي للهدف االجبساعي للشركة :
البذور  وتسويق  اسبي9اد 

والنباتات.
 2 الفصل  تمرير  سيبم  وبالبالي، 
الشكل  على  االسا�شي  القانون  حن 

االتي :
االجبساعي:  الهدف   :  2 الفصل 
الى تمقيق االهداف  الشركة  تهدف 

االجبساعية البالية :
تجارة وحقاولة  صناعة،  تمقيق، 
تسويق  تصنيع،  عسليات  جسيع 
تكييف  تسثيل،  تصدير،  اسبي9اد، 
والصناعية  الكيساوية  املواد  جسيع 
الصناعية النباتية،  الصبغة  ذات 

 والفالحية وبالبالي، توفي9 جسيع املواد 
املواد  االسسدة،  وخاصة  الفالحية 
الحيوية،  املنشطات  البيولوجية، 
الت9بة  وحعالجة  البطهي9،  حواد 
تجارة  للفالحة،  املعدة  واملساحات 
االت السقي وجسيع لواز0 التس قد 

تساعد على تنسية االنباج الفالحي.
البذور  وتسويق  اسبي9اد 

والنباتات.
الباقي دون تغيي9.

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
القانون  تعديل   ،2020 يوليو   14
البعديالت  ليالئم  للشركة  االسا�شي 

أعاله.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
البجارية  باملحكسة  الضبط 
يوليو   2( بباريخ  بالدارالبيضاء، 

2020، تمت رقم 741456.
للخالصة والبيان

59 P

STE OLO SURF NATURE
السجل البجاري رقم : )3276 

أكادير
 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
الجسعية  قرر حمضر   ،2020 يوليو 
العاحة املنعقدة بسثابة الجسع العا0 
 STE  : املسساة   للشركة  االسبثنائي 
ش.0.0.   ،OLO SURF NATURE
درهم،   100.000 برأسسال بصل الى 
إحسوان،  باكادير،  حقرها  الكائن 
V476 حشروع احادل احسوان حا يلي :
1 - املوافقة على تفويت الحصص 

االجبساعية بين الشركاء ؛
الحصص  جسيع  لبفويت  وتبعا 

االجبساعية بين الشركاء  ؛
2 - وتبعا لبفويت جسيع الحصص 
الشكل  تغيي9  تقرر  االجبساعية 
القانوني للشركة بميث تم تمويلها 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  حن 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد.
حسيد  السيد  اسبقالة   -  3
الناصري حن حهاحه كسسي9 وتم تعيين 
وحيد  كسسي9  ملريقي،  أحين  السيد 
وسيبم  حمدودة،  غي9  ملدة  للشركة 

باحضائه  الشركة  تسيي9  بالبالي 
الوحيد.

4 - تفويت الحصص االجبساعية :
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�شى 
السيد  فوت   ،2020 يوليو   6  
الحصص  جسيع  حسيد  الناصري 
300 حصة  االجبساعية أي حا يعادل 
اجبساعية حن فئة 100 درهم للحصة 
املسساة  الشركة  في  يسبلكها  والتي 
OLO SURF NATURE لفائدة السيد 

ملريقي أحين.
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�شى 
تم تعديل القانون   ،2020 يوليو   17

االسا�شي للشركة.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
باكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   ،2020 يوليو   2( بباريخ 

.(3410
للخالصة والبيان

60 P

 STE  GUESMA
DEVELOPPEMENT

السجل البجاري رقم : 355 السسارة
 20 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
الجسعية  حمضر  قرر   ،2020 حاي 
العاحة املنعقدة بسثابة الجسع العا0 
 STE  : املسساة   للشركة  االسبثنائي 
 ،GUESMA DEVELOPPEMENT
 2.000.000 برأسسال  ش.0.0. 
درهم، الكائن حقرها بالسسارة، شارع 

الجيش امللكي، رقم 12 حا يلي :
الرفع حن راسسال الشركة بسبلغ 
16.000.000 درهم لينبقل بالبالي حن 
 18.000.000 الى  درهم   2.000.000
حصة   160.000 بخلق  درهم وذلك 
اجبساعية جديدة حن فئة 100 درهم 
وتمرر  نقدا  كلها  تكبتب  للحصة، 
بالكاحل عن طريق املقاصة حع ديون 

اكيدة وحسبمقة.
بسبلغ  راسسال  حن  البخفيظ 
بالبالي  ليسبقر  درهم   10.700.000
في حبلغ 7.300.000 درهم عن  طريق 
اجبساعية  حصة   107.000 الغاء 
في  السلبية  للحالة  نظرا  وذلك 

حسابات الشركة.

7 و) حن القانون  تغيي9 الفصلين 
االسا�شي للشركة.

بباريخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 
القانون  تعديل  تم   ،2020 يوليو   7
البعديالت  ليالئم  للشركة  االسا�شي 

السالفة الذكر أعاله.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكسة البجارية بالسسارة 
رقم  تمت   ،2020 يوليو   28 بباريخ 

.2020/125
للخالصة والبيان

61 P

 STE ETHEROSOFT
SOLUTIONS

SARL
تعديالت قانونية

االسبثنائي  العا0  الجسع  اثر  على 
 STE ETHEROSOFT ملساهمي 
SOLUTIONS شركة ذات املسؤولية 
 100.000 البالغ رأسسالها  املحدودة، 
االجبساعي  حقرها  والكائن  درهم، 
 ،1 رقم  بقعة  الزرقطوني،  بشارع 
بن  خالد  حديقة  رشيد،  حوالي  حي 

الوليد، العيون، تقرر حا يلي :
قبول تقرير املصفية وابراء ذحتها.

الحل النهائي للشركة.
السجل  حن  الشركة  حذف 

البجاري.
كبابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
تمت   ،2020 أغسطس   13 بباريخ 

رقم 2020/1870.
62 P

STE MIGIC
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات املساهم الوحيد
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بباريخ 15 نون 9 
2007، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املسيزات البالية :
.STE MIGIC : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املساهم  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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املوضوع : أشغال البناء، العاحة، 
الهندسة  املدنية وحفر االبار.

الخشتية  النجارة  أشغال 
واالملنيو0.

البناء  وحواد  حعدات  وشراء  بيع 
وحعدات الحفر.

االسبي9اد  العاحة،  البجارة 
والبصدير.

شارع   114 رقم   : الرئي�شي  املقر 
ادريس االول، الحي الحجري العيون.

الراسسال : حدد في حبلغ 30.000 
درهم حقسسة الى 300 حصة حن فئة 
السيد  بالكاحل  ويسلكها  درهم   100

حمسد يمضيه اليزيدي.
السيد  : تسيي9 حن طرف  االدارة 

حمسد يمضيه اليزيدي.
بكبابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
رقم  2007، تمت  6 ديسس 9  بباريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   07/836
رقم  البمليلي  الرقم  تمت  البجاري 

.6(71
63 P

STE AYA SMAITAFA
SARL

تعديالت قانونية
االسبثنائي  العا0  الجسع  اثر  على 
 STE AYA SMAITAFA ملساهمي 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم،   10.000 رأسسالها  البالغ 
بسوق  االجبساعي  حقرها  والكائن 
ملخاخر رقم 30 العيون، تقرر حا يلي:

حجسوع  حن  حصة   16 تفويت 
حصص املصطفى اسساعيلي لفائدة 

ابراهيم السالم الخن�شي.
حجسوع  حن  حصة   17 تفويت 
اسساعيلي  القادر  عبد  حصص  

لفائدة ابراهيم السالم الخن�شي.
حبلغ  الى  الشركة  راسسال  رفع 
خلق  طريق  عن  درهم   120.000

حصص نقدية.
الخن�شي،  السالم  ابراهيم  تعيين 
القادر،  وعبد  اسساعيلي  املصطفى 

اسساعيلي كسسي9ين للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية بالعيون 
تمت   ،2020 أغسطس   1( بباريخ 

رقم 2020/1911.
64 P

 STE DOUGLAS JOHN
 CONSTRUCTION

(DJC(
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : دوار اولحوري 
دراركة أكادير

بسقب�شى حمضر الجسع العا0 غي9 
العادي املنعقد بأكادير يو0 16 حارس 
يوليو   20 بباريخ  واملسجل   ،2020
على  املصادقة  تست  بأكادير   ،2020

حا يلي :
تفويت الحصص : تست املصادقة 

على تفويت حصص.
شارب  دوكالس  جون  السيد 
  Mr DOUGLAS JOHN SHARP 
الشركة  رأسسال  حن  حصة   500

لفائدة السيد اهنو فريد.
ت 9ئة ذحة اهنو فريد حن التسيي9 :

ذحة  ت 9ئة  على  املصادقة  تست 
تسيي9  فت9ة  حن  فريد  اهنو  السيد 

للشركة.
تم تعيين   : تعيين حسي9 للشركة   
السيد اهنو فريد كسسي9 للشركة ملدة 

غي9 حمدودة.
يبم البوقيع   : البوقيع االجبساعي 
واالوراق  والوثائق  العقود  جسيع  في 

البنكية حن طرف السيد اهنو فريد.
  : للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9 
تم تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
بأكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   ،2020 يوليو   2( بباريخ 

.(3181
للخالصة والبيان

املسي9

65 P

 STE BUSINESS VIDEOS
PRODUCTION

اسبدراك خطأ وقع في جريدة 
الرسسية رقم

 VIDEO BUSINESS حن  بدال 
.PRODUCTION

 BUSINESS VIDEOS  : يقرأ 
.PRODUCTION

الباقي بدون تغيي9.
66 P

شركة تزيمو
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات شريك وحيد
تأسيس شركة

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
النظا0  وضع  تم   ،2020 يوليو   22
حسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 
حمدودة ذات شريك وحيد وحسيزاتها 

كالبالي :
التسسية : شركة تزيسو.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
كسؤولية حمدودة ذات شريك واحد.
املقر االجبساعي : 14 زنقة االشعري 

العسارة رقم 4 اكدال الرباط.
القيا0 بجسيع املعاحالت   : الهدف 
بالبيع،  يبعلق  حا  سواء  العقارية، 
املعاحالت  وكل  الكراء  أو  الشراء، 

البجارية املبعلقة بأهداف الشركة.
املدة الزحنية : )) سنة اببداء حن 

تاريخ التسجيل بالسجل البجاري.
الراسسال   : الشركة  راسسال 
درهم حجزأ الى   100.000 حمدود في 
درهم   100 قيسة  حن  حصة   1000
وحوزعة  حكبتبة  الواحدة  للحصة 

على الشكل البالي :
السيد عاحر العيان ..... 100.000 

درهم.
حن طرف السيد عاحر   : التسيي9 

العيان ملدة غي9 حمددة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 
البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 
بباريخ   145167 رقم  تمت  بالرباط 

25 أغسطس 2020.
67 P

 STE PRODUCTEURS
POMME MAROC

بسقب�شى الجسع العا0 الباسي�شي 
 ،2020 ف 9اير   25 بباريخ   املؤرخ 
النفع  ذات  حجسوعة  تاسيس  تم 
االقبصادي التي تمسل اسم حنبجي 
 PRODUCTEURS املغرب  تفاح 
POMME MAROC ذات الخصائص 

البالية :
 PRODUCTEURS  : التسسية 

.POMME MAROC
وتسويق  تثسين  انباج،   : الهدف 
أوحمطات  حمطة  احداث  البفاح، 

خاصة للب 9يد.
املقر : حي تشعيت جساعة وقيادة 

بوحية اقليم حيدلت.
الراسسال : 61.000 درهم حوزعة 

الى 61 حصة حن فئة 1000 درهم.
تعيين السيد عكي حمسد كسسي9 

للسجسوعة.
سيبم االيداع القانوني باملحكسة 

االببدائية بسيدلت.
حلخص قصد النشر

احضاء املسي9

68 P

STE MOURADOUAN CAR
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسسالها : 500.000 درهم

حقرها االجبساعي : رقم 2) تجزئة 
الكر0 حيدلت

في  حمرر  عرفي  عقد  بسقب�شى 
  ،2020 يوليو   17 بباريخ  حيدلت 
لشركة  االسا�شي  القانون  وضع 
ذات حسؤولية حمدودة تمسل اسم 
 STE MOURADOUAN الشركة 
خصائصها  ش.0.0.   CAR SARL

كالبالي :
السيارات  كراء   : الشركة  غرض 

بدون سائق.
تجزئة   (2 رقم   : الرئي�شي  املقر 

الكر0 حيدلت.
يو0  حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

تسجيلها في السجل البجاري.
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 500.000  : االجبساعي  الراسسال 
حصة حبلغ   5000 درهم ينقسم الى 

كل حصة 100 درهم.
ادارة الشركة : ستسي9 الشركة حن 

طرف السيد حراد لشهب.
باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 
 1( بباريخ  بسيدلت  االببدائية 
رقم  تمت   ،2020 أغسطس 
رقم  البجاري  بالسجل   132/2020

.244(
حلخص قصد النشر

املسي9

69 P

STE MARIDINA
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 40 RUE OUED

SEBOU N°6 AGDAL RABAT
IF : 45677364
TP : 25705144

RC N°: 145027 RABAT
ICE : 002471596000095

تاسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم   ،2020 حارس   10 في  بالرباط 
ذات  لشركة  االسا�شي  النظا0  وضع 
حسؤولية حمدودة تمسل الخصائص 

البالية :
.STE MARIDINA : التسسية

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
ذات حسؤولية حمدودة.

في  حدد   : الشركة  رأسسال 
 1000 الى  حقسسة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 بسبلغ  حصة 
حسب  الشركة  شركاء  بين  حوزعة 

البوزيع البالي :
شسيل اكسانا ... 350 حصة.

خبلة خليل ... 50 حصة.
خبلة دينة ... 300 حصة.
خبلة حرية ... 300 حصة.

املقر االجبساعي : 40 زنقة واد سبو 
رقم 6، أكدال الرباط.

حواد  بيع   : االجبساعي  الهدف 
البجسيل بالبقسيط.

:شسيل  املسي9ة القانونية للشركة 
اكسانا ملدة غي9 حمددة.

تم االيداع القانوني لدى حصلحة 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
بباريخ   106050 رقم  تمت  بالرباط 
البقييد  رقم   ،2020 أغسطس   12

بالسجل البجاري بالرباط 145027.
70 P

 STE MATIERE PREMIERE
MINERAIS EXPLOITATION

SARL
CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 4 RUE

 NOPALEA LOT 4 SECTEUR 17
BLOC I HAY RIAD RABAT

IF : 45927121
TP : 25500729

RC N°: 145153 RABAT
ICE : 002598876000051

تاسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم   ،2020 أغسطس   18 بالرباط في 
ذات  لشركة  االسا�شي  النظا0  وضع 
حسؤولية حمدودة تمسل الخصائص 

البالية :
 STE MATIERE  : التسسية 
 PREMIERE MINERAIS

.EXPLOITATION
شركة   : القانوني لشركة  الشكل 

ذات حسؤولية حمدودة.
في  حدد   : الشركة  رأسسال 
 1000 الى  حقسسة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 بسبلغ  حصة 
حسب  الشركة  شركاء  بين  حوزعة 

البوزيع البالي :
احزايتي عبد السال0 ... 500 حصة.

الزين عادل ..... 500 حصة.
املقر االجبساعي :

 4 RUE NOPALEA LOT 4 
SECTEUR 17 BLOC I HAY RIAD 
RABAT..
اسبمراج    : االجبساعي  الهدف 
الغي9  واملعادن  الخاحة  املعادن 

حديدية.

احزايتي   : املسي9 القانوني للشركة 
عبد السال0 ملدة غي9 حمددة.

تم االيداع القانوني لدى حصلحة 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
بباريخ   106161 رقم  تمت  بالرباط 
البقييد  رقم   ،2020 أغسطس   24

بالسجل البجاري بالرباط 145153.
71 P

 STE LRY PERFORMANCE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة
بشريك وحيد

 GROUPE : حقرها االجبساعي
 NAKHIL N°54 TAKADDOUM

RABAT
بسقب�شى عقد عرفي تست حداولبه 
بباريخ 2 يوليو )201، تم اقرار حا يلي :

تصفية الشركة.
العراي�شي  أحين  السيد  تعيين 

حصفي للشركة دون تمديد املدة.
حقر  هو  البصفية  حقر  تمديد 

الشركة.
بنود  أخرى.

وقد تم االيداع القانوني باملحكسة 
البجارية بالرباط تمت رقم 6))101 

بباريخ 10 ستبس 9 )201.
72 P

STE ASSIARIF
 شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجبساعي : حجسوعة 1 د 4 
رقم 16 تابريكت سال

الزيادة في راسسال الشركة
العا0  الجسع  ملحضر  تبعا 
فاتح  يو0  بسال  املؤرخ  االسبثنائي 
شركة  شركاء  قرر   ،2020 يونيو 
ASSIARIF شركة حمدودة املسؤولية 

حا يلي :
حن  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 
1.000.000 درهم  10.000 درهم الى 
وذلك بخلق 00)) حصة جديدة حن 

طرف الشركاء.
التسجيل  تم   : القانوني  االيداع 
يو0  بسال  االببدائية  املحكسة  لدى 
الرقم  تمت   ،2020 أغسطس   10

.34841
74 P

 STE LA GRANDE

DISTRIBUTION
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

قد   2020 ف 9اير   27 بباريخ  سال، 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة.

 LA GRANDE  : التسسية 

.DISTRIBUTION

بيع الهواتف   : الهدف االجبساعي 

النقالة والذكية.
راسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.

حراد النمال .... 1000 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

الباسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حاعدا السنة 

االولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
حكرر زنقة الظافر   1 رقم   : املقر 

حي االنبعات سال.

املسي9 : حراد النمال.
 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.31335

75 P
 

STE SOTREFOOD
شركة حمدودة املسؤولية

تاسيس شركة
حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

قد   2020 يوليو   28 بباريخ  بالرباط، 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة.

.STE SOTREFOOD : التسسية

صاحب   : االجبساعي  الهدف 

حطعم.
راسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 500  .... لحرش  الواحد  عبد 

حصة.

سعد لحرش .... 500 حصة.
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حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

الباسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حاعدا السنة 

االولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
أصلو  وزنقة  برلين  زاوية   : املقر 

حمل رقم 1 املحيط الرباط.

املسي9 : عبد الواحد لحرش.
 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.14511(

76 P
 

STE  ARCHIDI TRANS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

 بشريك وحيد

حقرها : حي دار الشباب العروي
الناظور

تاسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  بسقب�شى  

وضع  تم   ،2018 ستبس 9   7 بباريخ 

حمدودة  لشركة  االسا�شي  القانون 

املسؤولية.

 STE ARCHIDI : شركة  التسسية 

TRANS ش.0.0. بشريك واحد.

الغرض االجبساعي : نقل البضائع، 

اسبي9اد وتصدير حواد البناء.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 

ترتبط  التي  والعقارية  البجارية، 

بصفة حباشرة بهدف الشركة.

املقر االجبساعي :حي الدار الشباب 

العروي الناظور.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

حقسم الى 1000 حصة حن فئة 100 

درهم للواحدة.

: تسي9 الشركة حن طرف  التسيي9 

السيد ارشيدي رشيد.

 : ارشيدي رشيد  سيد   : الشركاء 

1000 حصة.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

االببدائية بالناظور بباريخ )1 ستبس 9 

2018، تمت رقم 2847.

77 P

STE AFRICULTURE 
شركة حساهسة

حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

 ،2020 يوليو   12 في  بالدارالبيضاء 

لشركة  االسا�شي  النظا0  وضع  تم 

حساهسة تكسن حسيزاتها فيسا يلي :

الشكل : شركة حساهسة.

.STE AFRICULTURES : التسسية

الغرض : انباج وتسويق املنبجات 

الفالحية.

 2( الدارالبيضاء،    : حقر الشركة 

الصخور  الثاني  الطابق  ليل،  زنقة 

السوداء.

املدة : )) سنة.

 300.000  : الشركة  راسسال 

درهم.

 OMNIUM DES  : الشركاء 

 INDUSTRIES ET DE LA

.PROMOTION-OIP

الصفريوي،  انس  السيد 

السيدة  الصفريوي،  حالك  السيد 

عاليا  والسيدة  الصفريوي  كنزة 

الصفريوي.

حن فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير الى 31 ديسس 9.

الحكاحة :

رئيس  الصفريوي،   انس  السيد 

حدير عا0.

الصفريوي،   حالك  السيد 

حبصرف.

الصفريوي.،  كنزة  السيدة 

حبصرفة.

تم القيا0 بااليداع القانوني بكبابة 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

أغسطس   17 بباريخ  للدارالبيضاء 

2020، تمت رقم 743173.

الضبط  بكبابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكسة البجارية للدارالبيضاء 

تمت   ،2020 أغسطس   17 بباريخ 

رقم 327.)46.

78 P

شركة هاي أكرو
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : اقاحة تيكيضا، 

حمل رقم 3 حي الهدى أكادير

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

 ،2020 أغسطس   10 في  املؤرخ 

صادق حسي9و شركة هاي أكرو على 

حا يلي :

اجبساعية  حصة   340 تفويت 

اسساعيل  بونعا0  للسيد  املسلوكة 

لفائدة السيد قرعي حافظ.

بونعا0  السيدة  املسي9ة  اسبقالة 

غي9  سابقة  حسي9ة  باعببارها  نزهة 

حساهسة.

تعيين السيد قرعي حافظ كسسي9 

جديد للشركة ملدة غي9 حمددة.

تمديد صالحيات االدارة.

الحصص   6 البنود  تعديل 

االجبساعية، 7 الرأسسال االجبساعي، 

43 التسيي9 حن القانون االسا�شي.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

بأكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

تمت   ،2020 أغسطس   1( بباريخ 
رقم 5471).

بسثابة حقبطف وبيان

املسي9

79 P

STE AGOUFORAGE
SARL

CAPITAL SOCIAL : 10.000 dhs

 SIEGE SOCIAL : LOT

 BOUHDOUD N°13 JNANE

 TASRIF M'HAITA TAROUDANT

RC N° : 5679 TAROUDANTE

العا0  الجسع  لقرارات  تبعا 

يوليو   13 بباريخ  املنعقد  االسبثنائي 

 AGOUFORAGE لشركة   2020

شركة ذات حسؤولية حمدودة.

قرر الشركاء حا يلي :

حن  اجبساعية  حصص  تفويت 

لفائدة  الزحاني  حمسد  السيد  طرف 

السيد اكورا0 سسي9.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  حن 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك واحد.
بذلك تم تعديل الفصول 1، 7،6 

حن القانون االسا�شي للشركة.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
أغسطس   10 بباريخ  ببارودانت 

2020، تمت رقم 1163.
80 P

 STE CENTRE
 ENVIRONNEMENTAL ET
 CULTUREL MAROCAINE

CECU
SARL AU

CAPITALSOCIAL  : 100.000 DHS
SIEGE  SOCIAL : N°422 
 BD AFARDOU JNANE 

ROUMAN TAROUDANTE
RC N°: 225 TAROUDANTE

العا0  الجسع  بسقب�شى 
 ،2020 حارس   ( بباريخ  االسبثنائي 
 STE CENTRE شركة  للشركاء 
 ENVIRONNEMENTAL ET
 CULTUREL MAROCAINE CECU
بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

واحد تقرر حا يلي :
 422 رقم  حن  الشركة  حقر  نقل 
درب افردو جنان روحان تارودانت الى 

خارج باب الزركان. تارودانت.
حن  اجبساعية  حصص  تفويت 
روزاليند  جان  بايلي  السيدة  طرف 
لفائدة السيدة اسفار لطيفة والسيد 

احسو0 سعيد.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  حن 
ذات  شركة  الى  واحد  بشريك 

حسؤولية حمدودة.
 6  ،4  ،1 تم بذلك تعديل الفصل 

و7 حن القانون االسا�شي للشركة.
باملحكسة  القانوني  االيداع  تم   
 18 يو0  ببارودانت  االببدائية 

أغسطس 2020، تمت رقم 1183.
81 P
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االسباذةسسي9ة الحيوتي
حوثقة

شركة بوكني
شركة ذات حسؤولية حمدودة

راسسالها: 200.000 درهم
حقر الشركة : فاس قطعة رقم 304 

جبل تغات 1 
حمضر الجسع العا0

تجديد تفويض البوقيع
بباريخ توثيقي  عقد   بسقب�شى 
تم   ،2020 يونيو  و23  ف 9اير   11  

االتفاق على حا يلي :
املخول  البوقيع  تفويض  تجديد 
والسيد  توفيق  بوصليمة  للسيد 
املسي9ين  بصفتهسا  ادريس  القنيش 
املسساة  املسؤولية  حمدودة  شركة 

«بوكني» ش.0.0.
تفويض  تجديد  اقرار  حمضر 

البوقيع املذكور.
باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 
أغسطس   18 البجارية بفاس بباريخ 

2020، تمت رقم 2020/2021.
الجل الخالصة والبيان

82 P

 STE PLATINIUM
 CONSTRUCTION

BATIMENTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك  وحيد
الرأسسال االجبساعي : 4.000.000 

درهم
حقرها االجبساعي : حراكش باب اغلى 
شارع حمسد الخاحس عسلية بنفسج 

فيال رقم 70 الطابق 1
سجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
 ،2017 أغسطس   ( بسراكش بباريخ 
لشركة  االسا�شي  القانون  وضع  تم 
 PLATINUM CONSTRUCTION
ذات شريك  ش.0.0.    BATIMENTS

وحيد على الشكل البالي :
شركة   : الشركة  تسسية 
 PLATINUM CONSTRUCTION
BATIMENTS، ش.0.0. ذات  شريك 

واحد.

الهدف االجبساعي  للشركة: جسيع 

أنواع االعسال.

: حراكش  املقر االجبساعي للشركة 

الخاحس  حمسد  شارع  اغلى  باب 

عسلية بنفسج فيال رقم 70 الطابق 1 

حراكش .
رأسسال  حدد   : الشركة  راسسال 

درهم   4.000.000 حبلغ  في  الشركة 

حصة اجبساعية   1000 حقسسة الى 

للحصة  درهم   4000 فئة  حن 

حن   1/4 بشكل  حصرحة  الواحدة، 

عبد  السيد  الوحيد  الشريك  قبل 

اللطيف حجزاري.

: تسي9 الشركة حن  تسيي9 الشركة 
اللطيف حجزاري  طرف السيد عبد 

حسي9 شريك وحيد لشركة ملدة غي9 

حمدودة.

البجارية  باملحكسة  حسجلة 

حن   83227 رقم  تمت  بسراكش 

السجل البمليلي.

83 P

 STE ZOR TRANS
SARL AU

تاسيس شركة
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�شى 
2020، تم وضع القانون   3  ستبس 9 

حسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 

الوحيد  الشريك  وذات  حمدودة 

وذلك تمت املعطيات البالية :

 STE ZOR TRANS  : التسسية 

.SARL AU

حقاول في النقل   : غرض الشركة 

البضائع (الوطنية والعاملية).

اسبي9اد وتصدير.

 (( : حي املغرب العربي رقم  املقر 

بلوك 1 سكبور 3 تسارة.

ب  الشركة  حدة  حددت   : املدة 

)) سنة اببداء حن تاريخ تسجيلها في 

السجل البجاري.
بسبلغ  حمدد   : الشركة  رأسسال 

 1000 الى  حقسسة  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 ب  حصة 

حكبتبة كليا حوزعة كالبالي :

 1000  .. السيد حسيد ايت حنغي9 
حصة.

املجسوع ... 1000 حصة.
: تسي9 الشركة حن طرف  التسيي9 
غي9  ملدة  حنغي9  ايت  حسيد  السيد 
الوطنية  لبطاقة  الحاحل  حمدودة 

.AD91854 رقم
رقم  العربي  املغرب  حي  والقاطن 

)) بلوك 1 سكبور  3 تسارة.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
بكبابة  الشركة  لنظا0  القانوني 
االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

ببسارة بباريخ )1 أغسطس 2020.
سجلت الشركة بالسجل البجاري 

تمت رقم 130455.
حقبطف قصد االشهار

84 P

 JVD SERVICES
SARL

تأسيس شركة
بباريخ  عرفي،  عقد  بسقب�شى 
القانون  تم وضع   ،2020 يوليو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
املعطيات  تمت  وذلك  حمدودة 

البالية :
 JVD SERVICES التسسية : شركة

.SARL
وخارج  داخل   : الشركة  غرض 

املغرب.
- نقل البضائع والسلع.

- اسبي9اد وتصدير.
- حباجرة.

الطابق  في  تجاري  حمل  املقر: 
 4 هكبار، سكبور   24 األر�شي تجزئة 

رقم ج 72 تسارة.
املدة : حددت حدة الشركة  ب )) 
اببداءا حن تاريخ تسجيلها في  سنة  

الجل البجاري.
بسبلغ  حدد   : الشركة  رأسسال 
100000.00 درهم حقسسة إلى  1000 
للواحدة،  دراهم   100 ب  حصة، 

حكبتبة، حمررة وحوزعة كالبالي :
 Mme Virginie Simy -السيد 

Annick AZOULAY  750حصة.

 Mr.Dede AZOULAY -السيد 
250 حصة.

املجسوع : 1000 حصة.
التسيي9 : تسي9 وحيد للشركة ملدة 
 Mme  غي9 حمدودة حن طرف السيدة
 Virginie Simy Annick AZOULAY
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاحلة 
BE773732 القاطنة ببجزئة النسيم 
إقاحة الحقول عسارة H الطابق الثاني 

شقة 7 الدارالبيضاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكسة  الشركة  لنظا0  القانوني 
 17 بباريخ  وذلك  ببسارة  اإلببدائية 

يوليو 2020.
سجلت الشركة بالسجل البجاري 

تمت رقم 130211.
حقبطف قصد اإلشهار

85 P

MOBARIK CAR
SARL A.U

بباريخ  املسضية  للعقود  طبقا 
القانون  تمرير  تم   2020 يوليو   7
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�شي 
يوليو   14 بباريخ  واملسجلة  البالية 

.2020
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف اإلجبساعي:

 كراء السيارات بدون سائق.
درهم   100.000  : الرأسسال 
فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة .
حن  اببدءا  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
 847 دكان رقم   : املقر اإلجبساعي 

قطاع 12 بلوك 23 حي السال0 سال.
الحسيد  عبد  السيد   : التسيي9 

التزاريني حسي9 وحيد للشركة.
كبابة  القانوني لدى   تم اإليداع 
بسال  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.316(5

86 P
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SAMAR VERRE
SARL A.U

بباريخ  املسضية  للعقود  طبقا 
القانون  تمرير  تم   2020 يوليو   10
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�شي 
يوليو   14 بباريخ  واملسجلة  البالية 

.2020
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف اإلجبساعي:

 بائع حنبجات زجاج بالجسلة.
درهم   100.000  : الرأسسال 
فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة .
حن  اببدءا  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
تجزئة  شقة   : اإلجبساعي  املقر 
سيدي عبد هللا قطاع الجنوبي سال. 
بوحنك  سسي9ة  السيدة   : التسيي9 

حسي9ة وحيدة للشركة.
كبابة  القانوني لدى   تم اإليداع 
بسال  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.316(3
87 P

HANA PROMO
SARL AU

الزيادة في رأسسال الشركة
1/ بسقب�شى حمضر قرار الشريك 
بباريخ بالرباط  املؤرخ   الوحيد 
القرارت  اتخاذ  تم   2017 حاي   10  

البالية :
الشركة  رأسسال  في  الزيادة   -
لرفعه  درهم   500.000 قدره  بسا 
 600.000 إلى  درهم   100.000 حن 
حصة   5000 درهم عن طريق خلق 
جديدة يبم اكببابها ودفعها حن طرف 

الشريك الوحيد.
النظا0  حن  و7   6 بنود  تغيي9   -
بالبغيي9  عالقة  لها  التي  األسا�شي 

السالف الذكر.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   (II
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
بالرباط بباريخ 12 يونيو 2017 تمت 

رقم 1584).
 حقبطف للنشر والبيان

88 P

OKAFORESTA مجموعة
0.ذ.ن.ق

تأسيس حجسوعة
 4 I- بسوجب عقد عرفي حؤرخ في 
تأسيس حجسوعة ذات   2020 يونيو 
املواصفات  لها  اإلقبصادي  النفع 

البالية :
.OKAFORESTA : التسسية

الهدف اإلجبساعي :
اإلسبغالل الغابوي.
- األشغال املخبلفة.

املقر اإلجبساعي : دوار قبور الطوال 
جساعة سيدي عبد الرزاق تيفلت.

املدة : )) سنة حن تاريخ البأسيس.
الرأسسال : بدون رأس املال.

حكونات رأس املال.
تعاونية قبور الطوال.

تعاونية الوحدة.
السيد  عين   : املجسوعة  تسيي9 
حع  للسجسوعة  وكيل  العشي9  حمسد 

جسيع الصالحيات.
بكبابة  القانوني   اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة اإلببدائية ببفليت 
أغسطس   3 بباريخ   112 تمت عدد 

.2020
 للنسخ والبيان

الوكيل

89 P

DIGITAL ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها : 10.000.00 درهم

املقر اإلجبساعي : بلوك F1، رقم 24، 
املغرب العربي القنيطرة

 DIGITAL  : التسسية 
.ALUMINIUM SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

رقم   ،F1 بلوك   : املقر اإلجبساعي 

24، املغرب العربي القنيطرة.

حوضوع الشركة :

واألشغال  األملنيو0  نجارة   -

املخبلفة.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   10.000.00 حبلغ  في  الشركة 

إجبساعية  حصة   100 إلى  حقسم 

حمررة  دراهم للواحدة،   100 بقيسة 

على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :

 50 الصخي9ي  إلها0  السيدة 

حصة.

 50 سسي9ة  العسوري  السيدة 

حصة.

املدة : )) سنة.

التسيي9 : أسند التسيي9 إلى السيد 

حغربية،  الجنسية  العوفي،  أحسد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

G350(42، حسي9 شريك.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 
أغسطس   11 بباريخ   55533 رقم 

.2020

90 P

MOC TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجبساعي: رقم 425، بئ9 الراحي 

الشرقية القنيطرة

تأسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
القانون  وضع  تم   ، بالقنيطرة 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات البالية:

 MOC TRANS SARL  : التسسية 

.AU

ذات   شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

بئ9   ،425 رقم   : اإلجبساعي  املقر 
الراحي الشرقية القنيطرة.

حوضوع الشركة :
- نقل املسبخدحين.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   100.000.00 الشركة في حبلغ 
إجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 
حمررة  دراهم للواحدة،   100 بقيسة 
على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :
شديقي  عثسان  حمسد  السيد 

1000 حصة.
املدة : )) سنة.

التسيي9 : أسند التسيي9 إلى السيد 
الجنسية  شديقي،  عثسان  حمسد 
الوطنية  للبطاقة  الحاحل  حغربية، 

.G611455 رقم
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 
أغسطس   11 بباريخ   55533 رقم 

.2020
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 
أغسطس   10 بباريخ   55507 رقم 

.2020
91 P

ALARAARTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجبساعي: رقم B12، حي 

الشعبي، العصا0 القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بسقب�شى 
حسجل بالقنيطرة ، تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات املواصفات البالية:
 ALARAARTRANS  : التسسية 

.SARL
حي   ،B12 رقم   : اإلجبساعي  املقر 

الشعبي، العصا0القنيطرة.
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حوضوع الشركة :

- نقل البضائع.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000.00 الشركة في حبلغ 

إجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حمررة  دراهم للواحدة،   100 بقيسة 

على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :

السيد نح إدريس 750 حصة.

السيد نح حمسد 250 حصة.

املدة : )) سنة.

التسيي9 : أسند التسيي9 إلى السيد 

نح إدريس، الجنسية حغربية، الحاحل 

 .G485636 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 31 : حن فاتح يناير إلى  السنة املالية 

ديسس 9.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 
أغسطس   10 بباريخ   55511 رقم 

.2020

92 P

ASRI CONCEPT
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجبساعي: رقم 47،  زنقة عسر 

ابن العاص، إقاحة اسساعيل حكبب 
رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بسقب�شى 
حسجل بالقنيطرة ، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات البالية:

 ASRI CONCEPT  : التسسية 

.SARL AU
: رقم 47،  زنقة  املقر اإلجبساعي 

اسساعيل  إقاحة  العاص،  ابن  عسر 

حكبب رقم 4 القنيطرة.

حوضوع الشركة :

- حنعش عقاري.

األشغال املخبلفة أو البناء.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   100.000.00 الشركة في حبلغ 
إجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 
حمررة  دراهم للواحدة،   100 بقيسة 
على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :
العسري  الحسيد  عبد  السيد 

1000 حصة.
املدة : )) سنة.

التسيي9 : أسند التسيي9 إلى السيد 
الجنسية  العسري،  الحسيد  عبد 
الوطنية  للبطاقة  الحاحل  حغربية، 

.D318901 رقم
: حن فاتح يناير إلى  السنة املالية   

31 ديسس 9.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 
أغسطس   10 بباريخ   55513 رقم 

.2020
93 P

KADK CONSTRUCTION
S.A.R.L

الرأسسال اإلجبساعي : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجبساعي : 23 شارع أنوال 
عسارة فلوري 11 حكبب رقم 4 

حيسوزا القنيطرة
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
العا0  الجسع  عقد  بسوجب 
 24 بباريخ  املؤرخ،  البأسي�شي 
ذات  شركة  تأسست   ،2020 يونيو 
الخصائص  في  حمدودة  حسؤولية 

البالية :
 KADK  : التسسية 

.CONSTRUCTION SARL
لها كسوضوع  الشركة   : املوضوع 
العسليات  الخارج  في  كسا  املغرب  في 

البالية :
أشغال البناء وأشغال أخرى.

صاحب حشروع غرس أو صيانة 
الحدائق واملنتزهات والطرق.

وكل عسلية تجارية وحالية حنقولة 
حباشرة  حبعلقة  حنقولة  غي9  أو 

بالهدف اإلجبساعي .

في  حمدد   : اإلجبساعي  الرأسسال 
على  حقسسة  درهم   100.000.00
درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

للحصة الواحدة على شكل البالي :
قاديري خالد 600 حصة.

الديواني شفيق 400 حصة.
املقر  يوجد   : اإلجبساعي  املقر 
شارع   23 بالقنيطرة  اإلجبساعي 
أنوال عسارة فلوري 11 حكبب رقم 4 

حيسوزا.
املدة : حدة الشركة حمددة في )) 

سنة اببداء حن يو0 البأسيس.
ويسي9ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
املسؤل الوحيد  الديواني شفيق ملدة 

غي9 حمدودة.
لإلحبياط القانوني   %  5  : األرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
اإلببدائية  باملحكسة  القانوني 
أغسطس   10 بباريخ  بالقنيطرة، 
السجل   ،78333 تمت رقم   ،2020

البجاري رقم 55517 القنيطرة.
بسثاتبة بيان وحقبطف

94 P

FOR LINE
S.A.R.L AU

إعالن قانوني عن تأسيس شركة 
FOR LINE S.A.R.L AU

لشركة  األسا�شي  القانون  أقيم 
بسقب�شى  حمدودة  حسؤولية  ذات 
 2020 يونيو   3 بباريخ  عرفي  عقد 

كالبالي :
 FOR LINE  : الشركة  إسم   -I

.SARL AU
II- الشكل : شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك  الوحيد.
سبو  زنقة   : اإلجبساعي  املقر   -III
 5 طابق   2 حكبب  شوب  ال  عسارة 

القنيطرة.
حن  اببداءا  سنة   ((  : املدة   -IV

تاريخ تسجيلها بالسجل البجاري.
V-حوضوع الشركة :

- حقاول في نقل األشخاص.

بأية عسلية  القيا0  وبصفة عاحة 
خدحاتية ترتبط بشكل حباشر أو غي9 
حباشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي 

حن شأنها تنسية حوضوع الشركة.
حدد   : الشركة  حال  رأس   -VI
إلى  حقسسة  درهم   100.000.00 في 
حنها  الواحدة  قيسة  حصة،   1000

100 درهم.
VII- التسيي9 : عهد تسيي9 الشركة  
بباريخ  املزدادة  كريم  حونية  للسيدة 
للبطاقة  والحاحلة   1(82 ف 9ير   23

.G3(5(46 الوطنية رقم
بسصلحة  الشركة  تقييد  تم 
السجل البجاري باملحكسة اإلببدائية 

بالقنيطرة تمت عدد 55127.
95 P

 BUREAU D’ETUDE
TECHNIQUE HYDRA

SIGLE : B.E.T.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجبساعي : 23 شارع أنوال 
عسارة فلوري 11 حكبب رقم 4 

حيسوزا القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بسقب�شى 
حسجل بالقنيطرة،تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات البالية:
 BUREAU D’ETUDE  : التسسية 
 TECHNIQUE HYDRA SIGLE :

.B.E.T.H SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع أنوال   23  : املقر اإلجبساعي 
 4 رقم  حكبب   11 فلوري  عسارة 

حيسوزا القنيطرة.
حوضوع الشركة :

- حهندس استشاري.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   100.000.00 الشركة في حبلغ 
إجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 
حمررة  دراهم للواحدة،   100 بقيسة 

على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :



10819 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

السيد ال 9جي عبد اللطيف 1000 

حصة.

املدة : )) سنة.

التسيي9 : أسند التسيي9 إلى السيد 

الجنسية  اللطيف،  عبد  ال 9جي 

الوطنية  للبطاقة  الحاحل  حغربية، 
.GK113(4( رقم

: حن فاتح يناير إلى  السنة املالية   

31 ديسس 9.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 
أغسطس   10 بباريخ   5560( رقم 

.2020

96 P

STE. AUTRE PLAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجبساعي : زاوية زنقة حوالي 

عبد العزيز وزنقة املر�شى، إقاحة 

البي9ال A  حكبب 8 القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بسقب�شى 
حسجل بالقنيطرة،تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات املواصفات البالية:

 STE. AUTRE PLAN .  : التسسية 

SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة .
املقر اإلجبساعي : زاوية زنقة حوالي 

إقاحة  املر�شى،  وزنقة  العزيز  عبد 

البي9ال A  حكبب 8 القنيطرة.

حوضوع الشركة :

- اإلستشارة في التسيي9.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000.00 الشركة في حبلغ 

إجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حمررة  دراهم للواحدة،   100 بقيسة 

على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :

السيد أيوب السالحي 500 حصة.

السيد حراد بنعراب 500 حصة.

املدة : )) سنة.

التسيي9 : أسند التسيي9 إلى السيد 
أيوب السالحي، و السيد حراد بنعراب.
: حن فاتح يناير إلى  السنة املالية   

31 ديسس 9.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 
أغسطس   1( بباريخ   55627 رقم 

.2020
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SOS TRAJET
 S.A.R.L.AU

إعالن قانوني عن تأسيس شركة 
SOS TRAJET S.A.R.L AU

لشركة  األسا�شي  القانون  أقيم 
بسقب�شى  حمدودة  حسؤولية  ذات 
 2020 يوليو   17 بباريخ  عرفي  عقد 

كالبالي :
 SOS TRAJET  : الشركة  إسم   -I

.SARL AU
II- الشكل : شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك  الوحيد.
سبو  زنقة   : اإلجبساعي  املقر   -III
 5 طابق   2 حكبب  شوب  ال  عسارة 

القنيطرة.
حن  اببداءا  سنة   ((  : املدة   -IV

تاريخ تسجيلها بالسجل البجاري.
V-حوضوع الشركة :

- حقاول في نقل األشخاص.
بأية عسلية  القيا0  وبصفة عاحة 
خدحاتية ترتبط بشكل حباشر أو غي9 
حباشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي 

حن شأنها تنسية حوضوع الشركة.
حدد   : الشركة  حال  رأس   -VI
إلى  حقسسة  درهم   100.000.00 في 
حنها  الواحدة  قيسة  حصة،   1000

100 درهم.
VII- التسيي9 : عهد تسيي9 الشركة  
للسيدة اسساعيل العرعوري املزداد 
والحاحل   1((2 ديسس 9   12 بباريخ 

.G628178 للبطاقة الوطنية رقم
بسصلحة  الشركة  تقييد  تم 
السجل البجاري باملحكسة اإلببدائية 

بالقنيطرة تمت عدد 55213.
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OSMAN TRAV
SARL

تأسيس شركة
 12 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
وضع  تم  ببسارة،   2020 أغسطس 
البأسي�شي لشركة حمدودة  القانون 

املسؤولية.
 OSMAN TRAV  : التسسية 

.SARL
الهدف اإلجبساعي :

 بيع حواد العقاقي9 بالبقسيط.
حقاول أشغال حخبلفة.

بيع حواد البناء بالبقسيط.
املقر اإلجبساعي : تجزئة الفردوس 
40 عين عودة  5 تجزئة رقم  الفرعية 

تسارة.
حدة الشركة : )) سنة.

 : اإلجبساعي  الرأسسال 
إلى  حقسسة  درهم   100.000.00
درهم   100 فئة  حن  حصة   1000
وحررت  اكببتت  الواحدة  للحصة 

كلها حن طرف :
السيد حسو لهوز 500 حصة.
السيد علي لهوز 500 حصة.

السيد حسو لهوز وعلي   : التسيي9 
لهوز.

السنة اإلجبساعية : حن فاتح يناير 
إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

بكباب  القانوني  اإليداع  تم 
ببسارة  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ 25 أغسطس 2020 تمت رقم 

.130483
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 AL RAYYAN PNEUS
GROUPO

SARL AU
تأسيس شركة

 10 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
وضع  تم  ببسارة،   2020 أغسطس 
البأسي�شي لشركة حمدودة  القانون 

املسؤولية.
 AL RAYYAN PNEUS  : التسسية 

.GROUPO SARL AU

الهدف اإلجبساعي :
 بيع وشراء العجالت شبه بالجسلة

حصلح هياكل السيارات.
املقر اإلجبساعي : رقم 52 حسرور 1 

شقة رقم 3 تسارة.
حدة الشركة : )) سنة.

 : اإلجبساعي  الرأسسال 
إلى  حقسسة  درهم   100.000.00
درهم   100 فئة  حن  حصة   1000
وحررت  اكببتت  الواحدة  للحصة 

كلها حن طرف :
 1000 حسايني  يوسف  السيد 

حصة.
التسيي9 : السيد يوسف حسايني.

السنة اإلجبساعية : حن فاتح يناير 
إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
ببسارة  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ 25 أغسطس 2020 تمت رقم 

.130487
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SOCIETE MELAAF NEGOCE
ش.0.0 ذات شريك وحيد

ذات رأسسال يقدر : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجبساعي : شقة 2 حكرر بحي 
رزق 2 عين تاوجدات

عين  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
 2020 يونيو   16 بباريخ  تاوجدات 
للشركة  العاحة  الجسعية  قررت 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 SOCIETE MELAAF وحيد  شريك 
ب  يقدر  رأسسال  ذات   ،NEGOCE
يوجد  والذي  درهم   100.000.00
حكرر   2 اإلجبساعي ب: شقة  حقرها 

بحي رزق 2 عين تاوجدات حا يلي :
إلى  اإلجبساعي  الهدف  توسيع 

األنشطة البالية :
نقل البضائع لحساب الغي9.

حسائل حخبلفة.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة البجارية بسكناس 
رقم  تمت   2020 يونيو   2( بباريخ 

.1771
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SOCIETE SAHOMTEC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
عين  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تاوجدات تم وضع القوانين األساسية 
الخصائص  تمسل  والتي  للشركة، 

البالية :
ذات  شركة    : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
.SOCIETE SAHOMTEC : إسسها

هدفها : 
بيع األجهزة املنزلية بالبقسيط.
بيع السلع املنزلية بالبقسيط.

اإلسبي9اد والبصدير.
البجارة العاحة.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  البجارية، 
ترتبط  التي  العقارية  وغي9  العقارية 
حباشرة  غي9  أو  حباشرة  بصفة 
بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 
هدف آخر حشابه أو حرتبط، أو قابل 
للسساهسة في تنسية الشركة تمت أي 

شكل حن األشكال.
حقرها : املحل البجاري الكائن بحي 

السال0 1 رقم 100 عين تاوجدات.
يو0  حن  تتبدأ  سنة   ((  : أحدها 

البأسيس.
درهم   100.000  : رأسسالها 
بقيسة  حصة   1000 إلى  حقسسة 
100 درهم للواحدة، حنمت جسيعها 

للسيد سعد اندلو�شي.
غي9  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

حمددة السيد سعد اندلو�شي.
حن  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 
ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.
يقبطع حن األرباح   : توزيع األرباح 
اإلحبياط  أجل  حن   %  5 الصافية 
الصافية  الباقي حن األرباح  القانوني 
حسب  املشاركين  على  توزع 
املبالغ املحبفظة  الحصص باسبثناء 
املخصصة  أو  املببالية  للسنوات  بها 

لإلحبياطات حسب قرار الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
البجارية  املحكسة  لدى  القانوني 
بسكناس بباريخ )1 يونيو 2020 تمت 
رقم  البجاري  السجل   1630 رقم 

857)4 بباريخ )1 يونيو 2020. 
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 SOCIETE LOQMAN
CARRELAGE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

عين  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
 2020 يونيو   1( تاوجدات تم بباريخ 
تم وضع القوانين األساسية للشركة، 

والتي تمسل الخصائص البالية :
ذات  شركة    : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
 SOCIETE LOQMAN  : إسسها 

.CARRELAGE
هدفها : 

بيع الزليج بالبقسيط.
بيع الخزف بالبقسيط.

البجارة العاحة.
العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  البجارية، 
ترتبط  التي  العقارية  وغي9  العقارية 
حباشرة  غي9  أو  حباشرة  بصفة 
بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 
هدف آخر حشابه أو حرتبط، أو قابل 
للسساهسة في تنسية الشركة تمت أي 

شكل حن األشكال.
حقرها : الطابق األول رقم 414 حي  

النصر 2 عين تاوجدات.
يو0  حن  تتبدأ  سنة   ((  : أحدها 

البأسيس.
درهم   100.000  : رأسسالها 
حقسسة إلى 1000 حصة بقيسة 100 

درهم للواحدة، حوزعة كالبالي :
حصة   600 السيد شريف برادة 
 60000 للواحدة  درهم   100 بقيسة 

درهم.
حصة   400 برادة  احين  السيد 
 40000 للواحدة  درهم   100 بقيسة 

درهم.

بقيسة  حصة   1000  : املجسوع 

100 درهم للواحدة 100.000 درهم.

غي9  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

حمددة السيد شريف برادة.

حن  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 

ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

يقبطع حن األرباح   : توزيع األرباح 

اإلحبياط  أجل  حن   %  5 الصافية 

الصافية  الباقي حن األرباح  القانوني 

حسب  املشاركين  على  توزع 

املبالغ املحبفظة  الحصص باسبثناء 

املخصصة  أو  املببالية  للسنوات  بها 

لإلحبياطات حسب قرارت الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية  املحكسة  لدى  القانوني 

2020 تمت رقم  يوليو   6 بفاس يو0 

 5003( السجل البجاري رقم   1861

بباريخ 6 يوليو 2020. 
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SOCIETE GIVE HELP
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بفاس  حؤرخ  عرفي  قد  بسقب�شى 

وضع  تم   2020 حارس   2 بباريخ 

والتي  للشركة،  األساسية  القوانين 

تمسل الخصائص البالية :

ذات  شركة    : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

.SOCIETE GIVE HELP : إسسها

هدفها : 

أشغال البنظيف.

املباني،  (نظافة  البنظيف 

املوقع  نهاية  في  الصناعي  البنظيف 

حشت9كة حن املباني أو املكاتب  أجزاء 

أو حتى املحلية أو املنزلية وغي9ها.

أشغال حخبلفة.

البجارة العاحة.

العاحة  األعسال  جسيع  تنفيذ 
الطرق  ذلك  في  بسا  والخاصة، 

اإلنشائية  واألعسال  واملؤسسات 

والسباكة والبدفئة املركزية  والطالء 

والكهرباء والنجارة.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  البجارية، 

ترتبط  التي  العقارية  وغي9  العقارية 

حباشرة  غي9  أو  حباشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر حشابه أو حرتبط، أو قابل 

للسساهسة في تنسية الشركة تمت أي 

شكل حن األشكال.

الكائن  تجاري  حمل   : حقرها 

قطعة   B6 الزيبون  رياض  ببجزئة 

الشقف  عين  طريق  -1أ1-  الزيبون 

فاس.

سنة تتبدئ حن يو0   ((  : أحدها 

البأسيس.
درهم   100.000  : رأسسالها 

حقسسة إلى 1000 حصة بقيسة 100 

درهم للواحدة، حوزعة كالبالي :

حصة   500 املادح  السيد هشا0 

 50000 للواحدة  درهم   100 بقيسة 

درهم.

 500 الصباوي  شفيق  السيد 

للواحدة  درهم   100 بقيسة  حصة 

50000 درهم.

درهم   100 بقيسة  حصة   1000

للواحدة 100.000 درهم.

غي9  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

حمددة السيد هشا0 املادح.

حن  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 

ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

يقبطع حن األرباح   : توزيع األرباح 

القانوني  اإلحبياط  أجل  حن   %  5

الباقي حن األرباح الصافية توزع على 

املشاركين حسب الحصص باسبثناء 

للسنوات  بها  املحبفظة  املبالغ 

لإلحبياطات  املخصصة  أو  املببالية 

حسب قرارت الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية  املحكسة  لدى  القانوني 

بفاس يو0 )1 حارس 2020 تمت رقم 

 6248( السجل البجاري رقم   10((

بباريخ )1 حارس 2020. 
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SOCIETE SAISS PLANTE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
عين  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
 2020 12 ف 9اير  تاوجدات تم بباريخ 
تم وضع القوانين األساسية للشركة، 

والتي تمسل الخصائص البالية :
ذات  شركة    : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
 SOCIETE SAISS  : إسسها 

.PLANTE
هدفها : 

األشغال املخبلفة.
أشغال البناء.

الفواكه  نباتات  وتسويق  إنباج 
املعبسدة واملشت9كة.

البجارة الزراعية.
املساعدة والخدحة الفنية.

بيع وتركيب نظا0 الري.
أشغال املساحة الخضراء.

التستنة.
األشغال  لجسيع  العاحة  املقاولة 
جسيع  بناء  الخاصة،  أو  العسوحية 
جسيع  وأيضا  املعاحل  البنايات، 
املدنية،  الهندسة  التهيئة،  عسليات 
الصحي  الصرف  املياه،  إحدادات 

وطالء األرصفة.
البجارة العاحة.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  البجارية، 
ترتبط  التي  العقارية  وغي9  العقارية 
حباشرة  غي9  أو  حباشرة  بصفة 
بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 
هدف آخر حشابه أو حرتبط، أو قابل 
للسساهسة في تنسية الشركة تمت أي 

شكل حن األشكال.
ايت شعو  تجاري  حمل   : حقرها 
ايت لحسن اويوسف جساعة لقصي9  

عين تاوجطات.
يو0  حن  تتبدأ  سنة   ((  : أحدها 

البأسيس.
درهم   100.000.00  : رأسسالها 
حقسسة إلى 1000 حصة بقيسة 100 

درهم للواحدة، حوزعة كالبالي :

 500 السيد احسد احدال احبارك 

للواحدة  درهم   100 بقيسة  حصة 

5000 درهم.

حصة   500 السيد املهدي دريدر 

 50000 للواحدة  درهم   100 بقيسة 

درهم.

بقيسة  حصة   1000  : املجسوع 

100 درهم للواحدة 100.000 درهم.

غي9  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

حمددة السيد احسد احدال احبارك 

والسيد املهدي دريدر.

حن  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 

ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

يقبطع حن األرباح   : توزيع األرباح 

القانوني  اإلحبياط  أجل  حن   %  5

الباقي حن األرباح الصافية توزع على 

املشاركين حسب الحصص باستناء 

للسنوات  بها  املحبفظة  املبالغ 

لإلحبياطات  املخصصة  أو  املببالية 

حسب قرارت الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية  املحكسة  لدى  القانوني 

تمت   2020 يونيو   25 بسكناس يو0 

رقم  البجاري  السجل   1712 رقم 

13))4 بباريخ 25 يونيو 2020.
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 SOCIETE ESSASSI

DEPANNAGE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بعين 

تاوجطات بباريخ 10 حارس 2020 تم 

للشركة،  األساسية  القوانين  وضع 

والتي تمسل الخصائص البالية :

ذات  شركة    : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 SOCIETE ESSASSI  : إسسها 

.DEPANNAGE

هدفها : 

اسبغالل الديتناج.

حقاول في األشغال املخبلفة.

أشغال البلحيم.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  البجارية، 

ترتبط  التي  العقارية  وغي9  العقارية 

حباشرة  غي9  أو  حباشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر حشابه أو حرتبط، أو قابل 

للسساهسة في تنسية الشركة تمت أي 

شكل حن األشكال.

الكائن  السفلي  الطابق   : حقرها 

لحسن  ايت  ابوهو  علي  ايت  بدوار 

ايوسف جساعة لقصي9. 

سنة تتبدئ حن يو0   ((  : أحدها 

البأسيس.
درهم   100.000  : رأسسالها 

حقسسة إلى 1000 حصة بقيسة 100 

درهم للواحدة، حوزعة كالبالي :

 1000 السا�شي  سعيد  السيد 

للواحدة  درهم   100 بقيسة  حصة 

100.000 درهم.

درهم   100 بقيسة  حصة   1000

للواحدة 100.000 درهم.

غي9  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

حمددة السيد سعيد السا�شي.

حن  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 

ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

يقبطع حن األرباح   : توزيع األرباح 

القانوني  اإلحبياط  أجل  حن   %  5

الباقي حن األرباح الصافية توزع على 

املشاركين حسب الحصص باسبثناء 

للسنوات  بها  املحبفظة  املبالغ 

لإلحبياطات  املخصصة  أو  املببالية 

حسب قرارت الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية  املحكسة  لدى  القانوني 

تمت   2020 يوليو   2 يو0  بسكناس 
رقم  البجاري  السجل   1801 رقم 

)7))4 بباريخ 2 يوليو 2020.

106 P

SOCIETE AHM2S SERVICE
ش.0.0 ذات شريك وحيد

ذات رأسسال يقدر : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجبساعي : شقة بالطابق 

الثاني بحي السعدية رقم )1 عين 

تاوجدات

عين  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 2020 حارس   5 بباريخ  تاوجدات 

قررت الجسعية العاحة للشركة ذات 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

 ،SOCIETE AHM2S SERVICE وحيد

 100.000.00 ذات رأسسال يقدر ب 

درهم والذي يوجد حقرها اإلجبساعي 

السعدية  بحي  الثاني  بالطابق  شقة 
رقم )1 عين تاوجدات حا يلي :

إلى  اإلجبساعي  الهدف  توسيع 

األنشطة البالية :

حقاول في تركيب الكهرباء.

تميين القانون األسا�شي.

حسائل حخبلفة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة البجارية بسكناس 

رقم  تمت   2020 يونيو   22 بباريخ 

.1657
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AL ISTICHARYA CONSULTING

BOUZNIKA

SARL

JAWAD FER
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة بسسؤول واحد
تعديل

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

16 يوليو 2020، تقرر حا يلي :

حنعش  إضافة  الشركاء  قرر 

لشركة  البجاري  الهدف  إلى  عقاري 

 JAWAD املحدودة  املسؤولية  ذات 

.FER

املحكسة  القانوني  اإليداع 
سجل تجاري  البجارية الدارالبيضاء 

رقم )43403.
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AL ISTICHARYA CONSULTING

BOUZNIKA

SARL

 NAVIGA IMMOBILIER
S.A.R.L.AU

 شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بسسؤول واحد

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
تم تأسيس شركة   ،2020 يوليو   16
وحيد  بشريك  املسؤولية  حمدودة 

باملواصفات البالية :
 NAVIGA  : التسسية 

.IMMOBILIER S.A.R.L.AU
حجسوعة البقد0   : املقر البجاري 
ج.ه 2-17 الطابق 2 سيدي ال 9نو�شي 

الدارالبيضاء.
الهدف البجاري :

حنعش عقاري.
 100.000 في  حمدد   : الرأسسال 
حصة كسا   1000 درهم حقسسة إلى 

يلي :
السيد يوسف عبار 1000 حصة.
املدة : )) سنة حن تاريخ تأسيسها.

التسيي9 : يوسف عبار.
املحكسة   : القانوني  اإليداع 
سجل تجاري  البجارية الدارالبيضاء 

رقم 35)468.
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FISCOGEF

TEL : 05.22.27.4(.(6

MAMOUNIA CAR
املقر اإلجبساعي : 31 زنقة حيسوزا 

زنقة الياسسين بوسيجور 
الدارالبيضاء

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
يونيو   22 بباريخ  اإلسبثنائي املنعقد 

2020 تقرر حا يلي:
للشركة  اإلجبساعي  املقر  تمويل 
 64 املوحن رقم  شارع عبد   163 إلى 

الدارالبيضاء.
القوانين  حن   3 القصل  تعديل 

األساسية للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالبيضاء يو0 7 يوليو 2020 

تمت رقم 738545. 
حن أجل النشر
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GEDAT IMPORTشركة
املحدودة املسؤولية ذات الشريك 

الوحيد
برأسسال : 100000

املقر اإلجبساعي : تجزئة الوفاء رقم 
27 الصخي9ات

السجل البجاري تسارة : 126867
تصفية الشركة

بسقب�شى عقد عرفي، قرر الشريك 
احبور  جيدات  لشركة  الوحيد 
الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 
تجزئة  اإلجبساعي  املقر  الوحيد، 
السجل  الصخي9ات   27 رقم  الوفاء 

البجاري  تسارة 126867، حا يلي :
الحسابات  على  1/املوافقة 
جيدات  الشركة،  ببصفية  الخاصة 
ذات  املسؤولية  املحدودة  احبور 
في  هي  التي  الوحيد،  الشريك 
املوافقة  كذلك  البصفية،  طور 
الخاصة  القانونية  املحاضر  على 
بالبصفية، وحنه  بإخالء ذحة املصفي 
ملا  طبقا  أحين فضل،  السيد حمسد 

جاء في هذه الحاضر.
تصفية الشركة وإعالن  إنهاء   /2
احبور  جيدات  شركة  تصفية 
الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد، نهائيا.
القانوني املحكسة  اإليداع  تم   /3
الشركات  فرع  ببسارة  اإلببدائية 
البجارية، بباريخ 17 أغسطس 2020 

. D3763
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HS HONGLERIE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة وذات 
شريك وحيد

يقدر رأسسالها ب : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجبساعي : حمل رقم 2، زنقة 
درعة، شقة رقم 6، أكدال الرباط

في حسجل  عرفي  عقد   بسقبضشى 
 4 أغسطس 2020 تم تأسيس شركة 

تمسل الخصائص البالية :

 HS HONGLERIE  : التسسية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  حمدودة  حسؤولية 

وحيد.

الهدف اإلجبساعي :

1) العناية البجسيلية.

درهم   100.000.00  : املال  رأس 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

يناير  فاتح  حن   : املالية  السنة 

إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا 

السنة األولى تتبدئ حن تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسس 9 .

املقر اإلجبساعي : حمل رقم 2، زنقة 

درعة، شقة رقم 6، أكدال الرباط.

خديجة  السيدة   : التسيي9 

النميلي، ملدة غي9 حمدودة.

توزيع األرباح : حن األرباح الصافية 

تؤخذ 5 % لبكوين اإلحبياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ )1 أغسطس 

 ،106157 رقم  عدد  تمت   2020

للسجل البجاري رقم 145145.
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السفار خالد

خبي9 حماسب

الهاتف : )0537.68.15.5

WORKPLACE EXPERTS

SARL

شقة 1، رقم 887، حي كيش لوديا، 

تسارة

نقل أسهم
 وتمويل الشكل القانوني

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

قرر   2020 يوليو   27 بالرباط بباريخ 

الجسع العا0 الغي9 لعادي حا يلي :

البون�شي  السيدة  أسهم  نقل 

الوطنية  البطاقة  رقم  كريسة، 

سهسا   50 تتيع  التي   ،A414542

البطاقة  رقم  حمسد،  زين  للسيد 

.D184914 الوطنية

تمويل الشكل القانوني حن شركة 

شركة  إلى  حمدودة  حسؤولية  ذات 

ذات حسؤولية حمدودة ذات شريك 

وحيد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلببدائية ببسارة بباريخ 25 أغسطس 

2020 إيصال رقم 863.
للخالصة واإلشهار
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AUDIT ACCONTING & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العسارة

رقم 2 الطابق األول جناح ب - الصخي9ات

IBAY INVEST

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها 30.000 درهم

حقرها االجبساعي : 14، شارع 

األطلس رقم 5 أكدال، الرباط

رقم السجل البجاري : 5861)

إغالق تصفية الشركة
املوقع  العرفي  العقد  بسوجب 

الجسع  قرر   2020 يونيو   12 بباريخ 

 IBAY لشركة  االسبثنائي  العا0 

حسؤولية  ذات  شركة   INVEST

 ،14  : االجبساعي  حقرها  حمدودة، 

الرباط  أكدال،   5 شارع األطلس رقم 

واملسجلة في السجل البجاري تمت 

رقم 5861)، تقرر حايلي :

إغالق تصفية الشركة.

عبد  السيد  املصفي  ذحة  إبراء 

الكريم بلقا�شي العبا�شي.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بباريخ بالرباط  البجارية   املحكسة 

28 يوليو 2020 تمت رقم 105847.
للنشر واإلعالن

114 P



10823 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

BFZ CONSULTING

زنقة دكار عسارة 5 شقة 6 املحيط الرباط

 I2SA DE CONSTRUCTION
ET D’AMENAGEMENT I2SA
شركة ذات حسؤولية حمدودة وذات 

شريك حنفرد
رأسسالها 300.000 درهم

حقرها االجبساعي : بطانة تجزئة 
االتماد العقاري االفريقي عسارة 3 

رقم 8، سال
رقم السجل البجاري : 125)1

إغالق تصفية الشركة
لشركة  املنفرد  الشريك  قرر 
 I2SA DE CONSTRUCTION ET
شركة   D’AMENAGEMENT I2SA
حقرها  حمدودة،  حسؤولية  ذات 
االتماد  تجزئة  بطانة   : االجبساعي 
العقاري االفريقي عسارة 3 رقم 8 سال 
واملسجلة في السجل البجاري تمت 

رقم 125)1 حايلي :
إغالق تصفية الشركة

بناني  السيد  املصفي  ذحة  إبراء 
عبد العالي.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 12 بباريخ  بسال  االببدائية  املحكسة 

أغسطس 2020 تمت رقم 34857.
للنشر واإلعالن
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BFZ CONSULTING

زنقة دكار عسارة 5 شقة 6 املحيط الرباط

PERFECT BEAUTY CAPITAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك حنفرد
رأسسالها 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : )2 حسر األدارسة 
رقم 4 حسان، الرباط

رقم السجل البجاري : 137873
الزيادة في رأس حال الشركة وفبح 

فرع جديد
 28 بباريخ  املنفرد  الشريك  قرر 
 PERFECT لشركة   2020 يوليو 
ذات  شركة   BEAUTY CAPITAL
شريك  وذات  حمدودة  حسؤولية 
حسر   2(  : حقرها االجبساعي  حنفرد، 
الرباط  حسان    4 رقم  األدارسة 
واملسجلة في السجل البجاري تمت 

رقم 137873 حايلي :

الزيادة في رأس حال الشركة بقيسة 

حال  رأس  ليصبح  درهم   600.000

الشركة 700.000 درهم.

حن   7 و   6 رقم  البندين  تعديل 

القانون األسا�شي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 4 بباريخ  بالرباط  البجارية  املحكسة 

أغسطس 2020 تمت رقم 52)105.
للنشر واإلعالن
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SOS MAROC HEALTH
SARL AU

ببسارة  حؤرخ  حمضر  بسقب�شى 

بباريخ 24 يونيو 2020 تم تغيي9 بعض 

قوانين الشركة وحدد حايلي :

حن  كاحلة  الشركة  حصص  بيع 

طرف السيدة رشيدة الفاضيلي والتي 

تقدر ب 1000 حصة بسبلغ 100.000 

درهم إلى السيد جالل البون�شي.

تغيي9 هدف الشركة إلى : الوساطة 

املعاحالت  وإدارة  املالية  والخدحات 

للغي9  الفواتي9  تمصيل  اإللكت9ونية 

خدحة إعالنية على الدعم الفني.

السيدة  اسبقالة   : املسي9  تغيي9 

رشيدة الفاضيلي وتدار الشركة حن 

طرف حسي9ها الجديد جالل البون�شي 

ملدة غي9 حمددة.

بكبابة  تم   : القانوني  لإليداع 

تسارة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 18 أغسطس 2020 تمت رقم 

.3776
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STE RECYTEX IPLIK
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ش.و. 

رأسسالها : 500.000 درهم

املقر االجبساعي : تجزئة أليانس دارنا 

عسارة C1/1 شقة 3 حهدية القنيطرة

بباريخ خاص  لعقد   طبقا 

تأسيس شركة  تم   2020 يوليو   27

ش.0.0.ش.و. ذات الصفات البالية :

اسم  تمسل  الشركة   : التسسية 
 STE ابليك  ريسيتيكس  شركة 
RECYTEX IPLIK SARL AU الشركة 

تهبم ب :
غزل الصوف أو القطن.

إعادة تدوير نفايات املنسوجات.
االسبي9اد والبصدير.

اليانس  تجزئة   : االجبساعي  املقر 
حهدية   3 شقة   C1/1 عسارة  دارنا 

القنيطرة.
الرأسسال : لقد حدد في 500.000 
حصة   5000 على  حقسم  درهم 
اجبساعية ثسن كل واحدة 100 درهم.
للسيد  حخول  التسيي9   : التسيي9 

اليساني هشا0.
حن الربح الصافي تخصم   : الربح 

%5 لالحبياطات القانونية.
تم  لقد   : القانوني  اإليداع 
بالقنيطرة  االببدائية  باملحكسة 
تمت رقم   2020 أغسطس   24 يو0 
البجاري  السجل  رقم   2144/20

.55635
حن أجل النسخ والبيان
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ESPACE QASSID
SARL

رأسسال الشركة 100.000 درهم
املقر االجبساعي : الحي اإلداري شارع 

الحاجة أحينة بجعد
تأسيس

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
قد  ببجعد   2020 أغسطس   11
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تمسل  والتي  املحدودة 

البالية :
.ESPACE QASSID : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

اسبغالل   : االجبساعي  الهدف 
حمطة البنزين.

تزويد بالوقود.
صيانة جسيع املركبات.

الت9فيه  فضاءات  وإدارة  تنشيط 
وتنظيم الحفالت.

حطعم.
املبعلقة  املنبوجات  جسيع  بيع 

بسمطة بيع البنزين.
 100.000  : الشركة  رأسسال 
درهم، 1000 حصة لكل 100 درهم.

عبد هللا قاصد : 500 حصة.
ياحنة قاصد 500 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
البأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 9 حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تتبدئ حن التسجيل.
اإلداري  الحي   : االجبساعي  املقر 

شارع الحاجة أحينة بجعد.
قاصد  ياحنة  السيدة   : التسيي9 

حسي9ة للشركة ملدة غي9 حمدودة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االببدائية ببجعد 
بباريخ 24 أغسطس 2020 تمت رقم 
102 ورقم البنفيذ بالسجل البجاري 

.4((
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STE ECOLE YASMINE PRIVE
SARL

تفويت حصص الشركة والتسيي9
بسقب�شى حمضر حؤرخ بالقنيطرة 
تم تغيي9 بعض   2020 أغسطس   1(

قوانين الشركة وحدد حايلي :
السيدة  تفويت   : الحصص 
تاجسواتي فبين حصص الشركة بسا 
السيد  إلى  حصة   500 قدره  حدد 

تاجسواتي حسزة.
حسزة  تاجسواتي  السيد  وتفويت 
حصص الشركة بسا حدد قدره 500 

حصة الى السيدة حنان زوهي9.
تدار الشركة حن طرف   : التسيي9 

حنان زوهي9 ملدة غي9 حمدودة.
السيدة حنان زوهي9 1000 حصة 

املسي9 الوحيد للشركة.
املجسوع : 1000 حصة.

بكبابة  تم   : القانوني  لإليداع 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
 2020 يوليو   22 بباريخ  بالقنيطرة 

تمت رقم السجل البجاري )4737.
120 P
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SOCIETE MORO TISSUE
SARL AU

RC : 149651
الغي9  القرارات  حمضر  بسوجب 
عادية للشريك الوحيد املنعقد بباريخ 
18 حاي 2020، قد تم اتخاذ القرارت 

البالية :
للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 
باملنطقة  املبواجد  السابق  املقر  حن 
 ،819-818 الصناعية صابينو الرقم 
إلى  البيضاء  الدار  النواصر،  إقليم 
العنوان الجديد البالي في شارع أنفا، 
ب،  -  11 رقم  حكبب  أزرو،   إقانة 

الدار البيضاء.
تمديث النظا0 األسا�شي للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
رقم  تمت   ،2020 أغسطس   25

.74388(
121 P

SOCIETE BESSABEN
SARL

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بسوجب 
البيضاء،  بالدار   2020 يونيو   23
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة، تكسن حسيزاتها في حايلي :
.BESSABEN  SARL : التسسية

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 
131، شارع أنفا، إقاحة أزرو، حكبب 

رقم 11 - ب.
الهدف االجبساعي : جسيع عسليات 

اإلنعاش العقاري.
االسبمواذ على جسيع املباني سواء 
كانت حبنية أو غي9 حبنية وتعزيزها بأي 

تطوير.
تأجي9 املباني املذكورة أو تشغيلها 

بأي طريقة أخرى.
إعادة تأجي9 جسيع عقود اإليجار أو 

املباني.
العسليات  جسيع  عا0،  وبشكل 
املرتبطة بشكل حباشر أو غي9 حباشر 
تسهل  قد  والتي  االجبساعي  بالهدف 

احبداده وتطويره.

السيد عثسان يوسفي،   : الشركاء 
 18 املزداد يو0  حن جنسية حغربية، 
يونيو 81)1، القاطن بالدار البيضاء، 
كاليفورنيا،  حكة،  شارع   ،200
رقم  الوطنية  للبطاقة  والحاحل 

.BE752467
 AFRICA الشركة 
 EXPLORATION HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
 10.000 رأسسالها  الشريك الوحيد، 
بالدار  االجبساعي  وحقرها  درهم، 
إقاحة  أنفا  شارع   ،131 البيضاء، 
حسجلة  ب،   -  11 حكبب رقم  أزرو، 
بسجل البجاري   42(77( تمت رقم 
بالدار البيضاء ويسثلها السيد عثسان 

يوسفي.
التسيي9  حها0  أسندت   : التسيي9 
الحاحل  يوسفي،  عثسان  للسيد 

.BE752467 للبطاقة الوطنية رقم
املدة : حددت حدة الشركة في )) 
بالسجل  تسجيلها  حن  وذلك  سنة 

البجاري.
رأسسال الشركة : 10.000 درهم، 
بقيسة  اجبساعية  حصة   100 تسثل 

100 درهم حوزعة كالبالي :
 AFRICA EXPLORATION شركة

HOLDING : )) حصة اجبساعية.
حصة   1  : السيد عثسان يوسفي 

اجبساعية.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
رقم  تمت   ،2020 أغسطس   12

.742754
122 P

 STE KAPSET
DEVELOPPEMENT

SARL
 SIEGE SOCIAL : 10 RUE

DEMOCRITE CASABLANCA
RC : 264365

بسوجب حمضر الجسع العا0 الغي9 
 27 بباريخ  املنعقد  للشركة  العادي 
قد تم اتخاذ القرارات   2020 يوليو 

البالية :

الكباني  العرب  عز  السيد  وهب 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

حن حصصه   (2) حصبان   B4747(

لفائدة  الشركة  داخل  االجبساعية 

أبنائه كالبالي :

الحاحل  الكباني  هشا0  السيد 

 :  BE841826 للبطاقة الوطنية رقم 

حصة (1) اجبساعية.

الحاحل  الكباني  حمسد  السيد 

 :  BE751670 للبطاقة الوطنية رقم 

حصة (1) اجبساعية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس 2020 تمت رقم )74385.

123 P

SOCIETE BLOOM CAPITAL

SARL A AU

 SIEGE SOCIAL : 10 RUE

DEMOCRITE CASABLANCA

RC : 462541

الغي9  القرارات  حمضر  بسوجب 

املنعقد  الوحيد  للشريك  العادية 

قد تم اتخاذ   2020 يوليو   15 بباريخ 

القرارات البالية :

زيادة رأسسال حن 100.000 درهم 

طريق  عن  درهم   2.878.(00 إلى 

االجبساعية  الحصص  حساهسة 

حهدي  حمسد  السيد  يسلكها  التي 

 KAPSET الشركة  داخل  الكباني 

DEVELOPPEMENT لفائدة الشركة 

.BLOOM CAPITAL

تمديث النظا0 األسا�شي للشركة 

.BLOOM CAPITAL

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس 2020 تمت رقم 742810.

124 P

 SOCIETE HK
PARTICIPATIONS

SARL A AU
 SIEGE SOCIAL : 10 RUE

DEMOCRITE CASABLANCA
RC : 462619

الغي9  القرارات  حمضر  بسوجب 
املنعقد  الوحيد  للشريك  العادية 
قد تم اتخاذ   2020 يوليو   15 بباريخ 

القرارات البالية :
 100.000 حن  رأسسال  زيادة 
درهم   2.878.(00 إلى  درهم 
الحصص  حساهسة  طريق  عن 
االجبساعية التي يسلكها السيد هشا0 
 KAPSET الشركة  داخل  الكباني 
DEVELOPPEMENT لفائدة الشركة 

.HK PARTICIPATIONS
تمديث النظا0 األسا�شي للشركة 

.HK PARTICIPATIONS
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
أغسطس 2020 تمت رقم 742811.
125 P

SOCIETE KASHMYR INVEST
SARL A AU

 SIEGE SOCIAL : 10 RUE
DEMOCRITE CASABLANCA

RC : 462435
الغي9  القرارات  حمضر  بسوجب 
املنعقد  الوحيد  للشريك  العادية 
قد تم اتخاذ   2020 يوليو   15 بباريخ 

القرارات البالية :
 100.000 حن  رأسسال  زيادة 
درهم   2.878.(00 إلى  درهم 
الحصص  حساهسة  طريق  عن 
االجبساعية التي تسلكها السيدة حريم 
 KAPSET الشركة  داخل  الكباني 
DEVELOPPEMENT لفائدة الشركة 

.KASHMYR INVEST
تمديث النظا0 األسا�شي للشركة 

.KASHMYR INVEST
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
أغسطس 2020 تمت رقم )74280.

126 P
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SOCIETE D & D HOLDING
SARL A AU

 SIEGE SOCIAL : 22 BIZ RUE

TURGOT ETAGE RC APPT 1

RC : 345329

الغي9  القرارات  حمضر  بسوجب 

بباريخ فاتح  املنعقد  للسسي9  العادية 

قد تم اتخاذ القرارات   2020 يوليو 

البالية :

افبباح ثالث فروع :

بالدار  الواقع  البجاري  املحل 

حوندي،  نور  زنقة  زاوية  البيضاء 

بنت وهاب وابن يميا االفرن  أحينة 

.urban square حعاريف

بالرباط  الواقع  البجاري  املحل 

شارع شاهد ضياء الرحسان والطريق 

.ryad square الدائرية سوي�شي

بالدار  الواقع  البجاري  املحل 

أنفا  أنفا زاوية شارع  دائرة  البيضاء 

وزنفة النافورة رقم 144 حي رصني.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس 2020 تمت رقم 742825.

127 P

 SOCIETE KAPSET

DEVELOPPEMENT
SARL

 SIEGE SOCIAL : 10 RUE

DEMOCRITE CASABLANCA

RC : 462365

بسوجب حمضر الجسع العا0 الغي9 

 15 بباريخ  املنعقد  للشركة  العادي 

قد تم اتخاذ القرارات   2020 يوليو 

البالية :

تم املوافقة على القسسة الجديدة 

ملساهسة  نتيجة  الشركة  لرأسسال 

تسلكها  التي  االجبساعية  الحصص 

السيدة حريم الكباني داخل الشركة 

 KAPSET DEVELOPPEMENT

 KASHMYR INVEST لفائدة الشركة

حسثلها السيدة حريم الكباني.

القسسة  على  املوافقة  تم 

نتيجة  الشركة  لرأسسال  الجديدة 

االجبساعية  الحصص  ملساهسة 

حهدي  حمسد  السيد  يسلكها  التي 

 KAPSET الشركة  داخل  الكباني 

لفائدة   DEVELOPPEMENT

حسثلها   BLOOM CAPITAL الشركة 

السيد حمسد حهدي الكباني.

تم املوافقة على القسسة الجديدة 

ملساهسة  نتيجة  الشركة  لرأسسال 

يسلكها  التي  االجبساعية  الحصص 

السيد هشا0 الكباني داخل الشركة 

 KAPSET DEVELOPPEMENT

 HK الشركة  لفائدة 

السيد  حسثلها   PARTICIPATIONS

هشا0 الكباني.

للنظا0   7 و   6 املواد  تعديل 

 KAPSET للشركة  األسا�شي 

.DEVELOPPEMENT

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس 2020 تمت رقم 742812.

128 P

SOCIETE RIFL BIOMETRICS
SARL A AU

RC : 177371

بسوجب حمضر الجسع العا0 الغي9 

 8 بباريخ  املنعقد  للشركة  العادي 

قد تم اتخاذ القرارات   2020 يونيو 

البالية :

حصة   RIFL 250 فوتت الشركة 

رأسسال  في  تسلكها  التي  اجبساعية 

بقيسة   RIFL BIOMETRICS الشركة 

درهم للحصة الواحدة لفائدة   100

الحاحل  بوعزة  ابن  جسال  السيد 

 R48854 رقم  الوطنية  للبطاقة 

دارك  جان  شارع   14 بـ  والقاكن 

5600) اوبون فرنسا.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9 

RIFL BIOMETRICS حن شركة ذات 

ذات  شركة  إلى  حمدودة  حسؤولية 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 
البيضاء  الدار   : السابق  املقر  حن 
310 زنقة حاج عسر ريفي إلى العنوان 
إقاحة رياض  الدار البيضاء   : الجديد 
أنفا 10 عسارة  A1 الطابق األول شارع 

عسر الخيا0.
تمديث النظا0 األسا�شي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
أغسطس 2020 تمت رقم 742807.
129 P

AGABRA شركة
ش.0.0 ذات شريك وحيد

تعديل
بسقب�شى عقد عرفي املؤرخ في 30 
2020 واملسجل بانزكان بباريخ  يونيو 

11 يوليو 2020 تقرر حا يلي :
العنوان  إلى  الشركة  حقر  تمويل 
رقم   E ببجزئة اركانة بلوك   : الجديد 

82 ايت حلول.
تميين القانون األسا�شي للشركة.

رقم  اإليضاحي  البجاري  السجل 
.20803

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو    2( بباريخ  بانزكان  االببدائية 

2020 تمت رقم 1164.
130 P

 SOCIETE GELWAZ GARD
«SGG» SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DH
 SIEGE SOCIAL : N° 65 GROUPE

9 BMO MEKNES
تأسيس شركة

 بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بسكناس
وضع  تم   2020 ف 9اير   25 بباريخ 
قانون تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة  بشريك واحد ذات املسيزات 

البالية :
 SOCIETE GELWAZ  : التسسية 

.GARD «SGG» SARL AU
املقر االجبساعي : رقم 65 حجسوعة 

) برج حوالي عسر حكناس.

أو  العاحة  املباني  أحن   : الهدف 
الخاصة.

الرأسسال : حدد في 10.000 درهم 
حقسسة على 100 حصة حن فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
 100 الدين  نور  الوافي  السيد 

حصة.
املدة : )) سنة.

اإلدارة : يدير الشركة السيد الوافي 
نور الدين ملدة غي9 حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بسكناس  البجارية 
سجل   2400 عدد   2020 أغسطس 

تجاري رقم 50401.
131 P

DSS ASSURANCES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE
 LES APLES 13 RUEAHMED

 EL MAJJATI ETG 1 N° 8
CASABLANCA

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
 2020 يونيو   15 الغي9 العادي بباريخ 
 DSS ASSURANCES SARL لشركة 
السيد  للشركة  جديد  حسي9  تعيين 

كنو جسال.
البوقيع   : االجبساعي  البوقيع 
املنفصل للسيد كنو جسال أو السيد 

.MORANA STEPHANE
باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

)5)17 بباريخ 24 أغسطس 2020.
132 P

COLMI TRAVAUX
بسقب�شى جسع عا0 اسبثنائي حرر 
في الرباط بباريخ 24 يونيو 2020 قرر 
COLMI TRAVAUX شركة   شركاء 

حا يلي :
حن   : القانوني  الشكل  تعديل 
ذات  املسؤولية  حمدودة  شركة 
حمدودة  شركة  إلى  وحيد  شريك 

املسؤولية.
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 15 حن   : املقر االجبساعي  تمويل 
أكدال الرباط   4 شارع االبطال رقم 
عسارة   5 إلى الطابق األول شقة رقم 

4) زنقة نابولي املحيط الرباط.
 450 تفويت   : الحصص  تفويت 
حصة حن طرف السيد عبد الرزاق 

الحريم إلى السيد يوسف الجوهري.
على إدارة  اإلبقاء   : تعديل اإلدارة 
الحريم  الرزاق  عبد  سيدي  السيد 
يوسف  سيدي  السيد  وتعيين 

الجوهري كسسي9 حشارك.
تعديل املواد 1، 4، 6، 7، 13 و 16 

حن القانون األسا�شي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط   البجارية  باملحكسة  الضبط 
 18 بباريخ   106130 رقم  تمت 

أغسطس 2020.
133 P

XELIA
اسبثنائي  عا0  جسع  بسقب�شى 
ديسس 9   ( بباريخ  الرباط  في  حرر 
XELIA شركة  شركاء  قرر   201( 

حا يلي :
حن   : القانوني  الشكل  تعديل 
شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 
شريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد.
 500 تفويت   : الحصص  تفويت 
حصة حن طرف السيد يوسف بودالي 

إلى السيد خالد احزيكي9ه.
طرف  حن  حصة   500 تفويت 
خالد  السيد  إلى  جويا  حاتم  السيد 

احزيكي9ه.
السيد  تعيين   : اإلدارة  تعديل 
خالد احزيكي9ه كسسي9 للشركة وإقالة 
السيد يوسف بودالي والسيد حاتم 

جوبا..
حن   13 و   7  ،6  ،1 تعديل املواد 

القانون األسا�شي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط   البجارية  باملحكسة  الضبط 
 18 بباريخ   106131 رقم  تمت 

أغسطس 2020.
134 P

 INGENIERIE DES
 TELECOMMUNICATIONS

»«INTELCOM
شركة حساهسة

يبلغ راسسالها 60.000.000 درهم
املقر االجبساعي : ) املنطقة 

الصناعية البصنيع - املسي9ة تسارة
السجل البجاري بالرباط 

رقم 28383
تجديد حدة حها0 املبصرفين 
والرئيس املدير العا0 وحدقق 

الحسابات
 بسقب�شى حداوالت الجسعية العاحة
تم   2020 أبريل   24 بباريخ  العادية 
املبصرفين  حها0  حدة  نهاية  تسجيل 
حهاحهم  حدة  تجديد  وتقرر  الباليين 
انعقاد  غاية  إلى  سنوات  ست  ملدة 
في  سبتث  التي  العاحة  الجسعية 
في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسس 9 2025.
 LUIS ALBERTO السيد 
.RODRIGUEZ OVEJERO ALONSO

 LUIS RODRIGUEZ السيد 
.OVEJERO GOMEZ

 TERESA TAUBMANN السيدة 
.URQUIJO

SISTEMAS AVANZADOS شركة 
 DE TECNOLOGIA MAROC
 TERESA السيدة  طرف  حن  حسثلة 

.TAUBMANN URQUIJO
حدقق  حها0  حدة  نهاية  تسجيل 
الحسابات BDO SARL وتقرر تجديد 
حدة حهاحه ملدة ثالث سنوات إلى غاية 
التي سبتث  العاحة  انعقاد الجسعية 
 في  حسابات السنة املالية املنتهية في

31 ديسس 9 2022.
بسقب�شى حداوالت بباريخ 24 أبريل 
تجديد  اإلدارة  حجلس  قرر   2020
 LUIS ALBERTO السيد  حها0  حدة 
RODRIGUEZ OVEJERO ALONSO 
ملدة  العا0  املدير  الرئيس  بصفبه 

حهاحه كسبصرف.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكسة البجارية بالرباط 
رقم  تمت   2020 أغسطس   25 في 

.106180
حن أجل البلخيص والنشر

حجلس اإلدارة

135 P

SOCIAL INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة

حن شريك وحيد
يبلغ راسسالها 10.000 درهم

املقر االجبساعي : زاوية زنقة القا�شي 
سرايري والقا�شي بن حسادي

 حي البينيد الرباط
السجل البجاري بالرباط

 رقم 88651
 تفويت حصص اجبساعية
وحالئسة النظا0 األسا�شي

بسقب�شى عقد عرفي بباريخ 15 يوليو 
2020 فوتت السيدة خديجة القادري 
حصة اجبساعية (1) بقيسة 100 درهم 
التي  الحصص  حن  الواحدة  للحصة 
تسلكها في الشركة لصالح السيد طارق 

السجلسا�شي.
الشركاء  جسعية  قرارات  بسقب�شى 

بباريخ 15 يوليو 2020 تم :
النظا0  حن   7 و   1 املادتين  تغيي9 
ذات  الشركات  حع  لببالئم  األسا�شي 

املسؤولية املحدودة حن عدة شركاء.
القادري  خديجة  السيدة  تأكيد 
 1(71 نوفس 9   11 بباريخ  املزدادة 
بالرباط  والقاطنة  الجنسية  حغربية 
السوي�شي  صواب  آيت  شارع   14
الوطنية  البعريف  لبطاقة  والحاحلة 
رقم A700236 كسسي9ة حسب النظا0 

األسا�شي وملدة غي9 حمدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكسة البجارية بالرباط 
رقم  تمت   2020 أغسطس   25 في 

.106181
حن أجل البلخيص والنشر

التسيي9

136 P

ACWAA POWER MAROC
أكوا بارور حاروك

شركة ذات حسؤولية حمدودة
يبلغ راسسالها 50.000 درهم

املقر االجبساعي : 65 شارع املهدي بن 
بركة السوي�شي الرباط

السجل البجاري بالرباط رقم 
(5065

اسبسراريةال نشاط البجاري
يونيو   30 بسقب�شى حداوالت بباريخ 
2020 قررت الجسعية العاحة املشت9كة 
فيسا يخص حداوالت الجسعية العاحة 

غي9 العادية :

اسبسرارية نشاط الشركة.

أثبتت الجسعية العاحة غي9 العادية 

أقل  للشركة  الصافية  الوضعية  أن 
وتقرر  االجبساعي  الرأسسال  ربع  حن 

االسبسرارية في نشاط الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكسة البجارية بالرباط 

رقم  تمت   2020 أغسطس   25 في 

.106182
حن أجل البلخيص والنشر

التسيي9

137 P

l’ERE DE LARGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

حن شريك وحيد

يبلغ رأسسالها 200.000 درهم

املقر االجبساعي : 11، زنقة غفصة 

حسان، الرباط

السجل البجاري بالرباط رقم 

5((65

تصحيح عبارة النشاط تبعا لشهادة 

الضريبة املهنية :

بباريخ  التسيي9  قرارات  بسقب�شى 

قرار  أخذ  تم    ،2020 يونيو   24

حطعم»  «صاحب  النشاط  تسجيل 

والتي  املهنية  الضريبة  شهادة  في 

لببوافق  الضرائب،  إدارة  أصدرتها 

في  لألنشطة  املغربي  البصنيف  حع 

 06.47 رقم  القانون  إصدار  إطار 

املحلية  الجساعات  بجبابات  املبعلق 

ال سيسا فيسا يبعلق بالضرائب املهنية 

وتصنيف األنشطة.

وتبعا لذلك فقد ألبسس حن رئيس 

املحكسة البجارية بالرباط ببصحيح 

النسوذج  عبارة النشاط املسجلة في 
رقم 7 تبعا لشهادة الضريبة املهنية.

اإليداع القانوني :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   28 في  بالرباط  البجارية 

2020، تمت رقم 106183.
حن أجل البلخيص والنشر

التسيي9

138 P
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 LA FONCIERE DES

MATERIAUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة

يبلغ رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجبساعي : 55،شارع ابن 

سينا، شقة رقم 8، الطابق الثاني، 

أكدال - الرباط

السجل البجاري بالرباط

 رقم 0433)

تفويت حصص اجبساعية 

اسبقالة حسي9 وتعيين حسي9 جديد

 2( بباريخ  بسقب�شى عقد عرفيي 

ادريس  السيد  فوت   2020 يناير 

درهم   100 بقيسة   500 العسري 

حجسوع  تسثل  الواحدة  للحصة 

الشركة  في  يسلكها  التي  الحصص 

 GEORGIOS السيد  لصالح 

.MICHOS

الجسعية  حداوالت  بسقب�شى 

ف 9اير   18 العاحة غي9 العادية بباريخ 

2020 تم :

بين  تم  الذي  البفويت  تسجيل 

والسيد  العسري  إدريس  السيد 

.GEORGIOS MICHOS

 GEORGIOS املوافقة على السيد

MICHOS كشريك جديد ؛

النظا0  حن   7 و   6 املادتين  تغيي9 

بالحصص  واملبعلقبين  األسا�شي 

والرأسسال االجبساعي.

العسري  إدريس  السيد  اسبقالة 

حن حهاحه كسسي9.

 GEORGIOS السيد  تعيين 

MICHOS بصفبه حسي9ا جديدا ملدة 

غي9 حمدودة.

اإليداع القانوني :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   25 في  بالرباط  البجارية 

2020، تمت رقم 106184.
حن أجل البلخيص والنشر

التسيي9

139 P

WISDECO SARL AU
CAPITAL DE 20 000 DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 33 rue

BENBRAHIM EL MARRAKECH

ETAGE 1 N° 3 CASABLANCA

تصفية شركة

العا0  الجسع  ملحضر  وفقا 

 ،2020 يونيو   30 بباريخ  االسبثنائي 

شركة  في  الوحيد  املساهم  قرر 

WISDECO حا يلي :

وعلى  الحسابات  على  املوافقة 

تقرير البصفية ؛

لعسلية  النهائي  اإلغالق  إعالن 

البصفية ؛

السجل  حن  الشركة  تشطيب 

البجاري.

حمكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

الدار البيضاء البجارية في 5 أغسطس 

2020 تمت الرقم 741818.

140 P

CIMR الصندوق املنهي للتقاعد
شركة تعاضدية للبقاعد

100 شارع عبد املوحن الدار البيضاء

السجل البجاري 305365

انعقاد الجسع العا0 العادي

الصندوق املنهي املغربي للبقاعد 

CIMR

املغربي  املنهي  الصندوق  عقد 

للبقاعد الجسع العا0 العادي بباريخ 

خالله  تم  والذي   2020 يونيو   1(

البث في النقاذ البالية :
حول  اإلدارة  حجلس  تقرير 

للسنة  املالية  والنبائج  األنشطة 

الحسابية )201 .

حدة  تجديد  أو  تعيين  اسبقالة، 

اإلداريين.
حول  الحسابات  حراقبي  تقرير 

نبائج السنة الحسابية )201 ؛

البقرير الخاص ملراقبي الحسابات 

حول االتفاقيات البعاقدية ؛

لسنة  السنوية  الحصيلة  فمص 

)201 ؛

للسنة  املسبقل  املالي  البقرير 
الحسابية )201 ؛

تأثي9 أزحة كوفيد - )1 ؛
املنهي  للصندوق  الك 9ى  املشاريع 

املغربي للبقاعد ؛
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  البيضاء  بالدار   البجارية 
)2 يوليو 2020 تمت رقم 7411541.
141 P

IMMA HANNA ش.م.م
 ذات الشريك الوحيد

زاوية 56، شارع فرنسا و 37، شارع 
ابن سينا، الطابق الرابع، أكدال

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم    2020 يناير   13 يو0  بالرباط 
املسؤولية  حمدودة  شركة  تأسيس 
ذات  الوحيد،  الشريك  ذات 

الخصائص البالية :
 IMMA HANNA  : التسسية 

ش.0.0 ذات الشريك الوحيد.
االستشارة   : االجبساعي  الهدف 

اإلدارية.
السياحية  الخدحات  إدارة 

والفندقية.
56، شارع  زاوية   : املقر االجبساعي 
فرنسا و 37، شارع ابن سينا، الطابق 

الرابع، أكدال، الرباط.
املدة : )) سنة.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
 100.000 حبلغ  في  الشركة  رأسسال 
حصة   1000 إلى  حقسسة  درهم 
 100 حنها  الواحدة  قيسة  اجبساعية 
جسيعها حكبتبة وحمررة حن  درهم، 

طرف السيدة بهيجة سيسو.
 1000  : سيسو  بهيجة  السيدة 

حصة ؛
تسثيل  التي  الحصص  حجسوع 

الرأسسال االجبساعي : 1000 حصة.
حبيبة  السيدة  تعيين   : التسيي9 
غي9  ملدة  للشركة  كسسي9ة  البازي 

حمدودة.

تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
الشركة بالسجل البجاري للسمكسة 
أغسطس   3 يو0  بالرباط  البجارية 

2020 تمت رقم 03)144.
142 P

START COMRECOUV
SARL AU

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
يوليو   13 بباريخ  بالرباط  املؤرخ 
قوانين  بعض  تغيي9  تم   ،2020

الشركة وتم تمديد حا يلي :
 : االجبساعية  الحصص  تفويت 
تفويت 1000 حصة اجبساعية قيستها 
السيد  طرف  حن  درهم   100.000
الحاحل  حسيدي  االدري�شي  ياسين 
 A377486 رقم  الوطنية  للبطاقة 
لفائدة السيد سعيد لفداوي الحاحل 

.B5(0283 للبطاقة الوطنية رقم
السيد  اسبقالة   : املسي9  تغيي9 
إدارة  حن  حسيدي  اإلدري�شي  ياسين 
سعيد  السيد  وتعيين  الشركة 
ملدة  للشركة  كسسي9 جديد  لفداوي 

غي9 حمددة.
تغيي9 الهدف االجبساعي : الهندسة 

البعليسية.
او  (الباجر  والبصدير  االسبي9اد 

الوسيط).
بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ 24 أغسطس 2020 تمت رقم 

السجل البجاري 142557.
143 P

KRONOSOL
SARL

رأس حالها : 15.000.000.000 درهم
املقر الرئي�شي : طريق حديونة كم 

11.5 كوحين بوسكورة
RC : 175983

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
 ،2018 حاي   23 بباريخ  االسبثنائي 
 KRONOSOL شركة  شركاء  وافق 
دون تمفظ على زيادة رأس املال حن 
15.000.000 درهم إلى 20.000.000 
حن درهم   5.000.000 ببأسيس 
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تم االكبباب  االحبياطيات األخرى،   
بسا  بها بالكاحل واملخصصة للشركاء 
تؤدى هذه  يتناسب حع حساهساتهم، 
الزيادة إلى إنشاء 50.000 سهم جديد 
حرقسة  درهم لكل حنها،   100 بقيسة 
 200.000 دفع  حع   ،150001 ب 
درهم بالكاحل وتوزيعها على الشركاء 
قررت  استهالكهم،  حع  يتناسب  بسا 
العادية،  غي9  العاحة  الجسعية 
تعديل السابق،  القرار   ملراعاة 
املادة 6 «املساهسات» واملادة 7 «رأس 
والتي ستبم صياغتها  املال املشت9ك» 
«حساهسات  : البالي  النمو   على 

 املادة 6».
قد0 الشركاء املساهسات النقدية 

البالية :
الحق  عبد  شفيق  السيد 

10.000.000 درهم.
السيد طارق أوشان 10.000.000 

درهم.
املادة 7 رأس املال».

بسبلغ  املال  رأس  تمديد  تم 
درهم وهي حقسسة إلى   20.000.000
درهم   100 بقيسة  سهم   200.000
للسهم، حكبتب بها بالكاحل، حدفوعة 
بسا  للشركاء  وحخصصة  بالكاحل 

يتناسب حع حساهساتهم وهي :
الحق  عبد  شفيق  السيد 

100.000 سهم.
 100.000 أوشنان  طارق  السيد 

سهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

00668274 بباريخ 6 يونيو 2018.
144 P

STE CABINET Z DERKAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم  بالرباط   2018 أكبوبر   23 في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك  وحيد والتي تمسل 

الخصائص البالية :

.CAFE GRANITO : التسسية
 CAFE  : االجبساعي  الهدف 

RESTAURATION ET TRAITEUR
 SECTEUR 3  : االجبساعي  املقر 
 N 5 VILLA SAADA BAY SALAM

.SALE
حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.
درهم   100.000  : الرأسسال 
فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.
التسيي9 : ياسين الوعدودي.

السنة املالية : حن فاتح ينار إلى 31 
ديسس 9.

السجل البجاري رقم 31507.
145 P

موجيام
ش ذ 0 0 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
الدار البيضاء بباريخ 24 يناير 2020، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

باملسيزات البالية :
حوجيا0 ش ذ 0 0 ذات   : تسسية 

الشريك الوحيد.
الغرض : اإلنعاش العقاري.

شارع   ،46  : االجبساعي  املقر 
شقة  الثاني،  الطابق  الزرقطوني، 

رقم 6 الدار البيضاء.
سنة   (( في  املدة  حددت   : املدة 
اببداء حن البأسيس النهائي للشركة.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
 1000 إلى  حقسم  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجبساعية حن فئة 

للواحدةحوزعة كالبالي :
الناصري  القادر  عبد  السيد 

الشرقاوي 1000 حصة اجبساعية.
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
وتنبهي  يناير  أول  في  للشركة  املالية 

نهاية ديسس 9.
حعاد  السيد  عين   : التسيي9 
الناصري الشرقاوي كسسي9 للشركة 

ملدة غي9 حمدودة.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 ،2020 يناير   30 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 043)72.

بالسجل  الشركة  تقييد  وتم 

البجاري تمت رقم 455007.
بسثابة حقبطف وبيان

اإلدارة

145P مكرر

صاروح نيكوس انترناسيونال

أمبور اكسبور باختصار 

سنيمكس
ش ذ م م

االنمالل املسبق
بسقب�شى القرار الجساعي للشركاء 

 201( ديسس 9   31 بباريخ  املؤرخ 

لشركة صاروح نيكوس انت9ناسيونال 

سنيسكس  باخبصار  اكسبور  أحبور 

الكائنة حقرها االجبساعي  ش ذ 0 0، 

عين   3 رقم   21 زنقة  حونا  ببجزئة 

الشق الدار البيضاء تقرر حا يلي :

االنمالل املسبق للشركة.

تعيين حقر تصفية الشركة ببجزئة 

حونا زنقة 21 رقم 3 عين الشق الدار 

البيضاء.

تعيين السيد عبد العزيز صاروح 

كسصفي للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

البيضاء يو0 24 ف 9اير 2020، تمت 

رقم )8)731.
بسثابة حقبطف وبيان

املصفي

146 P

SPARTE HOLDING
تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

البيضاء  بالدار   2020 يونيو   14

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املواصفات  وفق  وذلك  حمدودة 

البالية :

.SPARTE HOLDING : التسسية

النشاط االجبساعي : أعسال البناء 

واألشغال العاحة.

املقر االجبساعي : 5 شارع عبد هللا 
بن ياسين عسارة بيالدون طابق 5 رقم 

5 الدار البيضاء.

املدة : )) سنة.
رأسسال : حدد في 100.000 درهم 

درهم   100 سهم ب   1000 إلى  جزء 

للسهم حررت نقدا بالكاحل وأسندت 

إلى الشركاء كالبالي :
القدحي9ي  الدبي  خليل  السيد 

333 سهم.

السيد شهيب أحين 333 سهم.

السيد احسد الوراق 334 سهم.

السيدين  تعيين  تم   : التسيي9 

خليل الدبي القدحي9ي والسيد شهيب 

أحين كسسي9ين ملدة غي9 حمددة.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في حبم ديسس 9.

األرباح : تقسم أو تنقل بعد خصم 

االحبياط القانوني.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

24 يوليو 2020، تمت رقم 740867.

السجل البجاري رقم )46713.

146P مكرر

KAM CREATION
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

البيضاء  بالدار   2020 يناير   27

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املواصفات  وفق  وذلك  حمدودة 

البالية :

.KAM CREATION : التسسية

بيع وتصنيع   : النشاط االجبساعي 

حنبجات النسيج والبقليدية.
زنقة أحسد   13  : املقر االجبساعي 

املجاطي عسارة أأللب طابق األول رقم 

8 حي املعاريف الدار البيضاء.

املدة : )) سنة.
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رأسسال : حدد في 100.000 درهم 
درهم   100 سهم ب   1000 إلى  جزء 
للسهم حررت نقدا بالكاحل وأسندت 

إلى الشريكين كالبالي :
السيدة كا0 نورة 800 سهم.

السيد سفيان خشيع 200 سهم.
كا0  السيدة  تعيين  تم   : التسيي9 
نورة كسسي9ة وحيدة ملدة غي9 حمددة.
حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في حبم ديسس 9.
األرباح : تقسم أو تنقل بعد خصم 

االحبياط القانوني.
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
رقم  تمت   ،2020 أغسطس   18

.743371
السجل البجاري رقم 5050)46.
147 P

شركة الصباغي كولور
تازة

املوقع  الخاص  العقد  بسوجب 
لقد  ببازة،   2020 حارس   3 بباريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذي الخصائص البالية :
التسسية : شركة الصباغي كولور.

املحطة  ساحة   : االجبساعي  املقر 
تازة   213 رقم  كي9ان  بن  تجزئة 

الجديدة.
باملغرب   : االجبساعي  املوضوع 

والخارج.
األشغال املخبلفة والبناء.

غي9  أو  حباشرة  بصفة  املشاركة 
وباملوضوع  الشركة  بنشاط  حباشرة 
أو الذي يسكن أن يسهل  االجبساعي 

نسو وتوسيع الشركة.
حمدد في حبلغ   : رأسسال الشركة 
 100 على  حجزأ  درهم   100.000

حصة والحصص حجزأة كالبالي :
أيوب الصباغي 600 حصة.
خولة الصباغي 400 حصة.

املجسوع : 1000 حصة.
حاليا  حسي9ة  الشركة   : التسيي9 
أيوب  السيد  طرف  حن  وإداريا 

الصباغي.

املدة : )) سنة.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.
القانونية  الوثائق  إيداع  تم  لقد 
ببازة  االببدائية  باملحكسة  للشركة 
تمت عدد   ،2020 يوليو   23 بباريخ 

.30(
توقيع املحاسب

148 P

شركة اينوكس كنوز
تازة

املوقع  الخاص  العقد  بسوجب 
لقد  ببازة،   2020 يونيو   26 بباريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذي  الوحيد  الشريك  ذات  الوحيدة 

الخصائص البالية :
التسسية : شركة اينوكس كنوز.

الرشاد  حي   : االجبساعي  املقر 
تازة  حكررة   1(8 رقم   4 حجسوعة 

الجديدة.
باملغرب   : االجبساعي  املوضوع 

والخارج.
حنشأة حعدنية، األشغال املخبلفة 

والبناء، األشغال الغابوية.
غي9  أو  حباشرة  بصفة  املشاركة 
وباملوضوع  الشركة  بنشاط  حباشرة 
أو الذي يسكن أن يسهل  االجبساعي 

نسو وتوسيع الشركة.
حمدد في حبلغ   : رأسسال الشركة 
 100 على  حجزأ  درهم   100.000

حصة والحصص حجزأة كالبالي :
حمسد ابريول 1000 حصة.

املجسوع : 1000 حصة.
حاليا  حسي9ة  الشركة   : التسيي9 
حمسد  السيد  طرف  حن  وإداريا 

ابريول.
املدة : )) سنة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 9.

القانونية  الوثائق  إيداع  تم  لقد 
ببازة  االببدائية  باملحكسة  للشركة 
بباريخ 23 يوليو 2020، تت رقم 307.

توقيع املحاسب

149 P

شركة سيبريم ميطال
تازة

املوقع  الخاص  العقد  بسوجب 
لقد  ببازة،   2020 يونيو   4 بباريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذي  الوحيد  الشرك  ذات  الوحيدة 

الخصائص البالية :
شركة سي 9يم حيطال.  : السسية 
املقر االجبساعي : حي الرشاد حجسوعة 

4 رقم ))1 تازة الجديدة.
باملغرب   : االجبساعي  املوضوع 

والخارج.
حنشأة حعدنية، األشغال املخبلفة 

والبناء، االسبي9اد والبصدير.
غي9  أو  حباشرة  بصفة  املشاركة 
حباشرة بنشاط االسبي9اد والبصدير.

غي9  أو  حباشرة  بصفة  املشاركة 
وباملوضوع  الشركة  بنشاط  حباشرة 
أو الذي يسكن أن يسهل  االجبساعي 

نسو وتوسيع الشركة.
حمدد في حبلغ   : رأسسال الشركة 
 100 على  حجزأ  درهم   100.000

حصة والحصص حجزأة كالبالي :
عبد الرحيم الهوتي 1000 حصة.

املجسوع : 1000 حصة.
حاليا  حسي9ة  الشركة   : التسيي9 
وإداريا حن طرف السيد عبد الرحيم 

الهوتي.
املدة : )) سنة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 9.

القانونية  الوثائق  إيداع  تم  لقد 
ببازة  االببدائية  باملحكسة  للشركة 
بباريخ 5 أغسطس 2020، تمت رقم 

.326
توقيع املحاسب

150 P

STE SCI BEJAHDI
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
يوليو   27 بباريخ  املؤرخ  االسبثنائي 

2020، تقرر حا يلي :
شركة  إلى  الشركة  شكل  تمويل 

ذات حسؤولية حمدودة.
تمديث النظا0 األسا�شي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  جرير  ل ن  االببدائية 
17 أغسطس 2020، تمت رقم 220.
151 P

STE SCI BEJAHDI
الجسع  حمضر  بسقب�شى 
بباريخ  املؤرخ  االسبثنائي  العا0 

12 أغسطس 2016، تقرر حا يلي :
 30.000 رفع راسسال الشركة حن 
150.000 درهم ليصبح  درهم بزيادة 
 180.000 هو  الشركة  حال  رأس 

درهم.
اجبساعية  حصة   17(( تفويت 
 BENBRAHIM GROUP لشركة 
واحدة  وحصة   INVESTMENT

للسيد ر�شى بن 9اهيم.
اسبقالة السيد املهدي بريش حن 

حنصبه كسسي9
بن 9اهيم  ر�شى  السيد  تعيين 

كسسي9 ملدة غي9 حمدودة.
تمديث النظا0 األسا�شي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
23 يوليو  االببدائية ل ن جرير بباريخ 

2020، تمت رقم )18.
152 P

STE HIDAYA BOIS
SARL

في  سجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
بالرباط قد تم   ،2020 17 أغسطس 
وضع القانون االسا�شي لشركة تمسل 

الخصائص البالية :
 STE HIDAYA BOIS  : التسسية 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
النجارة،   : االجبساعي  الهدف 
األملنيو0  املخبلفة،  البناء  أشغال 
الكهرباء،  والحدادة،  والزجاج 

السباكة، الصباغة، البجارة.
درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

على الشكل البالي :
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 340 حرديل  بوشعيب  السيد 

حصة.

السيد عصا0 هالل 330 حصة.

السيد حمسد الخضر 330 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

شقة   30 عسارة   : املقر االجبساعي 

شارع حوالي أحسد لوكيلي حسان   8

الرباط.

السيد بوشعيب حرديل،   : املسي9 

السيد عصا0 هالل.
 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.14516(

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ 25 أغسطس 

.2020

153 P

STE PLACE DREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها االجبساعي : 100.000 

درهم

حقرها االجبساعي : الدا البيضاء، 10 
زنقة الحرية، الطابق 3، الشقة 5

تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�شى 

حوثقة  تواتي  حليمة  سناء  األسباذة 

بالدار البيضاء بباريخ 22 يوليو 2020 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

خاصياتها  وحيد  بشريك  املحدودة 

كالبالي :

.PLACE DREAM : التسسية

الهدف : اإلنعاش العقاري.
زنقة   ،10 البيضاء  الدار   : املقر 

الحرية، الطابق 3، الشقة 5.

املدة : )) سنة.

درهم   100.000  : الرأسسال 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة، حسندة 

املصطفى  السيد  الوحيد  للشريك 

طوبي.

التسيي9 : عهد به ملدة غي9 حمدودة 

الحاحل  طوبي،  املصطفى  للسيد 

رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

طوبي،  زكرياء  والسيد   B2451(4

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
بصفبه حسي9ا غي9   BK271417 رقم 

شريك بالشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

رقم  تمت   2020 7 أغسطس 

.742240

154 P

YASMINE PREMIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها االجبساعي : 100.000 

درهم

حقرها االجبساعي : 50 شارع عبد 

الكريم الخطابي، الدار البيضاء

تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�شى 

حوثقة  تواتي  حليمة  سناء  األسباذة 

يناير  و15   13 بباريخ  بالدار البيضاء 

الجسع  حمضر  تمرير  تم   2020

 YASMINE العا0 االسبثنائي لشركة 

املسؤولية  ذات  شركة   PREMIUM

االجبساعي  رأسسالها  املحدودة 

االجبساعي  وحقرها  درهم   100.000

الدار  البيضاء 50 شارع عبد الكريم 

الخطابي، حيث قرر الشركاء في ذات 

الشركة رفع الرأسسال االجبساعي حن 

 10.000.000 إلى  درهم   100.000

حصة   ((.000 بزيادة  وذلك  درهم 

فئة  حن  اسسية  بقيسة  اجبساعية 

100 درهم للحصة الواحدة، لبصبح 

الشركة  في  الشركاء  حصص  بذلك 

على الشكل البالي :

 20.000 السيد عبد العالي برادة 

حصة اجبساعية.

 20.000 علمي  حونية  السيدة 

حصة اجبساعية.

السيد حمسد علمي برادة 20.000 

حصة اجبساعية.

 20.000 برادة  ياسسينة  السيدة 

حصة اجبساعية.

20.000 حصة  السيد عسر برادة 

اجبساعية.

حصة   100.000  : املجسوع 

اجبساعية.

وتغيي9 الهدف االجبساعي للشركة 

البجارية،  العسارات  بكراء  وذلك 

األحالك  السياحية والسكنية وشراء 

العقارية، اسبغالل وتدبي9 وإعادة بيع 

جسيع العقارات املبنية والغي9 املبنية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

رقم  تمت   ،2020 17 ف 9اير 

.731026

155 P

EMRANZIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
راسسالها االجبساعي : 10.000 درهم

حقرها االجبساعي : الدار البيضاء، 

26 ححج حرس السلطان، الشقة 3، 

الطابق 1

تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�شى 

حوثقة  حليمة تواتي،  األسباذة سناء 

بالدار البيضاء بباريخ ) يوليو 2020، 

لشركة  األسا�شي  القانون  تمرير  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد خاصياتها كالبالي :

.EMRANZIM : التسسية

البجهيز،  البجزئة،   : الهدف 

األرا�شي،  تقسيم  البناء،  التهيئة، 

االنعاش العقاري.

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

 ،3 26 ححج حرس السلطان، الشقة 

الطابق 1.

املدة : )) سنة.

الرأسسال : 10.000 درهم حقسسة 

درهم   100 حصة حن فئة   100 إلى 

للشريك  حسددة  الواحدة،  للحصة 

الوحيد.

التسيي9 : عهد به ملدة غي9 حمدودة 

للسيد عبد املالك الشنبوف، الحاحل 

رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

.KB4(185

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

21 يوليو 2020، تمت رقم 740420.

156 P

CAMABELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

راسسالها االجبساعي : 100.000 

درهم

حقرها االجبساعي : الدار البيضاء، 

26 ححج حرس السلطان، الشقة 3، 

الطابق 1

تلقبه  توثيقي  عقد  بسقب�شى 

حوثقة  حليمة تواتي،  األسباذة سناء 

يوليو   15 بباريخ  البيضاء  بالدار 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2020

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

خاصياتها كالبالي :

.CAMABELLE : التسسية

الهدف : االنعاش العقاري.

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

 ،3 26 ححج حرس السلطان، الشقة 

الطابق 1.

املدة : )) سنة.

درهم   100.000  : الرأسسال 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة، حسددة 

للشريك الوحيد.

التسيي9 : عهد به ملدة غي9 حمدودة 

للسيد حسن زحاوي، الحاحل لبطاقة 

.BK44885 البعريف الوطنية رقم

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

رقم  تمت   ،2020 13 أغسطس 

.743105

157 P
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAYHAN 10 AVENUE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 0535280535

STE SENATRAV
SARL AU

راسسالها االجبساعي : 0.000) درهم

املقر االجبساعي : شارع واد الذهب 

حي النهضة تاهلة، تازة

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

شركة  شركاء  قرر   ،2020 يوليو   6

حمدودة  شركة   STE SENATRAV

املسؤولية حا يلي :

 630 أي  األسهم،  جسيع  نقل 

حمسد  الصنهاجي  السيد  حن  سهسا 

والسيد الصنهاجي عبد القادر لصالح 

السيد الصنهاجي رشيد، الذي أصبح 

املذكورة  لشركة  الوحيد  الشريك 

وبالبالي يسبلك جسيع األسهم أي 00) 

سهم.

للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 

إلى  املسؤولية  حمدودة  شركة  حن 

ذات  املسؤولية  حمدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

اسبقالة السيد الصنهاجي حمسد، 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

الشركة  إدارة  حن   Z5064 رقم 

الصنهاجي  السيد  وتعيين  املذكورة 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  رشيد 

حسي9ا   Z412180 رقم  الوطنية 

للشركة.

تم لدى كبابة   : اإليداع القانوني 

ببازة  االببدائية  للسمكسة  الضبط 

تمت رقم   2020 أغسطس   13 يو0 

.365

158 P

GET YOUR EVENT
SARL AU

 GET بسقب�شى عقد عرفي لشركة 

في  بالرباط  YOUR EVENTسجل 

21 يوليو 2020، تقرر حا يلي :

تمويل املقر الرئي�شي للشركة حن 

الشقة   3 4 زنقة واد زيز الطابق  رقم 

رقم 7 أكدال الرباط إلى تجزئة حفرة 

 ،4 رقم  املحل   ،01 عسارة  النساك، 

تابريكت، سال.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 ،2020 )1 أغسطس  بالرباط بباريخ 

تمت رقم 106137.
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KHIBRATOU.COM

SARL AU

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

بالرباط  واملسجل   2020 ف 9اير   10

الخصائص  ذات  الشركة  تأسست 

البالية :

حسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

حمدودة بشريك وحيد.

 KHIBRATOU.COM  : االسم 

ذات املسؤولية املحدودة.

الهندسة   : االجبساعي  الهدف 

والخ 9ة.

 100.000  : الشركة  رأسسال 

حصة   1000 على  حقسسة  درهم، 

100 درهم للحصة  اجبساعية بقيسة 

حوزعة كسا يلي :

السيد البقالي عادل 1000 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

سبو  زنقة   52 االجبساعي  املقر 

أكدال،  اليسار  شقة  الثاني  الطابق 

الرباط.

التسيي9 : السيد البقالي عادل.

البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.14456(
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 STE WITH U

(WU(

شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد

نقل املقر االجبساعي
االسبثنائي  العا0  الجسع  قرر 

املنعقد بباريخ 17 أغسطس 2020 :

نقل املقر االجبساعي حن : حي االحل 

طريق الرحاني املعازيز الخسيسات.

الحي  االول  الطابق   108  : الى 

االداري املعازيز املركز الخسيسات.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

بباريخ   1124 بالخسيسات تمت رقم 

26 أغسطس 2020.
للنسخ والبيان

الوكيل
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 STE  SERVIZI ITALIA

MAROCCO

شركة ذات حسؤولية حمدودة

السجل البجاري رقم : 372727

االسبثنائية  القرارات  بسوجب 

يوليو   15 بباريخ  الوحيد  للسساهم 

 SERVIZI ITALIA لشركة   2020

في  املسجلة   MAROCCO SARL

السجل البجاري تمت رقم 372727، 

اتخذت القرارات البالية :

أحين  حمسد  السيد  اسبقالة 

حعوني حن حهاحه كسدير.

جاي  خليل  السيد  تعيين  تاكيد 

حكيمي بصفبه املسي9 الوحيد.

النظا0  في  املقابل  البعديل 

االسا�شي.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

البجارية بالدارالبيضاء بباريخ 8 نون 9 

2020 بسوجب قانون رقم 742614.
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STE RGPD WEB SOLUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة

السجل البجاري  رقم : 57)425

 5 بباريخ  العا0  الجسع  بسوجب 

 STE RGPD أغسطس 2020 لشركة

املسجلة   WEB SOLUTION SARL

رقم  تمت  البجاري  السجل  في 

57)425، قرر الشركاء حا يلي :

االسهم  جسيع  بيع  على  املوافقة 

بين :

السيد حيكائيل جين روش لصالح 

السيدة نادية حيسر.

جين  حيكائيل  السيد  اسبقالة 

روش حن حهاحه كسسي9.

تعيين السيدة نادية حيسر حديرة 

جديدة.

النظا0  في  املقابل  البعديل 

االسا�شي.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

 12 بباريخ  بالدارالبيضاء  البجارية 

2020 بسوجب قانون رقم  أغسطس 

.74281(
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STE HALAWA NATUREL

SARL AU

في  حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 

قد   ،2020 يونيو   23 بباريخ  الرباط، 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 STE HALAWA  : التسسية 

.NATUREL

صالون   : االجبساعي  الهدف 

بيع  للنساء،  والبجسيل  الحالقة 

املنبجات البجسيلية.

درهم   100.000  : الرأسسال 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 .. النكادي  الحسنية  السيدة 

1000 حصة.
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حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
الباسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.
حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسس 9 حن كل  سنة حاعدا السنة 

االولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
أحسد  قيسارية   25 رقم   : املقر 
كريم زاوية زنقة عسر السالوي وعبد 
الرحسان الشنكيطي قبيبات الرباط.

الحسنية  السيدة   : املسي9ة 
النكادي.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 
.144783
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 STE FAYZA BENJEDDI
GLOBAL
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة
ذات شريك وحيد
تاسيس شركة

بالرباط  حؤرخ  حمضر  بسقب�شى 
وضع  تم   2020 يوليو   15 بباريخ 
القوانين االساسية لشركة حمدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املسيزات البالية :
والبصدير  االسبي9اد   : الهدف 

(تاجر أو وسيط).
بالجسلة  البجسيل  حسبمضرات 

(تاجر حنبجات).
االستشارات االدارية.

30، شقة رقم  عسارة رقم   : املقر 
8 شارع حوالي أحسد الوكيلي حسان.

: حدد راسسال بسا قدره  راسسال 
100.000 درهم.

غي9  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي9 
فايزة  السيدة  طرف  حن  حمدودة 

بنجدي.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم   ،2020 أغسطس   25 بباريخ 

السجل البجاري رقم 145185.
.D: 106197
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STE VFA PARTNERS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
بالرباط  حؤرخ  حمضر  بسقب�شى 

وضع  تم   2020 أغسطس   4 بباريخ 

القوانين االساسية لشركة حمدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املسيزات البالية :

الهدف : االستشارات االدارية.

30، شقة رقم  عسارة رقم   : املقر 

8 شارع حوالي أحسد الوكيلي حسان.

: حدد راسسال بسا قدره  راسسال 

10.000 درهم.

غي9  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي9 

حمدودة حن طرف السيد وليد بنعلو.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم   ،2020 أغسطس   25 بباريخ 

السجل البجاري رقم 145187.

.D: 106198
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 STE NORD AFRIQUE

 DE PROPREITE ET

D’ENVIRONNEMENT
(SNAPE(

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
بالرباط  حؤرخ  حمضر  بسقب�شى 

وضع  تم   2020 يونيو   17 بباريخ 

القوانين االساسية لشركة حمدودة 

املسؤولية ذات املسيزات البالية :

الهدف :  تنظيف واجهات املحالت 

واملخازن والشقق (حقاول).

أو  البجارية  العسليات  ادارة 

للخدحات  الزراعية  أو  الصناعية 

املدنية أو العسكرية (رائد أعسال).

حطعم (حشغل).

 2 الطابق   2 رقم  الشقة   : املقر 
عسارة 0) حي االندلس املسي9ة تسارة.

: حدد راسسال بسا قدره  راسسال 
100.000 درهم.

غي9  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي9 
ملياء  السيدة  طرف  حن  حمدودة 

برحال.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
ببسارة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 
رقم   ،2020 أغسطس   11 بباريخ 

السجل البجاري رقم ))1303.
.D: 3735

167 P

 STE ATOUIJAR RACHID
CARS

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس شركة
بسوجب عقد عرفي حمرر بأكادير 
القانون  وضع   2020 حارس   2 يو0 
حسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 
حسيزاتها  الوحيد  للشريك  حمدودة 

كالبالي :
كار شركة  اتويجر رشيد   : االسم 
للشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

الوحيد.
بدون  السيارات  كراء   : املوضوع 

سائق.
 3 رقم  حمل   : االجبساعي  املقر 
حكرر   1( شارع فرحات حشاد رقم 

حي القدس أكادير.
 100.000 في  حدد   : الراسسال 
حن  سهم   100 على  حوزعة  درهم 
الواحد،  للسهم  درهم   100 فئة 
كلها حكبتبة وحمررة عند االكبباب 

لفائدة اتويجر رشيد.
السيد اتويجر  رشيد عين حسي9ا 
وله  حمدودة  غي9  ملدة  للشركة 

صالحيات البوقيع للشركة.
باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 
البجارية بأكادير يو0 15 يوليو 2020، 

تمت رقم 1405).
حقبطف للنشر والبيان
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STE TRANS ZANAA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
يوليو   10 في  طبقا للعقد املؤرخ 

تم تاسيس شركة املسؤولية   ،2020

حمدودة بالخصائص البالية :

.STE TRANS ZANAA : االسم

داخل  البضائع  نقل   : الهدف 

وخارج الوطن.

 100.000  : املجسوعة  راسسال 

درهم.

املسي9 : خسيس زانع.

 4 تسزارت بلوك   : املقر االجبساعي 

رقم 34 ايت حلول انزكان.

املدة : )) سنة.

للسجسوعة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكسة  البجاري  بالسجل 

 1230 رقم  تمت  انزكان  االببدائية 

بباريخ 11 أغسطس 2020.
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STE BRODERIE YOUSSEF
S.N.C

تأسيس شركة
حسجل  عرفي،  عقد  على  بناءا 

 ،2020 أغسطس   6 بباريخ  بكلسيم 

تم وضع القوانين االساسية لشركة 

 BRODERIE YOUSSEF  : البضاحن 

ذات الخصائص البالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كسا في الخارج هو :

الخياطة والفصالة.

املقر االجبساعي : حي الفيال كلسيم.

املدة : )) سنة.

الراسسال : حدد في 10.000 درهم 

اجبساعية  حصة   100 على  حقسم 

في  وهي  للواحدة  درهم   100 بقيسة 

نصيب :

حصة   50 صالح  بن  يوسف 

اجبساعية.

حصة   50 صالح  بن  فاطسة 

اجبساعية.
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: تسي9 الشركة وملدة غي9  التسيي9 

حمدودة حن طرف السيد يوسف بن 

صالح.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

االببدائية بكلسيم بباريخ 18 أغسطس 

2020، تمت رقم 196/2020.
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 STE THAI SQUARE SPA BY

NORA

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : حمل رقم 12 

تجزئة 1854 الحي املحسدي أكادير

تاسيس شركة
بسوجب عقد عرفي حمرر بباريخ 

تم تاسيس شركة   ،2020 يوليو   20

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد املسيزات البالية :

 STE THAI شركة   : التسسية 

 SQUARE SPA BY NORA SARL

ش.0.0.

الهدف : حسا0.

 12 رقم  حمل   : االجبساعي  املقر 

تجزئة 1854 الحي املحسدي أكادير.

 100.000  : االجبساعي  راسسال 

1000 حصة حن فئة  درهم حجزأ الى 

100 درهم للحصة.

نورة  السيدة  تعيين   : التسيي9 

غي9  ملدة  للشركة  حسي9ة  حهيدي 

حمددة.

وتم االيداع القانوني لهذا العقد 

املحكسة  هيئة  لدى  الضبط  بكبابة 

 (3115 رقم  تمت  بأكادير  البجارية 

والسجل البجاري رقم )4367 بباريخ 

28 يوليو 2020.
حن أجل النسخة والبيان
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STE CENTRE DENIS PRIVE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
القانون  وضع  تم   ،2020 حارس   5

حسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 

حمدودة ذات املواصفات البالية :

 CENTRE DENIS  : التسسية 

.PRIVE

البكوين   : االجبساعي  الهدف 

املسبسر.

 2 رقم  الشقة   : االجبساعي  املقر 

الطابق الثاني حي رياض السال0 عسر 

بنجلون عسارة 13، اكادير.

سنة   ((  : االجبساعية  املدة 

اببداء حن تاريخ تسجيلها في السجل 

البجاري عدا ادا تم الحل املسبق أو 

البسديد.

يبكون حن   : الراسسال االجبساعي 

100.000 درهم.

االنسة  تعيين   : الشركة  تسيي9 

بوزاليم عائشة والسيد اسبار حمسد 

كسسي9ين للشركة ملدة غي9 حمدودة.

السجل  في  البقييد  تم   : البقييد 

بأكادير  البجارية  للسمكسة  البجاري 

تمت   ،2020 أغسطس   12 بباريخ 
رقم 5414).
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 STE EL MALYH EXPRESS
SARL AU

تاسيس شركة
االسا�شي  القانون  بسقب�شى 

تم   ،2020 يوليو   27 بباريخ  املؤرخ 

املسؤولية  حمدودة  شركة  تاسيس 

 EL MALYH الوحيد  الشريك  ذات 

EXPRESS ذات الخصائص البالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كسا في الخارج هو :

الغي9  لحساب  البضائع  نقل 

واالرساليات.

املقر االجبساعي : شارع آسية بنت 

حزاحم رقم ) كلسيم.

املدة : )) سنة.

 100.000 في  حدد   : الراسسال 

حصة   1000 على  حقسم  درهم 

اجبساعية بقيسة 100 درهم للواحدة 

الرجراجي  السيد   : نصيب  في  وهي 

املليح 1000 حصة اجبساعية.

: تسي9 الشركة وملدة غي9  التسيي9 

حيلود  السيد  طرف  حن  حمدودة 

املليح أو نائبه السيد الرجراجي املليح.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

 10 بباريخ  بكلسيم  االببدائية 

أغسطس 2020، تمت رقم 2)1.
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STE CENTRE PSYCHODEV
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
تبعا للعقد العرفي املؤرخ باكادير 

تاسيس  تقرر   ،2020 يوليو   13 في 

شركة ذات املسيزات البالية :

 CENTRE : التسسية : االجبساعية

PSYCHODEV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات شريك وحيد.

العالج   : االجبساعي  الهدف 

واملبابعة  املساعدة  النف�شي، 

النفسية.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 

املرتبطة بشكل حباشر أو غي9 حباشر 

باالهداف املذكورة أعاله.

رقم   C بلوك   : االجبساعي  املقر 

 1 تكنوبول  الثالث  الطابق   C310

فونتي أكادير.

 60.000  : االجبساعي  الراسسال 

درهم حقسسة الى 600 حصة حن فئة 

حوزعة  100درهم للحصة الواحدة، 

كالبالي :

 600  ... جهان  سعدي  السيدة 

حصة.

عينت السيدة سعدي   : التسيي9 

ملدة  للشركة  وحيدة  جهان كسسي9ة 

غي9 حمدودة.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

التسجيل في السجل البجاري.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

تم االيداع القانوني لدى حصلحة 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

 ،2020 أغسطس   4 بباريخ  باكادير 

تمت رقم 5083).
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FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

حكبب الحسابات واالستشارات

الهاتف : 05.82.22.01.11

06.61.77.(6.86

STE DOMAINE ARAKI
SARL

تاسيس شركة
بأكادير  حؤرخ  عقد  بسقب�شى 

انشاء  تم   ،2020 يونيو   17 بباريخ 

باملعايي9  واقاحة نظا0 قانون شركة، 

البالية :

 DOMAINE ARAKI  : التسسية 

.SARL

حمدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

حدائق   C/0  : االجبساعي  املقر 

املحسدي  الحي   3 رقم   27 سوس 

أكادير.

املدة : )) سنة.

درهم   100.000  : الراسسال 

حقسسة على 1000 حصة بقيسة 100 

درهم للحصة وزعت كالبالي :

1000 حصة لفائدة السيد عراقي 

حوالي اسساعيل.

حوالي  عراقي  السيد   : التسيي9 

اسساعيل حسي9 الشركة.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط لدى هيئة املحكسة البجارية 

 16 بباريخ   (1447 باكادير تمت رقم 

يوليو 2020.

175 P
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 SOCIETE R-NOUN TRAV
 Société à Responsabilité Limitée

AU

Au Capital de 100.000،00 Dhs

 SIEGE SOCIALE : HAY WALI

 ALLAH RUE EL ABTAL N°7

GUELMIM

ICE : 00254348000070

تـــأسيــس شركة 
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،17/06/2020

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملسيزات البالية :

التسسية : شـــركة ار نون تراف.

املقر االجبساعي : حي ولي هللا زنقة 

االبطال رقم 07 كلسيم.

درهم   100.000  : الرأسســـــــــــــال 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100 درهم.

الهدف : االشغال املخبلفة والبناء.

 1000  : : لحبيب عوا0  الشــــــــــــــركاء 

حصة.

املسي9 القانوني : لحبيب عوا0.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

كلسيم بباريخ ) يوليو2020 تمت رقم 

.153

176 P

 RIFAL TRANSPORTS & شركة

LOGISTIQUE ش.م.م
رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجبساعي : عسارة 3 رقم 10 

الطابق 3 شقة رقم 13 السعادة 2 

الحي املحسدي أكادير

ICE 002580178000012

تأسيس الشركة ذات حسؤولية 
حمدودة
البأسيس

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بأكادير 

نظا0  خلق  تم   20/07/2020 في 

تأسيس الشركة ذات املسيزات البالية :

حسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

حمدودة.

 RIFAL شركة   : التسسية 

TRANSPORTS E& LOGISTIQUE

الهدف : تهدف الشركة إلى :

• توصيل سلع البناء

• كراء آليات البناء

املقر االجبساعي : عسارة 3 رقم 10 

 2 السعادة   13 شقة رقم   3 الطابق 

الحي املحسدي أكادير.

حدة  حددت   : االجبساعية  املدة 

الشركة في )) سنة.

التسيي9 : 

ابتهال،  حاف  السيدة  تعيين   •

حسي9ة الشركة ملدة غي9 حمدودة.

حع ذلك، سبلتز0 الشركة ببوقيع 

املسي9ة.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

حجزء  درهم   100.000 في  الشركة 

على 1000 حصة حن فئة 100 درهم 

للسهم الواحد. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  البجارية  باملحكسة  القانوني 

رقم  تمت   2020 18غشت  بباريخ 

.(5461

177 P

 STE RENOMIN شركة
حمدودة املسؤولية لشريك وحيد 

إعالن عن البأسيس
بسقب�شى عقد عرفي بباريخ فاتح 

قوانين  حررت  بأكادير   2020 يونيو 

لشريك  املسؤولية  حمدودة  شركة 

وحيد خصائصها كالبالي :

. RENOMIN االسم : شركة

بــيـــع   ، اشــغـــال الــبــهــيــئــة   : الهدف 

الــســكــبـــب،  حــســبــلــزحـــات  وشــراء 

وراقـــة.

املقر االجبساعي : عند انجكوفسك 

 2( السعدي  شيخ  حمسد  شارع  في 

الرابع  الطابق  حرحبا  عسارة  ف 9اير، 

تال 9جت - أكادير. 

سنة اببداءا حن تاريخ   ((  : املدة 

الباسيس النهائي.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

الى  حقسم  درهم   100.000 حبلغ 

درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

للواحدة تكبب بكاحلها وتمدد وتسند 

السيد عزيز   – إلى املؤسس الوحيد 

حيني.

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة حا عدا السنة املالية االولى التي 

الى غاية  البأسيس  تاريخ  تتبدئ حن 

31 ديسس 9 .

الشركة  بتسيي9  يقو0   : التسيي9 

وملدة غي9 حمدودة السيد عزيز حيني

5 % لبكوين  األرباح : يبم اقبطاع 

عليه  املنصوص  االحبياطي  الرصيد 

اويخصص  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد  حن  حرحل  اوحبلغ  احبياطا 

برحبه اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

البجارية بأكادير بباريخ 11/06/2020 

تمت رقم 5)01).
 للخالصة والبذكي9 

178 P

 STE PHARMACIE

BOUZGAR
SARL AU

CONSTITUTION

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

والذي   2020 ف 9اير   22 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بسوجبه،  ثم 

حسؤولية حمدودة حسيزاتها كالبالي: 

 STE PHARMACIE  : االسم 

.BOUZGAR SARL AU

حسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

حمدودة

الرأسسال : 2.713.000 درهم 

الهدف :  - اسبغالل صيدلية.

بوزكار   640 شارع   : العنوان 

الجرف انزكان.

السنة املالية : لببدأ حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

: تسي9 الشركة حن طرف  التسيي9 

السيد نجاة بشور. 

باملحكسة  القانوني  االيذاع  ثم 

 19/08/2020 في  بانزكان  االببدائية 

تمث رقم 1300السجل البجاري رقم 

 .20(15

179 P

 PAUSE MECANIQUE DU 

ROUTIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجبساعي : ب ك 17 الطريق 

اإلقليسية رقم 1014 بيوكرى ايت 

عسي9ة

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�شى 

بأيت عسي9ةتم   2020 يوليوز   03 يو0 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

باملواصفات  بشريك وحيد  حمدودة 

البالية :

 PAUSE شركة   : التسسية 

.MECANIQUE DU ROUTIER

الهدف : - حيكانيكا السيارات.

- املباجرة في قطع غيار 

املقر االجبساعي : ب ك 17 الطريق 

ايت  بيوكرى   1014 رقم  اإلقليسية 

عسي9ة.

املدة : حدة الشركة )) سنة.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسس 9.
رأس حال الشركة : حدد رأس حال 

الشركة االجبساعي في 100.000 درهم 

 100 بقيسة  حصة   1000 حقسم 

درهم لكل حصة.

كورحا  فاطسة  السيدة   : التسيي9 

كسسي9 للشركة ملدة غي9 حمدودة .

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بإنزكان  باملحكسةاالببدائية  الضبط 

رقم  تمت   2020 يوليوز   2( بباريخ 
البجاري  بالسجل  وسجل   1122

بنفس املدينة تمت رقم 5)207.
حقبطف حن أجل اإلشهار

180 P
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STE PAGMA PHARM
SARL AU

بسقب�شى عقد عرفي املؤرخ بباريخ 
تأسيس  تم  أكادير   17/07/2020
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الخصائص  تمسل  الوحيد  املساهم 

البالية :
 STE PAGMA PHARM : التسسية

 SARL AU
ب  رقم  كراج   : االجبساعي  املقر 

132 رجافاهلل اكادير .
رأس املال : 100.000 درهم.

املدة  : )) سنة 
العالي  عبد  السيد   : املسي9 

االدري�شي الودغي9ي. 
شبه  املواد  في  تاجر   : النشاط 
الطبية_-  اآلالت7  بيع   - الصيدلية 

اسبي9اد وتصدير. 
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
 10/08/2020 في  أكادير  البجارية 

تمت رقم 5252) .
181 P

STE SMDR AUTO DIAG
 Sarl

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�شى 
شركة  إنشاء  تم   2020 يوليو   28
تمسل  املسؤولية  حمدودة 

الخصائص البالية :
 SMDR AUTO»  : التسسية 

«DIAG
الشكل القانوني : شركة حمدودة 

املسؤولية.
املقر االجبساعي : بقعة )2 ببجزئة 
بيبي  سيدي  حركز  سليسان  رشدي 

شبوكة أيت بها.
الرأسسال االجبساعي : عشرة ألف 
درهم حجزأ إلى 100 حصة اجبساعية 

بقيسة 100 درهم للحصة.
املدة : )) سنة.

إصالحها  صيانة،   : املوضوع 
والتشخيص السيارات.

حن  الشركة  ستسي9   : التسيي9 
طرف سعيد حدير.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االببدائية بانزكان 

بباريخ 19/08/2020 رقم 1282.
 20(05 البجاري  السجل  رقم 

بانزكان.
182 P

STE SJW
SARL A.U

إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة
 13 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم تأسيس شركة ذات   2020 يوليو 
املسيزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

البالية :
.STE SJW SARL A.U : التسسية

املقاوحة  شارع   : االجبساعي  املقر 
قرب حمطة أجيب - طانطان.

درهم   100.000  : الرأسسال 
فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100،00 دراهم.
الهدف : أشغال البناء، 

الناصر جسال،  عبد   -  : الشركاء 
حغربي، حزداد بباريخ 04/10/1985، 

.JF 52851 ب.ت.ورقم
فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 
كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة.
: تسي9 الشركة حاليا حن  التسيي9 

طرف :
غي9  ملدة  جسال  الناصر  عبد 

حمددة.
باملحكسة  تم   : البجاري  السجل 
بباريخ بطانطان   االببدائية 
11 أغسطس 2020 تمت رقم 5473.
183 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL
 IMM MESROUR AV HASSAN II 4
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE SEIZE TRANS  شركة
SARL ش. م. م

تأسيس شركة 0 0
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تأسيس  تم   2020 أغسطس   13  :
تمسل  املسؤولية  حمدودة  شركة 

الخصائص البالية :

اسم  الشركة  تمسل   : التسسية 

.STE SEIZE TRANS SARL شركة

تمدد رأسسال   : رأسسال الشركة 

الشركة في 100.000 درهم حقسم الى 

لكل  درهم   100 بقيسة  1000حصة 

حصة حسلوكةل ابراهيم بن سيهسو

JB83122 : 00) حصة.

 JH1481( :وحصطفى بن سيهسو

100 حصة.

املقر  تمدد   : االجبساعي  املقر   

االجبساعي للشركة في العنوان :بسركز 

أيت اعسي9ة اشبوكة أيت باها.

الهدف االجبساعي : تعسل الشركة 

في حجال نقل األشخاص.

الشركة  تسيي9  تمدد   : التسيي9 

حن طرف السيد:ابراهيم بن سيهسو

JB83122

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

النزكان  االببدائية  املحكسة  لدى 

تمت رقم 1275 بباريخ )1 أغسطس 

.2020

184 P

SALIRASI IMPORT EXPORT 

  S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�شى 

تست صياغة القانون   26/03/2020

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص البالية :

اسم  تمسل  الشركة   : التسسية  

 SALIRASI IMPORT EXPORT  »

 « S.A.R.L AU

الهدف االجبساعي :  

• االسبي9اد والبصدير 

• اشغال حخبلفة

اقاحة حيسوزة    : املقر االجبساعي   

عسارة 03 شقة C14 صونابا أكادير.

املدة  : حمددة في )) سنة.

حبلغ  في  حمدد   : الراسسال 

100.000 درهم حقسم 1000 حصة 

للحصة  درهم  بسائة  اجبساعية 

الواحدة حقسسة كسايلي :

بوحريرصالحة : 1000 حصة.

املسي9 الوحيد للشركة   : التسيي9 

بوحريرصالحة ملدة غي9 حمدودة.

السنة االجبساعية : تبدأ حن فاتح 

يناير وتنبهي في 31 ديسس 9.

حقسسة   : االجبساعية  األرباح 
القانون  حن   22 الفصل  حسب 

االسا�شي للشركة.

باملحكسة  تم   : القانوني  االيداع 

البجارية بأكادير يو0 21 يوليو 2020 

تمت عدد رقم 02)1).
حقبطف قصد االشهار.

185 P

 STE SAHARABOUKAA
 SARL A.U

إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

شركة  تأسيس  تم   20/07/2020

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسيزات البالية:

التسسية :

 STE SAHARABOUKAA  SARL

.A.U

حي   306 الرقم   : املقر االجبساعي 

النهضة –طانطان.

درهم   100.000  : الرأسسال 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100،00 دراهم.

الهدف : بيع الشاي 

الشركاء : - الحسين لفيش، حغربي، 

– باالخصاص   1(77 بباريخ  حزداد 

JF 22688 سيدي افني، ب.ت.ورقم

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة.

: تسي9 الشركة حاليا حن  التسيي9 

غي9  ملدة  لفيش   HGPSDK  : طرف 

حمددة.
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باملحكسة  تم   : البجاري  السجل 

بباريخ بطانطان   االببدائية 

11 أغسطس 2020 تمت رقم 5475.

186 P

 SOUSS MASSA JET

SARL A U

تأسيس شركة

بسوجب عقد عرفي حمرر بباريخ 

تأسيس شركة  تم   2020 يونيو   2(

حمدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات املسيزات البالية :

 SOUSS MASSA التسسية : شركة

JET ش.0.0 ذات شريك واحد.  

الهدف 1 : كراء حعدات الرياضات 

البمرية .

املقر االجبساعي : بلوك ب رقم 42 

حي بوحسين بنسركاواكادير.

 100.000  : رأس املال االجبساعي 

1000حصة حن فئة  درهم حجزأ إلى 

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   100

كلها للسيد عبد العالي الغولي.

السيد  الشركة  يسي9   : التسيي9 

عبد العالي الغولي وتخويله اإلحضاء 

املنفرد ملدة غي9 حمدودة.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

آخر ديسس 9 حن كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكبابة  العقد 

تمت  باكادير  البجارية  املحكسة 

البجاري  والسجل   (20(5 رقم 

رقم)4356 بباريخ 022/07/2020.
حن اجل النسخة والبيان

حرر باكادير بباريخ

0 11/08/2020

187 P

 SOCIETE TOPSUD

TRAVAUX

SARL AU

ICE 002565037000061

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة

رأسسالها 000 100 درهم 

املقر االجبساعي : رقم )4 تجزئة 

اساكا 2 تيزنيت

بسقب�شى عقد عرفي حمرر بباريخ 

القانون  انجاز  تم   2020 يوليوز   20

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

حمدودة ذات املواصفات البالية :

 SOCIÉTÉ TOPSUD  : التسسية 

.TRAVAUX  SARL AU

البناء-  أعسال   : الشركة  غرض 

أعسال حخبلفة.

التي  العسليات  إنجاز كل  وعسوحا 

حباشرة  أوغي9  حباشرة  عالقة  لها 

بالعسليات املذكورة والتي حن شانها 

أن تساهم في تنسية الشركة.

ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 

حن يو0 تقييدها في  سنة اببداء   ((

السجل البجاري 

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

الشركة في حبلغ 100.000 درهم

حصة حن فئة   1000 حقسم إلى 

100 درهم لفائدة كل حن : 

 1000 الهاشم  تكسري  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد تكسري الهاشم 

كاحل  تمسله  حع  لشركة  حسي9 

الصالحيات حسب القانون األسا�شي 

للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكبابة 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   13/08/2020 بباريخ  بتزنيت 

رقم 545.

188 P

 STE TOP LASER TAN TAN

SARL A.U

إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة
 20 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم تأسيس شركة ذات   2020 يوليو 

املسيزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

البالية :

 STE TOP LASER TAN : التسسية

.«TAN  «SARL A.U

زنقة   28 الرقم   : املقر االجبساعي 

تكنة طانطان –طانطان.

درهم   100.000  : الرأسسال 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100،00 دراهم.

الديكورات  وبيع  انباج   : الهدف 

ولعب االطفال.

فوليل،  حاءالعينين   -  : الشركاء 

أكبوبر   30 بباريخ  حزداد  حغربي، 

ب.ت.ورقم  بطانطان،   1(85

. JF37706

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة.

: تسي9 الشركة حاليا حن  التسيي9 

طرف :

غي9  ملدة  فوليل  العينين  حاء 

حمددة.

باملحكسة  تم   : البجاري  السجل 

 25 بباريخ  بطانطان  االببدائية 

أغسطس 2020  تمت رقم 5485.

 189 P

SOCIETE TILIWA ELEC

SARL AU

ICE 002472769000046

CONSTITUTION
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة رأسسالها 000 100 درهم .

حسو  اد  دوار  االجبساعي  املقر  

تيغي9ت سيدي افني

بسقب�شى عقد عرفي حمرر بباريخ 
القانون  انجاز  تم   2020 حارس   0(

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

حمدودة ذات املواصفات البالية :

التسسية : 

 SOCIÉTÉ TILIWA ELEC SARL

. AU

البناء-  الشركة:اعسال  غرض 

اعسال حخبلفة- تجارة حرة

التي  العسليات  انجاز كل  وعسوحا 

حباشرة  أوغي9  حباشرة  عالقة  لها 

بالعسليات املذكورة والتي حن شانها 

أن تساهم في تنسية الشركة .

ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 

حن يو0 تقييدها في  سنة اببداء   ((
السجل البجاري 

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

الشركة في حبلغ 100000 درهم

1000حصة حن فئة  حقسم إلى   

100 درهم لفائدة كل حن : 

السيداعطار علي 1000 حصة

تم تعيين السيد اعطار علي حسي9 

لشركة حع تمسله كاحل الصالحيات 

حسب القانون األسا�شي للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكبابة 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

18/08/2020تمت  بباريخ  بتزنيت 
رقم 551.

190 P

STE TIGOU DERNE 
ICE0024(5272000073

SARL AU

تأسيس
حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم   2020 يونيو   1( بباريخ  ببيزنيت 

وضع قانون أسا�شي لشركة حمدودة 

الخصائص  تمسل  والتي  املسؤولية 

البالية :

 STE TIGOU DERNE : التسسية 

.SARL AU

حقاولة   : االجبساعي  الهدف 

والبنايات/ املخبلفة  لألشغال 

اإلنعاش العقاري.
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 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 

فئة 100 درهم حوزعة كالبالي :

 1000 عسري  الحسان  السيد   -

حصة.

سنة اببداءا حن تاريخ   ((  : املدة 

تأسيسها النهائي.

باب  خارج   : االجبساعي  املقر 

الخسيس تيزنيت.

الحسان  السيد   -  : املسي9ون 

غي9  وملدة  الشركة  حسي9  عسري 

حمدودة.

بكبابة  تم   : القانوني  االيداع 

الضبط باملحكسة االببدائية ببيزنيت 

 13 بباريخ   2020/191 رقم  تمت 

يوليو 2020.

191 P

STE TEAM MAKEIT
S.A.R.L AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك واحد
رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجبساعي : رقم 14 الطابق 

الرابع عسارة رانينوشارع الحسن 

األول حي املسي9ة أكادير

 تأسيس شركة
 8 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

يوليو 2020، تم وضع قوانين الشركة 

ذات امليزات البالية:

.STE TEAM MAKEIT : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة دات شريك واحد

.SARLAU

لالتصاالت  وكالة   -  : الهدف 

واالشهار.
الطابق   14 رقم   : املقر االجبساعي 

الحسن  شارع  رانينو  عسارة  الرابع 

االول حي املسي9ة أكادير.

سنة اببدءا حن تاريخ   ((  : املدة 

البأسيس.
 100.000 : حدد في حبلغ  رأسسال 

درهم حقسم الى 1000 حصة حن فئة 

100 درهم.

إلى  أسند  التسيي9   : التسيي9   -  7

السيد اسرارفي كريم

تم بكبابة   : اإليداع القانوني   -  8

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 1( بباريخ   (5470 ألكادير تمت رقم 

أغسطس 2020.
حن اجل النسخة والبيان عن املسي9:

السيد اسرارفي كريم 

192 P

ZAKIF-ALL TRANS
RC : 20881/ INEZGANE

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة 

بها  ايت  باشبوكة  ثم  عرفي  عقد 

تأسيس شركة   2020/07/17 بباريخ 

حواصفتها  حمدودة  حسؤولية  ذات 

كالبالي :

.ZAKIF-ALL TRANS : التسسية

نقل  حقاول   : االجبساعي  الهدف 

البضائع وطنيا ودوليا لحساب الغي9.

االسبي9اد والبصدير. 

وسيط.

 70 رقم  حمل   : االجبساعي  املقر 
زنقة ال 9يد بيوكرى اشبوكة أيت بها.

املدة : )) سنة.

 100.000  : االجبساعي  الرأسسال 

حصة   1000 إلى  حقسسة  درهم 

درهم للسهم   100 اجبساعية بقيسة 

حقسسة كالبالي :

 400 وارغني  عبداالله   : السيد 

حصة.

السيد  : خالد وارغني 600 حصة.

تعيين السيد عبداالله   : التسيي9 

وارغني كسسي9 للشركة. 

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسس 9.

الفصل  حقسسة حسب   : األرباح 

28 حن قانون الشركة.

إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 

تمت  بانزكان  االببدائية  باملحكسة 
رقم 1266 يو0 18 أغسطس 2020.

للخالصة والبيان

193 P

YAN PAMETAN يان بامطان

شركة حمدودة املسؤولية 

رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجبساعي : حي با0 سيدي عبد 

الجليل تاراست انزكان

تأسيس
األسا�شي  القانون  بسقب�شى 

املؤرخ في 10 يونيو2020 بأكادير، تم 

املسؤولية  حمدودة  شركة  تأسيس 

صفاتها كسا يلي : 

 :  «  YAN PAMETAN  » التسسية 

ش. 0 . 0.

الهدف : باخبصار، الشركة تهدف 

أساسا إلى :

واألشغال املخبلفة  أشغال البناء 

، تصسيم الديكورات وتركيب املطابخ 

العصرية.  

با0 سيدي  حي   : املقر االجبساعي 

عبد الجليل تاراست انزكان. 

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

حائة ألف   ) درهم   100.000 في حبلغ 

حصة   1000 إلى  حقسسة   ) درهم 

درهم   100 بقيسة   ) حصة  (ألف 

للواحدة حقسسة كالبالي :

- زابي9 ابراهييم 250 حصة.

- بن الباجر حروان 250 حصة.

- حداوي ابرهيم 250 حصة.

- حروت طارق 250 حصة.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

التسجيل بالسجل البجاري باسبثناء 

حالة البسديد أوالفسخ املسبق.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة. 

زابي9  السادة  عين   : التسيي9 

ابراهييم وبن الباجر حروان حسي9ين 

للشركة ودلك ملدة غي9 حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بانزكان  االببدائية 

أغسطس 2020 تمت رقم 1278.

194 P

STE YACHIRAK SUP
 SARL A.U

إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�شى 

تأسيس شركة  تم   2020 يوليو   21

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسيزات البالية :

  STE YACHIRAK SUP : التسسية

.SARL A.U

املقر االجبساعي  : الرقم 425 غرب 

حدرسة حوالي عبدهللا طانطان.

درهم   100.000  : الرأسسال 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100 درهم.

الهدف : البغدية العاحة.

لفيش،  حبارك   -  : الشركاء 

يونيو  فاتح  بباريخ  حزداد  حغربي، 

افني،  –سيدي  باالخصاص   1(82

.JF 31282 ب.ت.ورقم

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة.

: تسي9 الشركة حاليا حن  التسيي9 

طرف : حبارك لفيش ملدة غي9 حمددة.

باملحكسة  تم   : البجاري  السجل 

 11 بباريخ  بطانطان  االببدائية 

أغسطس 2020 تمت رقم 5477.

195 P

STE WORK HENANE
S.A.R.L A.U

تجزئة التساتين بالقشاش تارودانت

تأسيس شركة
 23 بباريخ  عرفي  عقد  يقب�شى 

القانون  انشاء  تم   2020 يونيو 

حسؤولية  دات  لشركة  األسا�شي 

حمددة للشريك الوحيد بالخصائص 

البالية :

التسسية : شركة ورك هنان.

تجزئة التساتين   : املقر االجبساعي 

بالقشاش تارودانت.
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حخبلفة  أشغال   : املوضوع 
وأشغال البناء والبجارة وكراء األليات

املدة )) سنة.
الرأسسال : 100.000 درهم.

حصة   1000 لـ  الرأسسال حقسم 
بقيسة 100 درهم للحصة للسيد نور 

الدين هنان.
السيد نور الدين هنان   : التسيي9 

حسي9 الشركة لفت9ة غي9 حمددة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  لبارودانت  االببدائية 

أغسطس 2020 تمت رقم 1176.
196 P

Cabinet
IDJAMAA CONSEILS 

 : Siège social
 N°704، LOT MESUGINA، DRARGA،

AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

 : E-mail
Idjamaa.conseils@gmail.com

STE TRACT- BATEAUX SARL
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
والدي   2020 يونيو   26 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بسوجبه  ثم 

حسؤولية حمدودة حسيزاتها كالبالي : 
 STE TRACT-  : البجاري  االسم 

 BATEAUX SARL
حسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

حمدودة.
الرأسسال : 100.000 درهم .

حيث تبوفر : 
 1000 السيدة حليكة سارح على 

حصة.
جسيع  وتمريك  سحب   : الهدف 

أنواع القوارب والسفن.
حشروع   1-438 رقم   : العنوان 

الرجاء في هللا اكادير.
فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.
: تسي9 حن طرف السيدة  التسيي9 

حليكة سارح.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   12 في  بأكادير  البجارية 

2020 تمت رقم الت9تيبي 5408).
197 P

TOUHLA TRANS

(Sarl » (AU »

Au Capital de 100 000،00 Dhs

 Siège Social : DOUAR

 TIMOULAY TOUZZOUMTE

.ADAY GUELMIM

ICE : 002587669000097

تـــأسيــس
بباريخ عرفي  عقد  بسقب�شى   (1 

تم تأسيس شركة   ،2020 يوليو   27

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملسيزات البالية : 

.TOUHLA TRANS : التسسية

تيسوالي  دوار   : االجبساعي  املقر 

تزوحت اداي كلسيم.

درهم   100.000  : الرأسســـــــــــــال 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100 درهم.

 1000 ابراهيم  ادعلي  السيـــــــــــد 

حصة.

املسبخدحين  نقل   : الهــــــدف 

لحساب الغي9.

املسي9 القانوني : ادعلي ابراهيم. 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 االببدائية بكلسيم بباريخ 10 أغسطس

2020 تمت رقم 194/2020.

198 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 APPT N° 06 IMM BELLADIM BLOC 08 N°

212 AZROU AIT MELLOUL

TEL : 0673219430/0640109989

STE AGNAR

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب   -  1

تم   2020 أغسطس   4 حلول  بايت 

ذات  لشركة  األسا�شي  النظا0  وضع 

تكسن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

حسيزاتها فيسا يلي :

 .STE AGNAR S.A.R.L : التسسية

الشركة  غرض  يسكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي9 

فيسا يلي

نقل املسبخدحون لحساب الغي9.
 01 414 بلوك  : رقم  حقر الشركة 

حي الجديد ازرو ايت حلول.

املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة اببداء حن تاريخ تكوينها النهائي.
رأسسال  يبلغ   : الشركة  رأسسال 

 100.000 درهم  الف  حائة  الشركة 

ذات  حصة  الف  إلى  حقسم 

للحصة  كقيسة  درهم   100 حائة 

القيسة  وحدفوعة  الواحدة،حكبتبة 

كليا وحخصصة للشركاء اآلتية :

 500 هللا  عبد  الكارون  السيد 

حصة.

 500 ياسين  الكارون  السيد 

حصة.

السنة املالية : تتبدئ في فاتح يناير 

وتنبهي في 31 ديسس 9 .

السيد  الشركة  يسي9   : التسيي9 

الكارون عبد هللا ملدة غي9 حمدودة 

القانوني لدى كبابة  تم اإليداع   

الضبط باملحكسة االببدائية بإنزكان 

بباريخ 17 أغسطس 2020 تمت عدد 

.1253

199 P

 AGADIR HAPPY TRIP شركة
حمدودة املسؤولية 

البأسيس

 24 بسقب�شى عقد عرفي بباريخ   •

قوانين  حررت  باكادير   2020 يونيو 

بشريك  املسؤولية  حمدودة  شركة 

واحد خصائصها كالبالي : 

 AGADIR HAPPY TRIP : االسم •

الزالجات املائية،  كراء   : الهدف   •

تنظيم الرحالت.
شارع   30 رقم   : االجبساعي  املقر 

657 الخيلم 2 اكادير.

• املدة : )) سنة اببداءا حن تاريخ 

الباسيس النهائي.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال   •

الى  درهم حقسم   100.000 حبلغ  في 

درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

للواحدة حوزعة كاالتي : 

 السيد اباتراب حمسد علي 1000 

حصة بسبلغ 100.000 درهم. 

• -السنة املالية : تتبدئ حن فاتح 

كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة حا عدا السنة املالية االولى التي 

الى غاية  البأسيس  تاريخ  تتبدئ حن 

31 ديسس 9 .

يقو0 بتسيي9 الشركة   : التسيي9   •

اباتراب  السيد  غي9حمدودة  وملدة 

حمسد علي

البوقيع  حق  اسناد   : االحضاء   •

للسيد اباتراب حمسد علي 

• األرباح : يبم اقبطاع 5 % لبكوين 

عليه  املنصوص  االحبياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد  حن  حرحل  حبلغ  او  احبياطا 

برحبه اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع   •

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

يوليو   23 بباريخ  بأكادير  البجارية 

2020 تمت رقم 1487.
للخالصة والبذكي9

200 P

ABRIDOR TRAVAUX شركة

 SARLAU

تأسيس شركة
بسقب�شى عقدعرفي حؤرخ بباريخ 

7 أغسطس 2020، تم وضع القانون 

الخصائص  ذات  لشركة  االسا�شي 

البالية :

 - شركة   : القانونية  التسسية 

.ABRIDOR TRAVAUX SARL AU

: ش.0.0. شريك  الشكل القانوني 

وحيد-

الطابق   83 رقم   : املقراالجبساعي 

األول زنقة 12 حي الحجري العيون.



10839 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

الغرض االجبساعي : حقاول البناء.

في  حدد   : الرأسسال االجبساعي   -

 1000 أالف درهم حقسسة حن   100

درهم   100 بقيسة  اجبساعية  حصة 

للحصة، للسيد ياسين راديد.

السيد  تعيين  تم   : التسيي9 

ياسين راديد حسي9ا للشركة ملدة غي9 

حمدودة.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل البجاري.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   12 بالعيون بباريخ 

تمت الرقم 1857/2020.
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 STE ABNA.CHARK.POUR LE

»TRANSPORT «SARL
إنشـــاء شركـــــة

 11 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تأسيس شركة  تم   2020 أغسطس 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسيزات البالية : 

STE ABNA.CHARK.  : التسسية 

.«POUR LE TRANSPORT «SARL
املقر االجبساعي  : رقم 01 رقم 02 

قرب املسجد الكبي9 طانطان.

درهم   100.000  : الرأسسال   

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100،00 درهم.

 الهدف : النقل والبوزيع الفالحي

 الشركاء : حمسد انخيلي، حغربي، 

حزداد بباريخ  16 أبريل 82)1 بطاطا 

.JA114033 ب.ت.و رقم

حزداد  حغربي،  انخيلي،  حسزة   -

رقم  ب.ت.و  8))1بطاطا  بباريخ 

.JY3757(

حزداد  حغربي،  الحاجي،  حسن   -

بطاطا   1(76 يناير  فاتح  بباريخ 

.JE132860 ب.ت.و رقم

تتبدئ حن فاتح   : السنة املالية    

كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة.

حاليا  الشركة  تسي9   : التسيي9 

انخيلي ملدة غي9  حمسد   : حن طرف 

حمددة.

باملحكسة  تم   : البجاري  السجل 

 االببدائية بطانطان بباريخ 11 أغسطس

2020 تمت رقم 5471.
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL : 05 28 23 69 69 / 06 61 39

64 08 / 06 22 16 99 84

113 DIGITAL
تأسيس شركة حسؤولية حمدودة

يوليو   8 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

حمدودة  شركة  تأسيس  تم   2020

املسؤولية بالخصائص البالية :

.113 DIGITAL : االسم

الهدف : إنشاء املواقع االلكت9ونية 

والبطبيقات. 
 100.000  : املجسوعة  رأسسال 

درهم.

وادريس  بركات  طارق   : التسيي9 

عكريش.

 7 رقم  شقة   : االجبساعي  املقر 

)10 شارع  3 عسارة رقم  الطابق رقم 

عبد هللا كنون حي السال0 اكادير.

املدة : )) عا0.

للسجسوعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل البجاري باملحكسة البجارية 

 1( بباريخ   (5475 باكادير تمت رقم 

أغسطس 2020.
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534378

ATIG TRANS
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب   -  1

وضع  تم   2020 يوليو   28 بتيوغرى 

ذات  لشركة  األسا�شي  النظا0 

تكسن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

حسيزاتها فيسا يلي :

 STE ATIG TRANS  : التسسية 

.SARL

..  ICE 0025(2400000012

الشركة  غرض  يسكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي9 

فيسا يلي :

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغي9 

يوجد حقر الشركة   : حقر الشركة 

 DOUAR DRAID SIDI BIBI

.BIOUGRA

املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة اببداءا حن تاريخ تكوينها النهائي.
رأسسال  يبلغ   : الشركة  رأسسال 

 100.000 درهم  ألف  حائة  الشركة 

حقسم إلى ألف حصة ذات حائة 100 

درهم كقيسة لحصة الواحدة.

 500 سعيد  أسرعكا   : السيد 

حصة.

 500 ابراهيم  حسيدي   : السيدة 

حصة 

السنة املالية : تتبدئ في فاتح يناير 

وتنبهي في 31 ديسس 9 

أسرعكا  الشركة  يسي9   : التسيي9 

سعيد ملدة غي9 حمدودة 

القانوني لدى كبابة  تم اإليداع   

إنزكان  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 17 أغسطس 2020 تمت عدد 

 2020 /124(
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 STE ATELIER TRAVAUX

 CHAUDRONNERIE

INDUSTRIEL s.a.r.l a.u
تأسيس شركة

في حؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 

شركة  تأسيس  ثم   2020 يوليو   7

ذات املسؤولية املحدودة وخاصياتها 

كالبالي : 

 STE ATELIER  : التسسية 

 TRAVAUX CHAUDRONNERIE

.INDUSTRIEL s.a.r.l a.u

العيون  زنقة   : االجبساعي  املقر 
ايت حلول   20 قسارية بوطالبي رقم 

انزكان.

: حقاول أعسال  الهدف االجبساعي 

اإلنشاءات املعدنية.
حبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسسال 

 1000 درهم حقسسة على   100.000

حن فئة 100درهم.

تسيي9 الشركة : يبم تسيي9 الشركة 

حن طرف السيد عبد هللا ايت عي�شى 

احسد 

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

 24 يو0   1314 رقم  تمت  النزكان 

رقم  البجاري  السجل   2020 يوليو 

.20(31
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ATAKAFA SERVICES
تأ سيس شركة

يوليو   13 عرفي  عقد  بسقب�شى 

2020، تم تأسيس شركة باملواصفات 

البالية : 

 ATAKAFA  : التسسية   •

.SERVICES
حكرر   25 رقم   : املقر االجبساعي   •

شارع الحسن الثاني طانطان

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   •

حسؤولية حمدودة 

• الهدف االجبساعي : حكببة وراقة 

بيع األدوات املدرسية واملكبتية 

• املدة : تسعة وتسعون سنة 

د رهم   100.000  : الرأس املال   •

حصة اجبساعية   1  000 إلى  حقسم 

حن فئة 100 درهم للواحدة حقسسة 

بين : 

 (00  : لحسن  الزحاف  السيد   -

حصة.

 100  : حباركة  خنفور  السيدة   -

حصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   •

وصفات وحواطن الشركاء : 

الزحاف لحسن عنوانه  السيد   -

421 حي املسي9ة طانطان.



عدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020)الجريدة الرسمية   10840

السيدة خنفور حباركة عنوانها   -

421 حي املسي9ة طانطان.

• التسيي9 : 

- السيدة خنفور حباركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   -

االببدائية بطانطان تمت رقم : 150 

والبقييد بالسجل البجاري تمت رقم  

5481 بباريخ 18 أغسطس 2020.
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حسابات اطلنبيس

زنقة حوالي إدريس بلوك 10 رقم 28 الطابق 

األول الحي الصناعي اكادير

TEL/FAX : 05 28 82 29 72

 Sté ASSERN TRAV S.A.R.L
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

رأسسالها : 100.000 درهم

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�شى 

4 أغسطس 2020 بأكادير تم إحداث 

حمدودة  لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية : باملواصفات البالية :

 .Sté ASSERN TRAV Sarl : االسم

الزاوية  حي   6  : االجبساعي  املقر 

أورير أكادير.

بناء  حخبلفة  أعسال   : الهدف 

والطاقات  كهربائيه  أعسال  وتجهيز، 

تاحين  حخبلفة،  خدحات  املبجددة، 

حراسة وحراقبة، نقل البضائع حمليا 

حنعش عقاري،  اآلالت،  ودوليا،كراء 

واسبغالل  وتسيي9  عقارية،  وكالة 

عاحة،  تجارة  البجارية،  املقاوالت 

اسبي9اد وتصدير.

و عاحة جسيع العسليات واملعاحالت 

حباشرة  غي9  أو  حباشرة  املبعلقة 

في  تساعد  والتي  االجبساعي  بالهدف 

تنسية الشركة.

الشركة  رأسسال   : الرأسسال 

حوزعة  درهم   100.000 في  حمدود 

درهم   100 حصة بسبلغ   1000 على 

للحصة في حوزة كل حن : 

السيد بوزيا عبد هللا 800 حصة.

السيد بوزيا رشيد 200 حصة. 

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى غاية 31 ديسس 9 حن كل سنة

لفت9ة  الشركة  تسي9   : التسيي9 

 غي9 حمدودة حن طرف السيد بوزيا 

عبد هللا.

عسر الشركة : حمدود في )) سنة.

تم  لقد   : القانوني  اإليداع 

اإليداع القانوني لدى كبابة الضبط 

 1( بأكاديريو0  االبجارية  باملحكسة 

 (5477 تمت رقم   2020 أغسطس 

والسجل البجاري رقم 43881 
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Cabinet MASDAC

 Siège social : N°71، Bloc A، Imm

 YASSMINE، Angle Av ALMOQUAOUMA

et Av CADI AYAD، AGADIR

Tél : 05-28-22-89-59

STE AL MAGHREB FARMS
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

والذي   2020 يوليو   20 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بسوجبه  ثم 

حسؤولية حمدودة حسيزاتها كالبالي : 

 STE AL  : البجاري  االسم 

.MAGHREB FARMS

حسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

حمدودة. 

الرأسسال : 100.0000 درهم .

حيث يبوفر : 

السيد اوتشعيتت جسال على 500 

حصة.

عبد  عيد  نهار  الخطباء  السيد 

الرحيم على 500 حصة.

املسبغالت  تسيي9   : الهدف 

الفالحية.

تجزئة  إقاحة شراف،   : العنوان   

الهدى،  حي   ،401 رقم  شقة   ،102

اكادير 

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

: تسي9 الشركة حن طرف  التسيي9 

غي9  ملدة  جسال  اوتشعيتت  السيد 

حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   12 في  بأكادير  البجارية 

2020 تمت الرقم الت9تيبي 5.407).
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حسابات الوفاء لتسيي9 املقاوالت 

V بوديه شارع حمسد عسارةرقم 1 تيزنيت

BOUB N TRANS
تأسيس شركة

I - بناء على عقد عرفي حرر بتزنيت 

بباريخ 13 أغسطس 2020، تم وضع 

القوانين األساسية لشركة حمدودة 

املسؤولية وذات الشريك الوحيد في 

الخصائص البالية : 

- التسسية : ش.0.0 ذات الشريك 

.« BOUB N TRANS » الوحيد

- الهدف : نقل املسبخدحين.

- نقل البضائع.

ودادية الخي9   : املقر االجبساعي   -

جساعة الركادة إقليم تيزنيت.

 10.000  : الرأسسال االجبساعي   -

درهم، حقسم إلى 100 حصة حوزعة 

بالكاحل على السيد املهداوي بوبكر.
املهداوي  تعيين  تم   : التسيي9   -

غي9  وملدة  للشركة  كسسي9  بوبكر 

حمدودة.

 II - تم اإليداع القانوني باملحكسة 

أغسطس   24 االببدائية بتزنيت يو0 

2020 تمت عدد 557. 

بالسجل  حسجلة  الشركة   -  III  

البجاري بتزنيت تمت عدد 4421.
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STE BID TRANS
تـأسـيـس شــركة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
القانون  وضع  تم   2020 يوليو   23

الباسي�شي لشركة حمدودة املسؤولية 

تمسل الخصائص البالية : 

 STE BID»  : الـتـسـسيـــــــــــــــة   -

.«TRANS

: شركة ذات املسؤولية  الشكل   -

املحدودة ذات شريك وحيد.

نقل  في  حقاول   : الـسـوضـــــوع   -

االشخاص لحساب الغي9.

تجزئة   : االجـبـساعــي  الـسـقر   -

النهضة الك 9ى رقم 22 اوالد تايسة.

- حــــــدة الشركــــــة : )) سنة. 

 100.000  : الشركـــة  رأسســـال   -

درهم.

ضايض   : السيد   : الـتسـيـيــــر   -

بوشتى حاحل للبطاقة الوطنية رقم 

.JB283183

فاتح  حن   : االجبسـاعيـة  السنة   -

يوليو إلى 30 نوفس 9 حن السنة البالية.

- لقد تم التسجيل القانوني لدئ 

في  ببارودانت  االببدائية  املحكسة 

 687( رقم  تمت  البجاري  السجل 

بباريخ 11 أغسطس 2020.
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE BE NATURA 

S.A.R.L

شركة حمدودة املسؤولية 

رأسسالها 1.000.000 درهم

للجسع  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 201( حارس   4 يو0  العادي  العا0 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة : 

.BE NATURA : التسسية

الطابق   37 رقم   : املقر االجبساعي 

 –  85000 ايراك  ل  بلوك  األر�شي 

أكادير. 

حدة صالحية الشركة : )) (تسعة 

وتسعون سنة).

رأس املال : 100.000 درهم.

إن الحصص وزعت   : الحصص 

بين الشركاء على الشكل البالي : 
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جداهيم  حريم   : السيدة   *

50.000.00 درهم.

سليم  املجيد  عبد   : السيد   *

50.000.00 درهم.

 املجسوع : 1.000.000 درهم 

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديسس 9.

االسيدة حريم جداهيم   : التسيي9 

والسيد عبد املجيد سليم.

جداهيم  حريم  اآلنسة   : البوقيع 

والسيد عبد املجيد سليم.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  بتزنيت  االببدائية 

 2020 يناير   27 بباريخ   44/2020

 4237 وبالسجل البجاري تمت رقم 

بباريخ 27 يناير 2020.
 االقبطاف والبيان

احسد زهور
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STE BALINEASE
 SARL AU

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

والذي  اكادير  بسدينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بسوجبه  تم 

وحيد  بشريك  حمدودة  حسؤولية 

حسيزاتها كالبالي : 

 STE BALINEASE  : سم  اال   -

.SARL AU

شركة ذات حسؤولية   : الصفة   -

حمدودة بشريك وحيد.

درهم   100.000  : الرأسسال   -

حوزع على الشكل البالي : 

 100.000 السيد بدر حمسد خي9 

درهم 1000 حصة. 

ع 9  العاب  قاعة   : الهدف   -

االنت9نت.

- طباعة رقسية – تجارة. 

 - العنوان : عسارة 201 شقة رقم 1

املحسدي  الحي  اوحليل  فال  اقاحة 

اكادير.

لببدأ حن فاتح   : السنة املالية   -  

يناير إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

- التسيي9 : تسي9 الشركة حن طرف 

السيد بدر حمسد خي9. 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   -

 2020 يونيو   22 البجارية باكادير في 

تمث رقم 0437). 
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C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr Agadir

STE B.FISH
SARL AU

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

2018والذي  يوليو   11 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بسوجبه  تم 

حسؤولية حمدودة حسيزاتها كالبالي : 

.STE B.FISH SARL AU  : اال سم -

شركة ذات حسؤولية   : الصفة   -

حمدودة.

- الرأسسال : 100.000 درهم. 

- الهدف : - بائع السسك بالجسلة.

اورير  اسركيت  حي   : العنوان   -

اكادير.

لببدأ حن فاتح   : السنة املالية   -  

يناير إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

- التسيي9 : تسي9 الشركة حن طرف 

السيد جغناني بوشعيب. 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   -

 2020 يوليو   28 البجارية باكادير في 
السجل البجاري   (3121 تمث رقم 

رقم 43683. 
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL : 05 28 23 69 69 / 06 61 39

64 08 / 06 22 16 99 84

CLASS MATERIAUX
تأسيس شركة حسؤولية حمدودة

يوليو   7 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

حمدودة  شركة  تأسيس  تم   2018

املسؤولية بالخصائص البالية :

 CLASS MATERIAUX : االسم

وحواد  آالت  وتأجي9  بيع   : الهدف 

البناء.
 100.000 املجسوعة:  رأسسال 

درهم.

التسيي9: الحنيف عثسان.

 ،4 رقم  حكبب  االجبساعي:  املقر 

املسي9ة  ببجزئة  الطابق األول عسارة 
رقم P1883 ، أكادير.

املد ة: )) عا0.

للسجسوعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل البجاري باملحكسة البجارية 

بباريخ  7501( رقم  تمت   باكادير 

10 يونيو 2018.

215 P

حكبب اشقران لالستشارات القانونية 

واملحاسباتية

رقم )7 عسارة افراح، شارع املقاوحة الحي 

الصناعي - اكادير

CITE UNIVERSITAIRE

AL MOSTAQBAL
 إشعار بالبأسيس

 بسقب�شى عقد عرفي ح 09 بباريخ

باكادير  حسجل   ،2020 يناير   16

وضع تم   ،2020 ف 9اير   4  بباريخ 

CITE» لشركة  األسا�شي   القانون 

«UNIVERSITAIRE AL MOSTAQBAL 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  وهي 

ذات شريك واحد : 

 CITE UNIVERSITAIRE : التسسيــة

AL MOSTAQBAL ش.0.0.ش.و.

الهدف االجبساعي : إقاحة جاحعية.
الطابق   7( رقم   : املقر االجبساعي 

املقاوحة  شارع  افراح،  عسارة  الثاني 

الحي الصناعي - اكادير.

املدة : )) سنة.

 100.000 في  حدد   : الرأسسال 

درهم.

اللطيف  عبد  السيد   : التسيي9 

باناصر.

السنة الحسابية : تتبدئ حن فاتح 

كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة.

اإليداع القانوني : تم إيداع امللف 

القانوني للشركة لدى كبابة الضبط 

بباريخ الكادير  البجارية   باملحكسة 

16 حارس 2020 تمت رقم 48))8.
السجل البجاري : رقم 42815.

216 P

CADET CONSTRUCTION
SARL

 DOUAR BOUGHANIME

ASSADS OULED TEIMA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�شى 
القانون  إعداد  تم   ،2020 يوليو   7

األسا�شي لشركة حمدودة املسؤولية 

باملسيزات البالية :

التسسية : كاديت كونست9كسيون.

الغرض : اشغال البناء واالسبي9اد 

والبصدير.

بوغانيم  دوار   : االجبساعي  املقر 

اصادص أوالد تايسة.

حدد   : اإلجبساعي  الرأسسال 
ألف  خسسون  في  الشركة  رأسسال 

درهم ] 50.000 درهم[.

تم تعين السيد عي�شى   : التسيي9 

سروي و السيد سعيد ايت القائد، 

كسسي9ان للشركة ملدة غي9 حمدودة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني للشركة باملحكسة االببدائية 

 ببارودانت بباريخ 11 أغسطس 2020

تمت رقم 1166. 

217 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534378

STE BUS TO GO TRANS
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب   -  1

وضع  تم   2020 يوليو   28 بإنزكان 

ذات  لشركة  األسا�شي  النظا0 

تكسن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

حسيزاتها فيسا يلي :
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 STE BUS TO GO  : التسسية 

.TRANS

.ICE 002558680000010 

الشركة  غرض  يسكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي9 

فيسا يلي :

TRANSPORT DE PERSONNEL 

.POUR LE COMPTE D’AUTRUI

يوجد حقر الشركة   : حقر الشركة 

الدشي9ة   205 رقم  األدارسة  بشارع 

الجهادية إنزكان.

املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة اببداءا حن تاريخ تكوينها النهائي.
رأسسال  يبلغ   : الشركة  رأسسال 

 100.000 درهم  ألف  حائة  الشركة 

حقسم إلى ألف حصة ذات حائة 100 

درهم كقيسة لحصة الواحدة.

السيد: عثسان داود 1000 حصة.

السنة املالية : تتبدئ في فاتح يناير 

وتنبهي في 31 ديسس 9. 

عثسان  الشركة  يسي9  التسيي9: 

داود ملدة غي9 حمدودة.

كبابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

إنزكان  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 12 أغسطس 2020 تمت عدد 

 .2020 /1238
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STE BOUJACASH
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
 21 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم تأسيس شركة ذات   2020 يوليو 

املسؤولية املحدودة حن شريك وحيد 

ذات املسيزات البالية:

 STE BOUJACASH  : التسسية   

.SARL A.u

 ،123 الرقم   : االجبساعي   املقر 

عالل بن عبد هللا، كلسيم.

درهم   10.000  : الرأسسال   

حقسسة على 100 حصة حن فئة 100 

درهم.

 الهدف : تمويل االحوال.

: اسال0 حمسد،   الشريك الوحيد 

بفم   1(58 بباريخ  حزداد  حغربي، 

.JE3(77 الحصن طاطا ب.ت.و رقم

تتبدئ حن فاتح   : السنة املالية  

ديسس 9 حن كل    31 يناير و تنبهي في 

سنة

: تسي9 الشركة حاليا حن  التسيي9 

طرف: اسال0 حمسد ملدة غي9 حمددة.

باملحكسة  تم   : البجاري  السجل 

االببدائية بكلسيم بباريخ 4 اغسطس 

2020 تمت رقم 3033.
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G-FINALIST

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد 

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم  بأكادير  املسجلة   04/08/2020

لشركة  البأسي�شي  القانون  وضع 

وحيد  بشريك  املسؤولية  حمدودة 

تمسل الخصائص البالية :

.G-FINALIST التسسية : شركة

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.

املوضوع :

اشغال حخبلفة والبناء.

أشغال البنظيف. 

 3 - البيع بالجسلة.

  املقر االجبساعي: حي اسالكاح دوار 

تدوارت الدراركة اكادير.

)) سنة اببداء حن  حدة الشركة: 

يو0 تأسيسها.

رأسسال الشركة 000 100 درهم.

 %  5 يبم اقبطاع نسبة   : األرباح 

حن األرباح لالحبياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشريك الوحيد.

تسي9 الشركة حن طرف  التسيي9: 

السيد حني9 رشيد .

السنة االجبساعية: حن فاتح يناير 

إلى 31  ديسس 9. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكسة البجارية الكادير تمت رقم 

5437) بباريخ 13 أغسطس 2020. 
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FREEG SAHARA ART
SARL AU

Au Capital de 100 000 Dhs

 Siège Social: QUARTIER

AGRICOLE ASSA

ICE : 002557757000002

تـــأسيــس
 6 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم تأسيس شركة ذات   2020 يوليو 

وحيد   بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملسيزات البالية :

 FREEG SAHARA ART : التسسية

الحي الفالحي     : املقر االجبساعي  

أسا.

درهم   100.000  : الرأسسال 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100 درهم.

أشغال  في  فنان   : الهـــــــــــــــــدف 

الصباغة والديكور .                 

املسي9 القانوني    : فهدي رشيد  . 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بباريخ  بكلسيم  االببدائية 

2020 تمت رقم 178/2020.

221 P

FERHAT TRANS  شركة

MONEY
ش.0.0

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : تجزئة الفرح 2 
رقم )106 بنسركاو أكادير

تأسيس شركة
بسوجب عقد عرفي حمرر بباريخ 

تم تأسيس شركة   ،2020 يوليو   17

املسيزات  ذات  املسؤولية  حمدودة 

البالية :

 FERHAT شركة   : التسسية 

TRANS-MONEY  ش.0.0.  

الوطني  األحوال  تمويل   : الهدف 

والدولي.

 2 تجزئة الفرح   : املقر االجبساعي 
رقم )106 بنسركاو أكادير.

 100.000  : رأس املال االجبساعي 

1000 حصة حن فئة  درهم حجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة.

سها0  السيدة  تعيين   : التسيي9 

غي9  ملدة  للشركة  حسي9ة  فرحات 

حمدودة.
االداري   املنفرد  اإلحضاء  تخويل 

واملالي والبنكي للسيدة سها0 فرحات 

حسي9ة الشركة. 

: تتبدأ السنة  السنة االجبساعية  

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

آخر دجن 9 حن كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحكسة  هيئة  لدى  الضبط  بكبابة 

 (5345 رقم  تمت  باكادير  البجارية 

والسجل البجاري رقم 43813  بباريخ 

.02020/08/12

222 P

STE FATHAR COOL
S.A.R.L

تأسيس الشركة
بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

تم تأسيس الشركة   2020 يوليو   15

ذات املسيزات البالية :

 STE  : االجبساعية  التسسية 

. FATHAR COOL SARL

االكالت   : االجبساعي  الهدف 

السريعة.
املقر االجبساعي : رقم 6، بلوك 7، 

شارع 28،حي العرب، تكوين، أكادير.

 100.000  : االجبساعي  الرأسسال 

درهم حجزأة إلى1000 حصة حن فئة 

100 درهم للحصة الواحدة.

التسيي9 : تم تعين السيدالدوالحي 

غي9  ملدة  للشركة  العزيزكسسي9  عبد 

حمدودة.
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حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

تم اإليداع القانوني لدى حصلحة 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

 2020 أغسطس   6 بــباريخ  باكادير 

تمت رقم5178).

223 P

حكبب اشقران لالستشارات القانونية و 

املحاسباتية

رقم )7 عسارة افراح، شارع املقاوحة

الحي الصناعي - اكادير

 ERASUD INTERNATIONAL

CONSULTING
تأسيس

ح 09   عرفي  عقد  بسقب�شى 

حسجل   ،2020 يوليو   21 بباريخ 

 ،2020 يوليو   22 بباريخ  باكادير 

لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  تم 

 ERASUD INTERNATIONAL

ذات  شركة  وهي   CONSULTING

شريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

واحد :

التسسيــة :

 ERASUD INTERNATIONAL  

CONSULTING ش.0.0.ش.و.

في  ارشادات   : االجبساعي  الهدف 

تدبي9 املقاوالت.

املقر االجبساعي : زنقة الفرابي رقم 

44 شقة رقم 1 حي الداخلة  اكادير.

املدة : )) سنة.

الرأسسال : حدد في 10.000 درهم

الواحد  عبد  السيد   : التسيي9 

الرابح.

السنة الحسابية : تتبدى حن فاتح 

يناير وتنبهي في 31 دجن 9 حن كل سنة.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

كبابة  لدى  للشركة  القانوني  امللف 

الكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 24 أغسطس 2020 تمت رقم 

.(5534

السجل البجاري :  رقم 5)438.

224 P 

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL : 05 28 23 69 69 / 06 61 39

64 08 / 06 22 16 99 84

ELEC SERVICES 

ET TRAVAUX
تأسيس شركة حسؤولية حمدودة

يوليو   8 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

حمدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2020

املسؤولية بالخصائص البالية :

  ELEC SERVICES ET  : االسم 

.TRAVAUX

الهدف : أشغال الكهرباء. 
 100.000  : املجسوعة  رأسسال 

درهم. 

التسيي9 : عبد ال 9 عبد اللطيف.

 7 رقم  شقة   : االجبساعي  املقر 

)10 شارع  3 عسارة رقم  الطابق رقم 

عبد هللا كنون حي السال0 اكادير.

املدة : )) عا0.

للسجسوعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل البجاري باملحكسة البجارية 

بباريخ   (5474 رقم  تمت  باكادير 

)1 أغسطس 2020.

225 P

EL FARRAA TRANS
  SARL AU

Au Capital de 100 000 Dhs

 Siège Social: N° 29 RUE 06

.AVENUE HASSAN II GUELMIM

ICE : 002590366000028

تـــأسيــس
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تأسيس  تم   ،2020 3 أغسطس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد  باملسيزات البالية :

.EL FARRA TRANS : التسسية

الحسن  شارع   : االجبساعي  املقر 
الثاني زنقة 06 رقم )2  كلسيم.

درهم   100.000  : الرأسســـــــــــــال 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100 درهم.

الفراع                حمسد   : السيـــــــــــد 

1000  حصة.

املسبخدحين  نقل   : الهـــــــــــــــــدف 

لحساب الغي9.

املسي9 القانوني :  حمسد الفراع.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 10 بباريخ  بكلسيم   االببدائية 

رقم  تمت   2020 أغسطس 

.195/2020
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 HAMDOUN TRAVAUX

DIVERS

ش.0.0  

تأسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى   

23 يونيو 2020 تم تأسيس شركة : 

 HAMDOUN TRAVAUX  شركة

DIVERS ش.0.0. 

هدفها  :  اعسال البناء.

اعسال حخبلفة.

توطين   : البجاري  العنوان 

 SAJID ELEVATEUR شركة    لدى 

الطابق االول حي   764 رقم   1 بلوك 

سيدي يوسف اكادير. 

رأسسالها :  100.000 درهم حوزعة 

إلى 1000 حصة قيسة كل حصة 100 

اكببتت  نقدية   كلها حصص  درهم 

وحررت جسيعها على الشكل اآلتي :

 500 كركوبي  حسدون  السيد 

حصة.  

الرحسان   عبد  بندريوش  السيد 

500 حصة.                                                                           

 تم تعيين السيد حسدون كركوبي 

كسسي9ان  وبندريوش عبد الرحسان  

للشركة ملدة غي9 حمدودة  حع اعبساد 

في جسيع العقود والوثائق  توقيعهسا  

اإلدارية. 

)) سنة  : حدة عسر الشركة  املدة 

حن تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإليضاحي  البجاري  السجل 

.437(1

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية ألكادير بباريخ 10 أغسطس 

2020 تمت رقم )525).     

227 P

STE GM ELECTRADIV

 SARL AU

تأسيس 
حمرر  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تست   2020 يوليوز    3 بأكادير بباريخ 

األسا�شي  القانون  على  املصادقة 

ذات  املسؤولية  حمدودة  لشركة 

الخصائص البالية : 

 STE GM ELECTRADIV: التسسية

.SARL AU

الت9كيبات  حقاول   : الهدف 

الكهربائية.  

 07 BAT 24  : االجبساعي  املقر 

 RESIDENCE BAYTI SAKANE HAY

.MOHAMMADI NR C/O NR

رأسسال الشركة : حدد الرأسسال 

درهم   100000 حبلغ  في  االجبساعي 

حصة اجبساعية   1000 حقسسة إلى 

حن فئة 100 درهم للواحدة في حلك :

 1000 كورزي  حرون   : السيد 

حصة اجبساعية.

املدة: )) سنة. 

التسيي9 : السيد  حرون كورزي.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 دجن 9.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم:  تمت   2020 يوليو   17 بباريخ 

.(1505

228 P
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FIDUCIAIRE NADIM

 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534378

STE GLACE FISH

S.A.R.L

تأسيس شركة  حمدودة املسؤولية 
بسوجب عقد عرفي حؤرخ بأكادير 

النظا0  وضع  تم   21/07/2020

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

حسيزاتها  تكسن  والتي  املحدودة  

فيسا يلي :

STE GLACE FISH  S.A.R.L : التسسية

.ICE 002562106000046 

الشركة  غرض  يسكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي9 

فيسا يلي :

 MARCHAND DE POISSONS 

.FRAIS ET CONGELEE

الشقة  أ  بلوك   : الشركة  حقر 

03 إقاحة تيغوال تاحراغت أورير  رقم 

أكادير. 

 (( املدة:حددت حدة الشركة في 

سنة اببداءا حن تاريخ تكوينها النهائي.

رأسسال  يبلغ   : الشركة  رأسسال 

الشركة حائة ألف درهم 100000.00 

حقسم إلى ألف حصة ذات حائة 100 

درهم كقيسة لحصة الواحدة، 

 400 سعيد  حوجندي  السيد 

حصة.

السيد حسعو فيصل 300 حصة.

السيد حالكي حسن 300 حصة.

السنة املالية : تتبدئ في فاتح يناير 

وتنبهي في 31 دجن 9.

يسي9 الشركة حوجندي   : التسيي9 

سعيد  ملدة غي9 حمدودة.

كبابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الضبط باملحكسة البجارية  

بباريخ 13 أغسطس 2020 تمت عدد 

     .95426/2020
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STE  KAN TRAVAUX
 SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

شركة   تأسيس  تم   2020 15 يوليو 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسيزات البالية :

     STE KAN TRAVAUX : التسسية 

.SARL A.U

 485 الرقم   : االجبساعي  املقر 

تجزئة بئ9انزران الحي الجديد   حكرر  

طانطان.

درهم   100.000  : الرأسسال 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100 دراهم.

: اشغال البناء. الهدف 

حغربي،  نياري،  خالد   : الشركاء 

اسن    ،1((0 حاي   10 حزداد بباريخ 

.JF 44248 تارودانت، ب.ت.و رقم

تتبدئ حن فاتح   : السنة املالية  

يناير وتنبهي في 31 دجن 9 حن كل سنة.

: تسي9 الشركة حاليا حن  التسيي9 

طرف :

خالد نياري   ملدة غي9 حمددة.

باملحكسة  تم   : السجل البجاري 

 18 بباريخ  بطانطان  االببدائية 

أغسطس 2020، تمت رقم 5483.
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JONASS FRITE 
رقم 430 تجزئة تدار شطر3 انزا 

اكادير

تـــأسـيــس
بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ اكادير 

تم تأسيس   ،2020 يوليو   17 بباريخ 

صفاتها    املسؤولية  حمدودة  شركة 

كسا يلي : 

.JONASS FRITE : التسسية

أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :

انباج وتوزيع البطاطس الطازجة 

واملنبجات الغدائية.

تجارة حخبلفة.

وعسوحا جسيع العسليات البجارية 

الصناعية املالية والعقارية املبعلقة 

األنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه  حن  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنسية الهدف االجبساعي.

430 تجزئة  : رقم  املقر االجبساعي 

تدارت  شطر  3 انزا اكادير.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

التسجيل بالسجل البجاري باسبثناء 

حالة البسديد أو الفسخ املسبق.

الرأسسال :  حدد رأسسال الشركة  

في 100.000 درهم  حقسم  إلى 1000 

حصة.

 1000 حعروفي  يونس  السيد 

حصة.

حعروفي  يونس  السيد   : التسيي9 

حسي9 للشركة وذلك ملدة غي9 حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   13 االببدائية بأكادير يو0 

2020 تمت رقم 5436).
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JANA WOODS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 

تأسيــس شركة.
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 6 يوليو 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها كالبالــي :

.«JANA WOODS» : التسسية

جسيع  بيع   : االجبساعي  الهدف 

أنواع الخشب بالبقسيط.
زنقة   01 رقم   : االجبساعي  املقر 

تراست   01 قطاع  أألحان  عسارة   16

إنزكان.

املدة : )) سنة. 

درهم   100.000  : الرأسسال 

حصة اجبساعية   1000 حقسسة إلى 

حن فئة 100  درهم للحصة الواحدة، 

السيدة   : الوحيد  للشريك  حنتسبة 

فاطسة شجاع. 

الشركة  بتسيي9  يعهد   : التسيي9 

فاطسة شجاع ملدة غي9  إلى السيدة  

حمددة،  أحا البوقيع فينسب لها.

تم اإليداع القانوني بكبابة  وقد  

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  بانزكان 

تمت رقم 1255.

للخالصة والبيان

عن املسي9
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حسابات ادحيم ش.0.0

336 شارع املقاوحة ايت حلول

الهاتف 05.28.240004الفاكس 

05.28.24(216

 ISKTAN TRANS  شركة

ICE : 002591067000016

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة 

بسوجب عقد عرفي حمرر بباريخ 

القانون  تم وضع   2020 يوليوز   2(

حمدودة  شركة  لبأسيس  األسا�شي 

املسؤولية باملسيزات البالية :

 ISKTAN شركة   : التسسية 

.  TRANS

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

رأسسال  حدد  الشركة:  رأسسال 

درهم حقسسة   100.000 الشركة في 

بقيسة  اجبساعية  حصة   1000 إلى 

وحقسسة  للواحدة  دراهم   100

كسا يلي :

500 حصة  السيد حيمي عبد هللا 

و السيد حيمي اسساعيل 500 حصة.

حي  االول  الطابق   : الشركة  حقر 

الدراركة   2(3 السال0 بلوك س رقم 

اكادير.



10845 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغي9.

عين السيد حيمي عبد   : التسيي9 

هللا حسي9 للشركة ملدة غي9 حمدودة.

: الشركة حلزحة بالبوقيع  البوقيع 

السيد حيمي عبد هللا.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.

املدة : حدة الشركة حمددة في )) 

سنة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

تمت رقم   2020 أغسطس   18 يو0 

البجاري   السجل  ورقم   (5464

.43871
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 SOCIETE  INTERFACE PLUS

JPM
SARL

ICE000133742000082

تأسيس شركة
حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم  يونيو2015    3 بباريخ  ببيزنيت 

وضع قانون أسا�شي لشركة حمدودة 

الخصائص  تمسل  والتي  املسؤولية 

البالية :

 SOCIETE INTERFACE : التسسية

.PLUS JPM SARL

حسبغل   : االجبساعي  الهدف 

للسطاعم والفندقة.

 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 

فئة 100 درهم حوزعة كالبالي :

 500 كيتس  بيي9  جون  السيد 

حصة.

السيدة حينة هالل 500 حصة.

سنة اببداءا حن تاريخ   ((  : املدة 

تاسيسها النهائي.

حي9الفت  حركز   : االجبساعي  املقر 

سيدي افني.

املسي9ون :

السيد جون بيي9 كيتس  والسيدة 

وملدة  للشركة  حسي9ون  هالل  حينة 

غي9 حمدودة.

بكبابة  تم   : القانوني  االيداع 

الضبط باملحكسة االببدائية ببيزنيت 

أغسطس   1( بباريخ   46( تمت رقم 

.2016
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IMANEGOCE
شركة حمدودة املسؤولية 

 رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجبساعي:  اقاحة سكني بلوك 

�شي 1 شقة 506 الهدئ  اكادير

 27 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
القانون  وضع  تم   ،2020 يوليو 

األسا�شي لشركة حمدودة املسؤولية 

ذات املسيزات البالية :

.IMANEGOCE SARL :  االسم

هدف الشركة :

في  الخدحات  وتصدير  اسبي9اد 

حجال األغدية الحيوانية والتشرية.

املدة حمددة في )) سنة.

حبلغ  في  حمدد  الراسسال 

 1000 الى  حقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  حن  حصة 

الواحدة قد تم اكببابها للسيد حوالي 

يوسف سكراتي 00) حصة وللسيدة 

ايسان عوان 100 حصة.

تعيين السيد حوالي  تم    : التسي9 

يوسف سكراتي كسسي9 للشركة ملدة 

صالحية  إعطائه  حع  حمدودة  غي9 

اإلحضاء اإلداري والبنكي.

لبكوين   %  5 األرباح يبم اقبطاع 

عليه  املنصوص  االحبياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

املحكسة البجارية باكادير تمت رقم 

2513) بباريخ 23 يوليو 2020. 
للخالصة والبذكي9

قبال حسن

235 P

 STE IGUEMER

CONSTRUCTION
S.A.R.L AU

رأسسالها : 100.000 درهم 
رقم البقييد في السجل 

البجاري:42087

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

) أكبوبر )201.

ذات  شركة  تأسيس  تم 

وحيد  بشريك  املسؤوليةاملحدودة 

باملواصفات البالية :

عند حببوعة  الشركة   تسسية 

: تسسيتها  بسخبصر   االقبضاء 
 Ste IGUEMER CONSTRUCTION

.S.A.R.L AU
عنوان حقرها االجبساعي : رقم 21 

عسارة 7 حرحبا III حي الداخلة اكادير.

املدة : حمددة في )) سنة حببابعة 

حن تاريخ البقييد في السجل  اببداء 

البجاري.

الهدف : اعسال حخبلفة او البناء.
 100.000 الشركة  رأسسال 

1000حصة قيسة  درهم حقسسة إلى 

100درهم حوزعة  الحصة الواحدة  

كسايلي :

القا�شي  ايت  الحسين  السيد 

1000 حصة.

الشركة تسي9 حن قبل   : التسيي9 

السيد الحسين ايت القا�شي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بأكادير بباريخ 8 يناير 2020 

تمت رقم161)4.
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 STE   HOWARA

KHADAMAT
SARL A U

تأسيس شركة
بسوجب عقد عرفي حمرر بباريخ 

تم تأسيس شركة   ،2020 يونيو   2(

حمدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات املسيزات البالية :

 HOWARA شركة   : التسسية 
ش.0.0 ذات شريك   ،KHADAMAT

واحد.
اآلالت  وإصالح  صيانة   : الهدف 
بجسيع أنواعها.                                              
أعسال حخبلفة.                                                      

البجارة.
املقر االجبساعي : حي الحديب أوالد 

تايسة.
                                     100.000  : رأس املال االجبساعي 
درهم حجزأ إلى  1000 حصة حن فئة 
ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   100
كلها للسيد حمسد الحراز.                  

التسيي9 :
يسي9 الشركة السيد حمسد  الحراز 
غي9  ملدة  املنفرد  اإلحضاء  وتخويله 

حمدودة.
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

آخر دجن 9 حن كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 
املحكسة  هيئة  لدى  الضبط  بكبابة 
رقم  تمت  ببارودانت  االببدائية 
  6885 1170  والسجل البجاري رقم 

بباريخ 12 أغسطس 2020.
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE HOME 
  ET STRUCTURES
شركة حمدودة املسؤولية
رأسسالها : 100.000 درهم

بسقب�شى عقد عرفي للجسع العا0 
العادي يو0 7 يوليو 2020 تم تأسيس 

الشركة ذات املسؤولية املحدودة :
 HOME ET  : التسسية 

.STRUCTURES
 C-O Chez la  : االجبساعي  املقر 
 société *SOUSS NETTOYAGE*
 sise à : 1er ETAGE APPT. N°
 3 GROUPE 3D N° 23 CITE

  .DAKHLA AGADIR
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حدة صالحية الشركة :  ))  سنة.
رأس املال : 100.000 درهم.

إن الحصص وزعت   : الحصص 

بين الشركاء على الشكل البالي :

 100.000 زهور  عادل  السيد 

درهم.

املجسوع : 100.000 درهم.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

إلى غاية 31 دجن 9.

التسيي9: السيد عادل زهور.

زهور  عادل  السيد   : البوقيع 

والسيد زهور أحسد  حعا.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (20(7 رقم  تمت  بأكادير  البجارية 

وبالسجل   2020 يوليو   22 بباريخ 

بباريخ    43571 رقم  تمت  البجاري 

22 يوليو 2020.
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LAZ-X BURGER
شركة حمدودة املسؤولية 

 رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجبساعي:  حمل رقم )10 زنقة 

حكناس الحي الصناعي اكادير. 

انشاء شركة
بباريخ   عرفي  عقد  بسقب�شى 
القانون  وضع  ثم   ،2020 20 يوليو 

األسا�شي لشركة حمدودة املسؤولية 

ذات املسيزات البالية :

.LAZ-X BURGER SARL :  االسم

هدف الشركة :

حمل لألكل الخفيفة.

حطعم بيتزا.

املدة حمددة في )) سنة.

حبلغ  في  حمدد  الراسسال 

  1000 الى  حقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  حن  حصة 

الواحدة قد تم اكببابها للسيد حسزة 

الشنوفي 1000 حصة .

السيد حسزة  تعيين  :تم   التسي9 

غي9  ملدة  للشركة  كسسي9  الشنوفي 

حمدودة حع إعطائه صالحية اإلحضاء 

اإلداري و البنكي.

لبكوين   %  5 األرباح يبم اقبطاع 
عليه  املنصوص  االحبياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 
املحكسة البجارية باكادير تمت رقم 

2476)  بباريخ 23 يوليو 2020. 
للخالصة والبذكي9

قبال حسن
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 STE KHAW PROTECT
SARL

تأسيس الشركة
بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
14 يوليو 2020، تم تأسيس الشركة 

ذات املسيزات البالية :
 STE  : االجبساعية  التسسية 

  .KHAW PROTECT SARL
صيانة   : االجبساعي  الهدف 

املعلوحيات.
املقر االجبساعي : رقم 1، بلوك 7، 
شارع )2، حي العرب، تكوين، اكادير.

 100.000  : االجبساعي  الرأسسال 
درهم حجزأة إلى1000 حصة حن فئة 

100 درهم للحصة الواحدة.
: تم تعين السيد العسري  التسيي9 
غي9  ملدة  للشركة  كسسي9  كسال 

حمدودة.
حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني لدى حصلحة 
البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
 2020 أغسطس   6 بــباريخ  باكادير 

تمت رقم5177).
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Ste NEW SKIN SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم 

رقم البقييد في السجل البجاري 
43787:

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

13 يوليو 2020،

ذات  شركة  تأسيس  تم 

وحيد  بشريك  املسؤوليةاملحدودة 

باملواصفات البالية :

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  االقبضاء 

.NEW SKIN SPA S.A.R.L AU

زنقة   : االجبساعي  حقرها  عنوان 

فاس رقم 46 الحي الصناعي اكادير.

املدة : حمددة في )) سنة حببابعة 

حن تاريخ البقييد في السجل  اببداء 

البجاري.

الهدف : حركز تجسيل.

درهم   100.000 رأسسال الشركة 

قيسة  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم حوزعة  الحصة الواحدة  

كسايلي :

السيد الحسين رابح 1000 حصة.

الشركة تسي9 حن قبل   : التسيي9 

السيد الحسين رابح.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

10 أغسطس  البجارية بأكادير بباريخ 

2020 تمت رقم 5255).
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  MS PLAYA شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة  

بشريك واحد 

تأســـيــس
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

بتيوكرى أسست   2020 6 أغسطس 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد. 

.MS PLAYA التسسية : شركة

الهدف : توزيع حواد النظافة.      

تجزئة   3 رقم   : االجبساعي  املقر 

السعادة ، بيوكرى شبوكة أيت باها. 

)) سنة حن تاريخ البقييد   : املدة 

في السجل البجاري.

الرأسسال : 100.000 درهم حوزع 

على 1000 حصة بسقدار 100 درهم 

للحصة حوزعة كالبالي :

الوحيد  للشريك  حصة   1000

السيد حبوكل سفيان. 

: تم تعيين السيد حبوكل  التسيي9 

قبل  الذي  و  للشركة  حسي9  سفيان 

املهسة. ملدة غي9 حمددة.

بالسجل  حسجلة  الشركة 

البجاري باملحكسة االببدائية بإنزكان 

بباريخ )1 أغسطس 2020 تمت رقم 

21)20، و تم اإليداع القانوني بنفس 

تمت   19/08/2020 املحكسة بباريخ 

رقم 1307.
السبخراج والذكر

السيد حبوكل سفيان
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حكبـــب حسابــات ســروا ش. 0.0.

عســارة داحو شــارع حمسد السادس ايت حلــول

الفاكس: 65-22-24-028   الهاتف: -028-24

72-46

STE MOROCCAN MAIDS

SARL

رأسسالها 100.000 درهم 

تأسيس شركة
بباريخ 10 يوليو 2020، وبسوجب 

ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

 STE  املسؤولية املحدودة تمت إسم

.MOROCCAN MAIDS  SARL

البنظيف  أعسال   : هدفها 

والحراسة والصيانة.

األعسال املخبلفة.

 5 حكبب رقم   : العنوان البجاري 

إقاحة النسيم شارع الحسن األول حي 

املسي9ة اكادير.    

درهم حوزعة   100.000 رأسسالها 

إلى1000 حصة قيسة كل حصة 100 

دراهم، حوزعة كسا يلي :

 (00  : العسراني  الغالية  السيدة 

حصة.

 : بلعربية  حسناء  السيدة 

100حصة.
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تسيي9 الشركة تم تعيين السيدة 

لشركة  حسي9  العسراني  الغالية 

كاحل  تخويله  حع  حمدودة  غي9  ملدة 

الصالحيات حسب القانون األسا�شي 

للشركة.

املدة : )) سنة حن تاريخ تأسيسها.

بسكبب  تم  القانوني  اإليداع 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بباريخ   (5452 رقم  تمت   باكادير 

17 أغسطس 2020.

 MOROCCAN الشركة  سجلت 
البجاري  بالسجل   MAIDS SARL

بباريخ    43855 رقم  تمت  بأكادير 

17 أغسطس 2020.

243 P

املركز الجهــوي للخدحـــات

تيزنيت .الهاتف : 05.28.60.24.10

 MIRLEFT JET SKI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
العا0  الجسع  حمضر  على  بناء   

حارس   5 بباريخ  املنعقد  البأسي�شي 

اسم  ذات  شركة  تأسست   2020

حشت9ك  باالعببارات البالية : 

  MIRLEFT JET SKI االسم : شركة

ذات اسم حشت9ك.

حركز حي9اللفت سيدي   : العنوان 

افني.

 ANIMATEUR  : الهدف   

.TOURISTIQUE

 LOCATION D’ARTICLES DE

.-LOISIRS ET DE SPORT

العسليات  كل  عاحة  وبصفة    

املالية  البجارية،  السياحية، 

واالقبصادية التي حن شأنها أن تنمي 

وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

املدة : )) سنة.
رأسسال الشركة هو   : رأس املــال 

 1000 إلى  حقسسة  درهم   100.000

حصة بقيسة 100 درهم لكل حصة.

لبغت  السيد   تعيين   : التسيي9 

سفيان حسي9ا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكسة االببدائية ببيزنيت 

بباريخ 12 أغسطس 2020 تمت رقم  

 .532/2020

244 P

STE FIDUCIAIRE AMENNOU SARL

AIT MELLOUL

TEL : 0661381437

 SOCIETE LGHAZI SOUSS

 TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

لشريك واحد

بسقب�شى القانون األسا�شي بباريخ   

والذي تم بسوجبه   ،2020 يناير   13

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة حسيزاتها كالبالي :

 SOCIETE  : البجاري  االسم 

.LGHAZI SOUSS TRANS

حسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

حمدودة.

درهم،   100.000   : الرأسسال 

 100 بسبلغ  1000 حصة،  يبكون حن 

درهم للحصة، حوزعة كالبالي :

 : الواحد  عبد  سيطية  السيد 

1000حصة.

: نقل األشخاص لحساب  الهدف 

الغي9.

النقل ال 9ي لكل البضائع والسلع 

لحساب الغي9.

وطنيا  والسلع  البضائع  نقلل 

ودوليا.

وسائل  جسيع  واسبغالل  شراء 

النقل ووسائل املناولة : نقل البضائع، 

البجارية،  األعسال  جسيع  وعسوحا 

والغي9  العقارية  املالية،  الصناعية، 

عقارية أو املنقوالت املبعلقة بصفة 

بـأهداف  حباشرة  غي9  أو  حباشرة 

الرفع حن  والتي حن شأنها  الشركة، 

حردودية الشركة.

رقم   1 بلوك  املقر االجبساعي : 

173 حي االحل ايت حلول.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 
تسجيلها بالسجل البجاري بسمكسة 

تارودانت.
عبد  سيطية  السيد   : التسيي9 

الواحد.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

حبم دجن 9 حن كل سنة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  وتم 
االببدائية بانزكان في 13 يوليو 2020 

تمت رقم 20603.
245 P

 STE LE VIEUX ROCHER
S.A.R.L

 Capital : 100.000 DH 
 SIÈGE  : IMOURANE

 TAMRAGHT FRONT DE MER,
AOURIR - AGADIR

رأسسالها :  100.000 درهم.
إيسوران   : االجبساعي  حقرها 

تاحراغت قرب البمر أورير - اكادير
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

تـأسيس شركة
بسقب�شى عقد عرفي بين الشركاء، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

املحدودة. وعناصرها كالبالي :
اسم  تمسل  الشركة   : التسسية   

أكـــــورا بيتش   ش.0.0. 
الغرض االجبساعي : حقهى وحطعم.
إيسوران   : االجبساعي  املقر 

تاحراغت قرب البمر أورير - اكادير
في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
 1.000 الى  درهم حقسم    100.000
درهم   100 بقيسة  اجبساعية  حصة 

للحصة الواحدة حخصصة ل:
 Mme. LAILA BAHMANE …......

.250 Parts ….. 25.000 Dhs
 Mme. NAIMA BAHMANE ……

.250 Parts ………... 25.000 Dhs
 Mr. RACHID BAHMANE ……

.250 Parts …... 25.000 Dhs
 Mr. KARIM BAHMANE ……
  250 Parts ………... 25.000 Dhs.

 Soit au total : ……     1.000 Part
.... 100.000 DHS.

تخويل  تم  واإلحضاء:  التسيي9 

 Mme. :التسيي9 واإلحضاء إلى السيدة

 Mme. و   LAILA BAHMANE

.NAIMA BAHMANE

بكبابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكسة البجارية 

  (5232 بسدينة أكاد ير تمث رقم   

بباريخ 7 أغسطس 2020.
حن أجل النسخة والبيان 

عـن الـسسـيـر

246 P

 STE OUASSAL TRANS
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

ICE 002500147000077

رأسسالها :  100.000 درهم 

املقر االجبساعي : دوار احراغ 

اكلوتيزنيت

تأسيس شركة
بسقب�شى عقد عرفي حمرر بباريخ 
القانون  انجاز   ،2020 يوليو    14

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

حمدودة ذات املواصفات البالية :

 SOCIÉTÉ OUASSAL  : التسسية 

.TRANS SARL

البضائع،  نقل   : الشركة  غرض 

تجارة حرة.

التي  العسليات  انجاز كل  وعسوحا 

حباشرة  غي9  أو  حباشرة  عالقة  لها 

بالعسليات املذكورة والتي حن شانها 

أن تساهم في تنسية الشركة .

ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 

حن يو0 تقييدها في  سنة اببداء   ((

السجل البجاري.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم    100.000 حبلغ  في  الشركة 

حقسم إلى  1000حصة حن فئة 100 

درهم لفائدة كل حن : 

 ............ هللا  عبد  واسل  السيد 

500 حصة.

السيد انفالس حسن ........... 500 

حصة.
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عبدهللا  واسل  السيد  تعيين  تم 

حياة  والسيدة  للشركة  كسسي9 

حع  للشركة  حشاركة  حسي9ة  بوهرية 

حسب  الصالحيات  كاحل  تمسلهسا 

القانون األسا�شي للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكبابة 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

 ،2020 أغسطس   7 بباريخ  بتزنيت 

تمت رقم 521.

247 P

شركة أسيرطا سيرتيفيكاسيون

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

 12 على سند عرفي حمرر في  بناء 

بأكادير تم االتفاق على   2020 ف 9اير 

حمدودة  لشركة  األسا�شي  القانون 

حسب  وحيد  بشريك  املسؤولية 

البيانات البالية :

أسي9طا  شركة   : التسسية 

حمدودة  شركة  سي9تيفيكاسيون 

املسؤولية بشريك وحيد.

أهداف الشركة :

املنبوجات  جودة  شهادة  حنح 

وتقديم الخدحات.

حراقبة  حول  النصائح  تقديم 

جودة املنبوجات.

تدقيق الجودة.

 13 رقم  عسارة   : االجبساعي  املقر 

الطابق رقم 4 بلوك رقم 36 ج الهدى 

اكادير.

املشاركون  ساهم   : املساهسة 

كرأسسال  درهم   10.000 قدره  بسا 

في  حصة   100 إلى  حقسم  الشركة 

حلكية .

حبياس  اومليدو  روحي9و  السيد 

10.000 درهم.

حن  كل  الشركة  يسي9   : اإلدارة 

السيد روحي9و اومليدو حبياس والسيد 

سعيد الحساني ملدة غي9 حمدودة.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في 31 ديسس 9.

اإليداع : لقد تم اإليداع القانوني 

البجارية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 

 10 بباريخ   164( رقم  تمت  بأكادير 

أغسطس 2020.
الخالصة والبيان

248 P

شركة ريكوسود
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس شركة
في  اكادير  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

تم تأسيس شركة   ،2020 حارس   13

بالخصائص  حمدودة     املسؤولية 

البالية :  

االسم : شركة ريكوسود. 

الهدف :    است9داد الديون.

 100.000: املجسوعة   رأسسال 

درهم.

التسيي9   : رضوان   وبلعيد.

 36 رقم  س/أ  االجبساعي:   املقر 

اإلقاحة ابن بطوطة شارع ؤلفا تليال 

اكادير.    

املدة :  )) سنة.

للسجسوعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل البجاري باملحكسة البجارية 
بأكادير تمت رقم     3177) البجاري 

1)436  بباريخ 28 يوليو 2020.

249 P

شركة سيطا باور
  ش.0.0 بشريك وحيد 

برأسسال :  100.000 درهم

حقرها : رقم 785 الحي الصناعي ايت 

حلول انزكان 

 بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

صياغة  تست   ،2020 أغسطس   3

ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة  ذات الخصائص 

البالية : 

اصالح   : االجبساعي  الغرض 

املضخات،  الطاقة الشسسية .

ش.0.0  باور،  سيطا   : التسسية 

بشريك وحيد.

 785 رقم  االجبساعي:  املقر   

انزكان.                                    حلول  ايت  الصناعي  الحي 

املدة : حددت في )) سنة.

الرأسسال والحصص االجبساعية: 

درهم   100.000 في  الرأسسال  حدد 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حوزعة   ، درهم للواحدة   100 بقيسة 

كاألتي : 

زوهر عبد هللا  ....1000 حصة.

 التسيي9: الشركة حسي9ة حن طرف 

السيد زوهر عبد هللا حيث يعود له 

كل حن  البوقيعين البنكي واالجبساعي 

وذلك ملدة غي9 حمدودة.

الفصل  حسب  توزع  األرباح: 

16حن القانون األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 17 بباريخ  بانزكان  االببدائية 

أغسطس  2020.

حقبطف قصد اإلشهار 

250 P

شركة تامراغت هاوس بانانا

شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بسوجب 

 2020 أغسطس   11 بباريخ  بأكادير 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة بشريك وحيد وباملواصفات 

البالية :

التسسية    : تاحراغت هاوس بانانا 

ش.0.0.

املقر :  كيلوحيت9 12 شارع الشاطئ 

أورير أكادير.

النزل  وادارة  تأجي9   : الهدف 

واملساكن السياحية.

 100.000  : الشركة  حال  رأس 

درهم . 

بسكبب  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 ،2020 أغسطس   24 يو0  بأكادير 

في  والتسجيل   (553( رقم  تمت 

نفس اليو0 بالسجل البجاري تمت 
رقم 03)43.

حقبطف حن أجل اإلشهار

251 P

شركة الراحة و السالمة 
 شركة تضاحن 

براسسال :  0.000) درهم

حقرها االجبساعي : دوار انو نداوود 
ايمي حقورن بيوكرى   

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى   

بباريخ 26 يوليو 2020، تست صياغة 

تضاحن    لشركة  األسا�شي  القانون 

ذات الخصائص البالية : 

الغرض االجبساعي: 

نقل املسبخدحين لحساب الغي9  . 

الراحة  شركة     : التسسية 

والسالحة  شركة تضاحن.

 املقر االجبساعي:   دوار انو نداوود 

ايمي حقورن بيوكرى.                  

      املدة : حددت في )) سنة

الرأسسال والحصص االجبساعية: 

درهم   (0.000 في  الرأسسال  حدد 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حوزعة   ، درهم للواحدة   100 بقيسة 

كاألتي : 

اوفقي9 ابراهيم .....    100       حصة.

دايشو حمسد ...... 100  حصة.

اوداعلي الحسين     100  حصة.

 غديكي هشا0 .....  100 حصة.

ابروش الحسن  ....  100 حصة.

ابيدار عبد هللا   ..... 100  حصة.

اقشاش هشا0 .....   100  حصة.

لشهب ادريس ......    100حصة.

 اوفقي9 ابراهيم ..... 100 حصة.

التسيي9: الشركة حسي9ة حن طرف 

غي9  ملدة  ابراهيم  اوفقي9  الشريك 

حمدودة و يعود لها كل حن البوقيعين 

البنكي و االجبساعي.
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 15 توزع حسب الفصل  األرباح: 

حن القانون األسا�شي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

رقم  عدد  تمت  بانزكان   االببدائية 

أغسطس   7 بباريخ    1218/2020

.2020

حقبطف قصد اإلشهار 

252 P

شركة جانا سورفيس تايم
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك واحد 

تاسيس شركة
18حارس  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

ذات  شركة  تأسيس  تم   2020

املسؤولية حمدودة ذات شريك واحد 

بالخصائص البالية : 

االسم :جانا سورفيس تايم.

والخالفة  البجسيل    : الهدف 

واألشغال املخبلفة.
رأسسال املجسوعة 100.000درهم

املسي9: سعيد درهسين.

املويسات  حي  االجبساعي:  املقر 

فوق حقهى إسطنبول أوالد تايسة.

املدة : )) سنة.

للسجسوعة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكسة  البجاري  بالسجل 

بباريخ  رقم)673،  تمت  ببارودانت 

)1 يونيو 2020.   

253 P

EVOLUTION COMPTA

Fiduciaire & Conseil

 IMM°45 APPT°01 RUE AL AKKAD CITE

DAKHLA AGADIR

Tel : 0600 036 473

  شركة  إ . ر . س  إليـــــك 
شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
بآكادير   2020 يوليو   13 بباريخ 

لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  ثم 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد :

التسسية :   إ.ر.س إليــــــــــك .

أعسال حخبلفة،     : هدف الشركة 

العالي  البيار  الكهربائي  الت9كيب  

واملنخفض.

تاكاديرت  دوار   : الشركة  حقر 

نعبادو الدراركة - آكادير. 

املدة : حمدودة في )) سنة.

حبلغ  في  حمدد   : الرأسسال 

 1000 إلى  حقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم    100 حصة حن فئة  

الواحدة  ثم اكببابها للسيد بوزوران 

سعيد.

السيد  تعيين  ثم  قد   : التسيي9 

بوزوران سعيد كسسي9 وحيد للشركة 

حع البوقيع االجبساعي والبنكي.

5   %لبكوين  األرباح: يبم اقبطاع 

عليه  املنصوص  االحبياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

املحكسة البجارية آلكادير تمت رقم   

5538)   بباريخ   24 أغسطس2020.

254 P

شركة ميلتي موديل سيستيم  
ش.0.0.

 تجزئة اإلحا0 رقم  )1حي الهناء 

دراركة اكادير   

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

13 يوليو 2020، تم إحداث القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة خصائصها كالبالي :

حوديل  حيلتي  شركة   : االسم 

سيستيم ش.0.0.

أو  حبنوعة  أعسال   : املوضوع 

أشغال البناء.

حنعش عقاري.

اإلحا0 رقم   تجزئة  الشركة:   حقر 

)1حي الهناء دراركة أكادير. 

)) سنة اببدءا      :  حدة الشركة 

حن يو0 تأسيسها.

الف  حائة  في  حدد   : رأسسالها   

درهم حقسسة إلى 1000 حصة٬ قيسة 

درهم و حوزعة   100 كل واحدة حنها 

على الطريقة البالية:

 السيد حمسد إبراهيم حمسد علي  

1000 حصة.

تسيي9 و إدارة الشركة :  عين السيد 

حسي9ا  علي   حمسد  إبراهيم  حمسد 

وحيدا  للشركة ملدة غي9 حمدودة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

باكادير  البجارية  باملحكسة  القانوني 

السجل   95455/2020 رقم   تمت 

البجاري )4385 .
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شركة السعيد الحمادي ترانس
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
 2 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،201( أكبوبر 

ذات املسؤولية املحدودة البالية :

الحسادي  السعيد   : التسسية 

ترانس ش.0.0.

املسبخدحين  نقل   : الهدف  

لحساب الغي9.

املقر االجبساعي : ردوار أوالد سسان 

أيت  البسسية  داحو  أوالد  جساعة 

حلول.

سنة اببدءا حن تاريخ   ((  : املدة 

البأسيس.

الشركاء :

السعيد الحسادي  : 1000 حصة.

درهم   100.000  : الرأسسال 

حقسم الى 1000 حصة حن فئة 100 

درهم.

التسيي9 :  تسي9 الشركة حن طرف 

السيد  السعيد الحسادي.

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنبهي في 31 دجن 9 حن كل سنة.

حن اإلرباح   5% تخصم    : األرباح 

لبكوين االحبياط القانوني.

االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكسة االببداءية بانزكان 

رقم  تمت   ،201( نون 9   2 بباريخ 

.4437
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STE  ESPACE VERT ZAG

SNC  

املقر االجبساعي: شارع املقاوحة 

الزاك. 

السجل البجاري رقم:  2711بكلسيم

ICE : 002366305000076

حل شركة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

يو0  واملسجل   ،2020 يونيو   30

الجسع  عقد  تم   ،2020 يوليو   23

البضاحن   لشركة  االسبثنائي  العا0 

 ،ESPACE VERT ZAG  SNC

حيث  100.000درهم،  رأسسالها   

تقرر حا يلي:

 ESPACE VERT ZAG  حل شركة

.SNC

تعيين السيد : بال الحسن، حغربي 

الحاحل لبطاقة البعريف  الجنسية، 

املزداد بباريخ   JF2504(الوطنية رقم

اشبوكة  عسي9ة  بايت   1978/05/07

ايت بها، املسؤول عن البصفية.

للشركة  االجبساعي  املقر  تمديد 

حقرا للبصفية. 

القانوني  اإليداع  تم  وقد   

باملحكسة  الضبط  بكبابة  للشركة 

يوليو   24 يو0  بكلسيم،  االببدائية 

                                              ،182/2020 رقم  تمت    ،2020

السجل البجاري رقم 2711.                                                                                                     
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EVOLUTION COMPTA

Fiduciaire & Conseil

Tel : 0600 036 473

شركة كهرباء أبوضار

شركة حمدودة املسؤولية 

رأسسالها: 100.000  درهم

حقرها االجبساعي : رقم 27 الزنقة 

3502 الطابق األول شارع حي ت 9ين 

الدشي9ة الجهادية إنزكان

  31 بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ في 

)201دجن 9 تقرر حا يلي:

حل نهائي للشركة  .

أبوضار  رشيد  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة.

كسكان  االجبساعي  املكان  تعيين 

للبصفية.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

  2020 أغسطس   12 بإنزكان بباريخ  

تمت رقم )123                                                                                                                                            
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املركز الجهـــوي للخدحـــات

تيزنيت الهاتف: 05.28.60.24.10

 STE  L.S RACHID CHIKO

NEGOCE

حل حسبق للشركة
على الجسع العا0 االسبثنائي  بناء 

  ،2020 أغسطس   12 املنعقد بباريخ 

تقرر حا يلي :   

وتعيين  للشركة  حسبق  حل 

اإلدري�شي سليسان كسصفي لها.

باملقر  البصفية  حقر  تمديد 

اخبباش  دوار   : للشركة  االجبساعي 

اثنين احلو سيدي افني .

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

  ،2020 18 أغسطس  ببيزنيت بباريخ 

تمت رقم: 2020/552.
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 STE  NAZA ELECTRO

S.A.R.L AU

 CAPITAL : 100.000 dhs SIEGE

 : MAG N° 69 BC  25 HAY

MOHAMMADI   AGADIR

حل املسبق للشركة
بسقب�شى عقد عرفي بين الشركاء 

املؤرخ  بباريخ 16 يونيو 2020،  تقرر 

حا يلي :

 الحالل املسبق للشركة لكونها لم 

تسارس إي نشاط حند تأسيسها،حع 

تنصيب  احسروي  خديجة   كسصفية 

في نفس العنوان.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكسة البجارية  

 23 بباريخ     1108 باكادير تمث رقم 

يونيو 2020.
حن أجل النسخة والبيان 

عـن الـسسـيـر
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شركة سوسكري 

شركة ذات حسؤولية حمدودة

  ذات الشريك الوحيد

حقرها االجبساعي : دوار البويرة 

جساعة اسن عين شعيب تارودانت 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1(85

حل للشركة
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تقرر  17 حن يوليوز  املؤرخ في 

ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 

سوسكري    الوحيد  الشريك  ذات 

حبلغ رأسسالها 0.000) درهسا وعنوان 

حقرها اإلجبساعي دوار البويرة جساعة 

اسن عين شعيب تارودانت نتيجة ل: 

العجز.

وحدد حقر البصفية بدوار البويرة 

جساعة اسن عين شعيب تارودانت 

املغرب. 

لحسن اسكري  السيد(ة)  و عين: 

رقم  ا  بلوك  النهضة  حي  عنوانه   و 

(ة)  كسصفي  اكادير   الدراركة   11(

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و حمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  ببارودانت  االببدائية 

غشت 2020  تمت رقم 1177.
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 STE   SO-DAH

 SARL

 12 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

ديسس 9 )201   بــالــعــيــون قرر شركاء 

شركة    SO-DAH SARL  حا يلي : 

 SO-DAH :اإلقفال النهائي لشركة

 .SARL

إبراء ذحة املصفي.

املصادقة على تقرير البصفية.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

حارس   5 بباريخ   بالعيون  االببدائية 

2020، تمت رقم 635/2020.
للخالصة و البذكي9   
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STE CASINO SERVICES

SARL AU

 شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها : رقم 22 فندق أتالنتيك 

باالس (0 س ش) اكادير

س ت : 16107

العا0  الجسع  ملشاورات  طبقا 

يوليو   28 بباريخ  املنعقد  االسبثنائي 

2020 تقرر حا يلي :

املوافقة على تقرير املصفي.

املوافقة على حساب البصفية.

حنح شهادة اإلبراء للسصفي.

اإلقرار باإلغالق النهائي للبصفية.

التشطيب حن السجل البجاري.

باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 

12 أغسطس  البجارية بأكادير بباريخ 

2020 تمت رقم 5404).
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE AGRICOLE MESBAH

SARL

 MODIFICATION

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

ثم   ،2020 يوليو   28 في  املنعقد 

بشركة   تغيي9ات  احدات  بسوجبه 

 SOCIETE AGRICOLE MESBAH

SARL  شركة ذات حسؤولية حمدودة 

درهم حيت قرر   100.000 رأسسالها 

حايالي :

املسلوكة  األسهم  جسيع  تفويت 

للسيد بلهو0 عبد هللا والسيد بلهو0 

 NATURA شركة  لصالح  إبراهيم 

 .POISSON

اسبقالة السيد بلهو0 عبد هللا حن 

حنصب تسي9 الشركة.

ابراهيم  اضياضو  السيد  تعيين 

والسيد سواكي سسي9 والسيد الحسن 

ادبويشو  حسي9ين جدد للشركة 

تميين القانون األسا�شي للشركة .               

باملحكسة  القانوني  اإليداع   تم  

أغسطس   1( في  بانزكان  االببدائية 

2020، تمث   رقم  1283.   
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 STE ABDO IKHWAN   

SNC

Capital :  100.000 Dhs

 Siege Social: BOULEVARD

 HASSAN II HAY EL MARKAZE

.ASSA

ICE: 002374374000075

RC N° : 2741

تعديالت قانونية

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

املنعقد بسقر الشركة  بباريخ 12 يونيو 

2020، املسجل بباريخ 19/06/2020 

،قرر شركاء الشركة حا يلي:

تفويت 200 حصة كسا يلي:

املفوت:

 السيد : عبد الرزاق عسال ...200 

حصة،  بقيسة 100 درهم للحصة.

املشت9ي:

:النجاة اصكا0.........200  السيدة 

حصة،  بقيسة 100 درهم للحصة.

الحصص  بيع  عقد  وبستب 

االجبساعية للشركة أصبمت شركة 

ABDO IKHWAN  على الشكل البالي 

الشركاء هم: 

 600  .... عسال  احسد  السيد   

حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

السيد عبد الرزاق عسال ..... 200 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

 200  ....... السيدة النجاة اصكا0 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

عسال  احسد  السيد  التسيي9: 

حسي9 للشركة، ملدة غي9 حمددة.

بكـبابة  تـم  الـقانـونـي:  اإليـداع 

كلسيم  االببـدائية  باملحكسة  الضـبط 

رقـم  تمـت  يونيو2020،   26 بـباريخ 

.134/2020
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حكبـــب حسابــات ســروا

 ش. 0.0.

عســارة داحو شــارع حمسد السادس ايت حلــول

الفاكس : 65-22-24-028   الهاتف : -028-24

72-46

STE AL FILAHIA  
  SARL  

الغي9  العا0  الجسع  بسقبضـى 

  ،2020 يونيو   8 في  املؤرخ  العادي 

تقرر    AL FILAHIA SARL لشركة  

حايلي: 

500  حصة للسيد  بيع حصص : 

السيد  لفائدة  الغرابي  حصطفى 

حسن بوكي9ي. 

تبني قانون أسا�شي جديد للشركة 

حمدودة املسؤولية.

 3 تمويل حقر الشركة الى:الطابق 

الشقة 6 رقم 43 حي ملزار ايت حلول.

تعيين السيد بوكيي9ي حسن حسي9 

الى املسي9 حصطفى الغرابي.

باملحكســة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 في   االببدائية بالقنيطرة، 

2020، تمت رقم 78)75.
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE BELHOUM

 COMPAGNIE
SARL

MODIFICATION
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

ثم   ،2020 يوليو   28 في  املنعقد 

بشــــــركة   تغيي9ات  احدات  بسوجبه 

شركة   BELHOUM COMPAGNIE

رأسسالها  حمدودة  حسؤولية  ذات 

100.000 درهم  حيت قرر حايالي :

املسلوكة  األسهم  جسيع  تفويت 

للسيد بلهو0 عبد هللا لصالح شركة 

 .NATURA POISSON

اسبقالة السيد بلهو0 عبد هللا حن 
حنصب تسي9 الشركة.

ابراهيم  اضياضو  السيد  تعيين 
والسيد سواكي سسي9 والسيد الحسن 

ادبويشو  حسي9ين جدد للشركة 
تميين القانون األسا�شي للشركة.

القانوني باملحكسة  أال يداع   ثم    
أغسطس   1( في  باكادير  البجارية 

2020، تمث   رقم  5476).   
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 STE DE TRANSPORT 
AMINE

SARL
إعــــالن عن تعــــديــــل

 STE DE TRANSPORT AMINE  
SARL  تقرر حا يلي :

 تفويت جسيع حصص السيد عبد 
والسيد  حصة)  الرحيم حوفي9(500 
حصة)   500) الصادق  قرشالي عبد 
 670) حمسد  بودير  السيد  لفائدة 
حصطفى  حسدور  السيد  و  حصة) 

)330 حصة). 
اسبقالة السيد الرحيم حوفي9 حن 

حنصبه كسسي9 للشركة.
تسسية السيد بودير حمسد حسي9ا 

جديدا للشركة .
تعديل القانون األسا�شي للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت   2020 أغسطس   10 بباريخ: 

رقم: 5242).
268 P

شركة كونطوار اخوين للبناء 
ش.ذ.0.0

تفويت الحصص 
تغيي9 الشكل القانوني

العادي  الغي9  العا0  الجسع  إن    
  ،201( ديسس 9   24 بباريخ  املنعقد 
اخوين  كونطوار  شركة  شركاء  قرر 
 100.000 رأسسالها  ش.ذ.0.0  للبناء 
ج  بلوك  االجبساعي  حقرها  درهم،  
حي الزيبون تكوين اكادير.   268 رقم 
بالسجل البجاري باكادير-  حسجلة  

تمت رقم )3631 .

 500 تمويل  و  بيع  على  املوافقة 

الحسين  السيد  يسلكها  حصة 

اخوين  كونطوار  شركة  في  سرحاني 

للبناء ش. ذ.0.0. إلى:

السيد حمسد سرحاني الذي يقبل 

حلكية 500 حصة حن فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9 

الشريك  إلى ش.ذ.0.0  حن ش.ذ.0.0 

الوحيد.

سرحاني  حمسد  السيد  تسسية 

حسي9 لشركة  كونطوار اخوين للبناء 

ش.ذ.0.0. الشريك الوحيد  ملدة غي9 

حمددة.

تم إنجازه لدى  اإليداع القانوني، 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

باكادير يو0 ) يناير 2020، تمت رقم 

                               .8(178
حن أجل النشر والبيان
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE NATURA

POISSONS

 SARL 

MODIFICATION
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

ثم   ،2020 يوليو   27 في  املنعقد 

بشركة   تغيي9ات  احدات  بسوجبه 

شركة   NATURA POISSONS

رأسسالها  حمدودة  حسؤولية  ذات 

100.000  درهم ، حيت قرر حايالي :

حصة تعود حلكيتها   167 تفويت 

السيد  لصالح  سواكي  سسي9  للسيد 

اسسية  بقيسة  إد-بويشو  حسن 

100.00 درهم حصة.
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حصة تعود حلكيتها   166 تفويت 

لصالح  ابراهيم  اضياضو  للسيد 

السيد حسن إد-بويشو بقيسة اسسية 

100.00 درهم حصة.

إد-بويشو  حسن  السيد  تعيين 

حسي9ا جديدا  للشركة .

تميين القانون األسا�شي للشركة .               

القانوني باملحكسة  أال يداع   ثم  

أغسطس   1( في  باكادير  البجارية 
2020، تمث   رقم  5478).   
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 «MVCH TRANS » شـــــــركــــة
 SARL

عادى  غي9  عا0  بسقب�شى حمضر 
قرر   2020 أبريل   22 املنـعـقـد بباريخ 

 MVCH TRANS للشركة  الشركاء 
درهـم   100.000 رأسسـالها   ،SARL

الحسن  شارع   118  : حقـرها  الكائـن 

حي  العلوي  الطابق   22 رقم  االول 

الداخلة اكادير حا يلــي :

تعديل القانون األسا�شي للشركة.

حمدودة  شركة  إلى  تمويلها 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

الخاصة  حصة   500 تفويت 

الى  الرحيم  عبد  القلولي  بالسيد 

السيد ابصوص العربي. 
تغيي9 املادتين 06 و07 حن القانون 

األسا�شي للشركة. 

 أصبح توزيع الحصص والرأسسال 

الشركة كالبالي :

السيد ابصوص العربي 100.000 

درهم 1000 حصة.

 اسبقالة السيد القلولي عبد الرحيم

حن حنصبه كسسي9 لشركة.

العربي  ابصوص  السيد  تعيين 

غي9  ملدة  للشركة  وحيد  كسسي9 

حمدودة.

البنكي واالجبساعي حلز0  اإلحضاء 

بالسيد ابصوص العربي. 

باملحكسة  القانـوني  اإليداع  تم 

 (1(07 رقم  تمت  باكادير  البجارية 

يو0 21 يوليو 2020.
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IRRI MULTI SERVICE شركة
 SARL

راسسالها 100.000 درهم

رقم السجل البجاري )562

وعنوان حقرها االجبساعي بدوار 

عريض سيدي بوحو�شى اوالدتايسة

ICE : 002133170000003

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تست   2020 حن ف 9اير   12 املؤرخ في 

املصادقة على :

عصا0  احبويري  السيد  تفويت 

500 حصة اجبساعية لفائدة السيد 

حن ف 9اير   12 حشكل حمسد بباريخ 

.2020

تعيين السيد حشكل حمسد حسي9 

للشركة ملدة غي9 حمدودة .

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

 17 بباريخ  ببارودانت  االببدائية 

أغسطس 2020 تمت رقم 1178.
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Cabinet IDJAMAA CONSEILS

 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél :06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com 

 LOGISTIC ET PRODUITS

PETROLIERS
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

والدي   2020 يونيو   13 في  املنعقد 

ثم بسوجبه احدات تغيي9ات بشركة 

 LOGISTIC ET PRODUITS »

PETROLIERS» شركة ذات حسؤولية 

حمدودة رأسسالها 2.000.000 درهم، 

وحقرها االجبساعي هو تجزئة اركانة، 

رقم 81،ايت حلول.

حيث تقرر حايلي :

السيد  حن  حصة   6000 تفويت 

بوفاس  السيد  الى  اسسعيل  قيوح 

حمسد.

السيد  حن  حصة   2000 تفويت 

ارزاز  السيد  الى  املجيد هياللي  عبد 

حسو.

السيد  حن  حصة   1000 تفويت 

عبد املجيد هياللي الى السيد بوفاس 

حمسد.

السيد  حن  حصة   1000 تفويت 

هياللي عبد الرحيم الى السيد بوفاس 

حمسد.

السيد  حن  حصة   2000 تفويت 

هياللي عبد الرحيم الى السيد غريبي 

هشا0.

اسسعيل  قيوح  السيد  اسبقالة 

وتعيين  للشركة  كسسي9  حنصبه  حن 

بوفاس حمسد كسسي9 وحيد  السيد 

للشركة ملدة غي9 حمدودة.

تسديد النشاط االجبساعي للشركة.

تميين القانون االسا�شي للشركة.

صالحيات.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   18 في  النزكان  االببدائية 

2020 تمث رقم 1273. 
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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 LILY LINGERIE
 16 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

حارس 2020، تم إقرار حا يلي :

السيد  حن  حصة   204 تفويت 

حسن زروال إلى السيدة ليلى اولها.

السيد  حن  حصة   1(8 تفويت 

ليلى  السيدة  إلى  اوبي9  اريك  بروني 

اولها.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

 .SARL AU الى SARL

للشركة  البجاري  االسم  تغيي9 

 BATIMENT ET TRAVAUX » حن 

الى   « PUBLICS CONCEPT (BTPC(

.« LILY LINGERIE »

تغيي9 نشاط الشركة حن اشغال 

البناء الى بيع املالبس الجاهزة.

اسبقالة السيد بروني اريك اوبي9 

حن التسيي9 املشت9ك للشركة.

املسي9  اولها  ليلى  السيدة  تعيين 

الوحيدة للشركة.

البوقيع للسيدة ليلى اولها.

باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 

االببدائية لبارودانت بباريخ 24 يوليو 

2020 تمت رقم27)11. 
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روزالـنـا للعقار

ش.ذ.0.0

تفويت الحصص حع تمويل املقر 
االجبساعي

والغي9  العادي  العا0  الجسع  إن   

العادي املنعقد بباريخ 13 حاي 2020، 

للعقار  روزالـنـا  شركة  شركاء  قرر 

ش.ذ.0.0 رأسسالها 6.000.000 درهم 

االجبساعي ححج عبدالرحسن  حقرها 

الشقة  الزرقطوني  عسارة  بوعبيد 

بالسجل  حسجلة  اكادير.   206

البجاري باكادير- تمت رقم 11331.

 240 وتمويل  بيع  على  املوافقة 

اللطيف  عبد  السيد  يسلكها  حصة 

ش.  للعقار  روزالـنـا  شركة  في  عبيد 

ذ.0.0. إلى :

تقبل  التي  عبيد  سارة  السيدة 

حلكية 120 حصة حن فئة 100 درهم 

للحصة الواحد.

يقبل  الذي  عبيد  حمسد  السيد 

حلكية 120 حصة حن فئة 100 درهم 

للحصة الواحد.

للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 

عبدالرحسن  ححج  العنوان  حن 

الشقة  الزرقطوني  عسارة  بوعبيد 

206 اكادير إلى العنوان البالي :

عسارة سارة رقم 7 فونتي اكادير.
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الوحيد  للسدير  الشركاء  يسنح 

ووفًقا  عبيد،  اللطيف  عبد  السيد 

لألحكا0 القانونية، جسيع الصالحيات 

نيابة  الظروف،  جسيع  في  للبصرف 

عن شركة روزالـنـا للعقار ش.ذ.0.0

تم إنجازه لدى  اإليداع القانوني، 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

تمت   2020 يوليو   22 يو0  باكادير 

رقم 2328). 
حن أجل النشر والبيان

شركة روزالـنـا للعقار ش.ذ.0.0
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 Société RAMOYA TRANS

SARL

au capital de 100.000 DHS

 Siège sociale : N°05, SOUK HED

 REGGADA OULED JERRAR –

 TIZNIT

بيع حصص االجبساعية للشركة 
وتعيين الرئيس واملسؤول عن 

النشاط الرئي�شي للشركة 
الجسعية  اجبساع  على  بناء 

للشركة  العادية  غي9  العسوحية 

 28 بباريخ  واملنعقد  املذكورة أعاله، 

 25 بباريخ  واملسجل   ،2020 يناير 

ف 9اير 2020 تمت عدد 5036، تقرر 

حا يلي :

الحصص  حن  حصة   300 بيع 

اكزو0  رشيد  للسيد  االجبساعية 

بقيسة  علي  ادعي�شى  السيد  لفائدة 

30.000 درهم.

الحصص  حن  حصة   300 بيع 

حراد  جندوي  للسيد  االجبساعية 

لفائدة السيد املهدي املاهري بقيسة 

30.000 درهم.

تعيين السيد أحزيان ياسين حسي9ا 

للشركة ملدة غي9 حمدودة.

ليلى،  بولقربات  السيدة  تعيين 

حساعدة أولى للسسي9 واملسؤولة عن 

النشاط الرئي�شي للشركة.

يونس،  بولقربات  السيد  تعيين 

حساعد ثاني. 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

حارس   16 بباريخ  ببيزنيت  االببدائية 

2020 تمت عدد 106/2020.
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OUZIKI TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تفويت الحصص االجبساعية

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى   -  I  

الشريك  قرر   2020 يوليو   27

اوزيكي  الواحد  عبـد  السيد  الوحيد 

ذات  شركة    » أشغال  اوزيكي  ل « 

حقرها  الكائن  املحدودة   املسؤولية 

االجبساعي الطابق االول رقم 10 زنقة 

1007 تراست إنزكان حا يلـــي :

تفويت 500 حصة اجبساعية التي 

السيد  لفائدة  الشركة  في  يسثلكها 

الحسين أهياض.

الشكل  تغييـر  لذلك  نتيجة 

ذات  شركة  حن  للشركة  القانوني 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيـد 

املحدودة، وفقا للقـانــون.

إعادة تعيين السيد عبـد الواحد 

غي9  ملدة  للشركــة  حسيـر  اوزيكي 

له  فينسب  البوقيع  أحا  حمددة٫ 

كذالــك.

تغييـر القانــون األساســي.

II - تم اإليداع القانوني لدى كبابة 

الضبط باملحكسة اإلببدائية بإنزكان 

بباريخ 17 أغسطس 2020 تمت رقم 

.1254
حن أجل اإليداع والنشر

عن املسي9
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SAFA SAMAK
املقر االجبساعي: رقم )1 تجزئة 

الناصر افورار ازيالل.
حمضر الجسع العا0 االسبثنائي 

 بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي
 2020 ف 9اير   20 في  املؤرخ 

قررحساهسوا الشركة حا يلي : 
الذي  الوحيد  الشريك  قرر   –  1
بقيسة  حصة  آلف   (1000) يسبلك 
 480 درهم.تفويت   100.00 اسسية 
حصة اجبساعية كهبة لعائلبه وهم 
كالبالي : السيدة رضا كريسة , السيدة 
فريحى فاطسة الزهراء ,اآلنسة فريحى 
أحين  حمسد  فريحي  والسيد  أحيسة 

لكل واحد حنهم (120) حصة.
 2 - تغي9 الشكل القانوني للشركة 
املحددة  املسؤلية  ذات  شركة  حن 
ذات  شركة  الى  الواحد  الشريك 

املسؤلية املحددة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 
تمت   2020 يوليو   02 بأزالل بباريخ 

رقم 143.   
للخالصة والبذكي9

 قبال حسن
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 SAADA شركة
 D’EQUIPEMENT ET
 DE MATERIAUX DE
  CONSTRUCTION
شركة حمدودة املسؤولية

 رأسسالها 6.500.000,00 درهم 
املقر االجبساعي : رقم 171، شارع 
حمسد الخاحس، الشراردة، أوالد 

تايسة، تارودانت
بيع األسهم الشركة
الزيادة في رأسسال 

تخفيض رأسسال الشركة
 تعيين حسي9ين للشركة

إعطاء حق اإلحضاء
 وتمديث القانون األسا�شي للشركة

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
بباريخ املنعقد  للشركة   االسبثنائي 

20 يوليو 2020 تقرر حايلي :

I - بيع األسهم :

في  هي  التي  حصة   16.250 بيع 

الى  الحسن  اوبركوش  السيد  حوزة 

السيد اوبركوش الحسين.

في  هي  التي  حصة   16.250 بيع 

الى  ابراهيم  اوبركوش  السيد  حوزة 

السيد اوبركوش أحسد.

II - الزيادة في رأسسال الشركة :

الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

حن  لرفعه  درهم   2.000.000 بسبلغ 

 8.500.000 الى  درهم   6.500.000

درهم باصدار أسهم جديدة حن فئة 

حائة درهم للسهم الواحد:

III - تخفيض رأسسال الشركة :

بسبلغ  الشركة  رأسسال  تقليص 

حن  لخفضه  درهم   2.000.000

 6.500.000 الى  درهم   8.500.000

 20.000 إلغاء  تم  حا  بعد  درهم 

للسهم  درهم  حائة  فئة  حن  سهسا 

الواحد وذلك بغرض شطب الخسائر 

املت9اكسة حن القوائم املالية للشركة.

IV - تعيين حسي9ين للشركة :

على اثر اسبقالة السيد اوبركوش 

السيد  حن  كل  تعيين  تم  الحسن، 

اوبركوش الحسين والسيد اوبركوش 

أحسد كسسي9ين للشركة.

V - إعطاء حق االحضاء :

تم حنح جسيع صالحيات البوقيع 

اوبركوش  للسيد  للشركة  االجبساعي 

الحسين أو للسيد اوبركوش أحسد.

األسا�شي  القانون  تمديث   -  VI

للشركة :

تمديث  تقرر  سبق  ملا  وتبعا 

وذلك  للشركة،  األسا�شي  القانون 

لدى  القانونية  املبطلبات  لبلبية 

املحكسة االببدائية ببارودانت.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 18 بباريخ  ببارودانت  االببدائية 

أغسطس 2020 تمت رقم 1180.
 للخالصة البيان
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 SOCIÉTÉ شركة

S-INGENIERIE SARL AU
ش. 0. 0

بيع حصص 
بسقب�شى حمضرالجسعية العاحة 

االسبثنائية بباريخ 4 أغسطس 2020 

تقرر حا يلي : 

السيد  بيع  على  املصادقة   -  1

الحصص  ملجسوع  الحسان  فوزي 

شركة  راسسال  في  يسلكاها  التي 

حصة   500 وهي   S-INGENIERIE

الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيسة 

اي حا حجسوعه 50.000 درهم لسيد 

فصال البكو�شي.

السيد  بيع  على  املصادقة   -  2

الحصص  ملجسوع  عسار  بوالحليب 

شركة  راسسال  في  يسلكاها  التي 

حصة   500 وهي   S-INGENIERIE

الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيسة 

اي حا حجسوعه 50.000 درهم لسيد 

فصال البكو�شي
يبكون   : الشركة   رأسسال   -  3
رأسسال الشركة 1.000 حصة بقيسة 

100 درهم لكل حصة حسلوكة لسيد 

فصال البكو�شي. 

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  4

االببدائية  املحكسة  لدى  للشركة 

 6 بباريخ   18( رقم  تمت  كلسيم 

أغسطس 2020.
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 SOCIETE SERVICE DESIGN

INTERNATIONAL
SARL

ICE : 001971610000033

العا0  الجسع  حداولة  بسقب�شى  

يوليو   16 بباريخ  املؤرخ  االسبثنائي 

رأسسالها  والتي  لشركة   .2020

بدوار  الكائنة  درهم    100000

تكاديرت دراركة اكادير،  تقرر حايلي : 

ازبيدي  السيدة  حصص  تفويت 

حمسود  حمسود  السيد  الى  لبنى 

حمسود البدري.

تعيين حسي9 جديد السيد حمسود 

حمسود حمسود البدري.

تم انجاز اإليداع القانوني بكبابة 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 ،2020 أغسطس   11 باكادير بباريخ 

تمت رقم 5268).
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STE SAS AHARDE
SARL

إشعار ببغيي9ات
بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تست   ،2020 يوليو   10 في  املؤرخ 

املقررات  على  باإلجساع  املصادقة 

البالية :

لحسن  السيد  حصص  تفويت 

300 حصة الى  اهرض البالغ عددها 

فوتت  بوبكر،كسا  كنبوش  السيد 

حصة   200 السيدة كنبوش فاظسة 

السيد  الى  حصص  حن  تسلك  حسا 

كنبوش بوبكر.

حن  الشركة  تسسية  تغيي9 

 SAS AHARDE اهرض  ساس 

 B.K انونس-سي9فيس   ب.ك  إلى 

 . ANNONCES-SERVICES

إضافة نشاط : اإلعالنات،اإلشهار 

والخدحات إلى أنشطة الشركة.

فاظسة  كنبوش  السيدة  تعيين 

حسي9ة للشركة ملدة غي9 حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية لكلسيم بباريخ 7 أغسطس 

2020  تمت رقم 1)1.
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STE FINE FLORE CONSEILS
تفويت الحصص

تمويل املقر االجبساعي للشركة 
ورفع راسسالها وتوسيع النشاط

 20 بسوجب عقد عرفي حؤرخ في 

باكادير صادق شركاء   ،2017 أبريل 

 FINE كونساي»  فلور  «فاين  شركة 

تفويت  على   FLORE CONSEILS

حصص:

الى  حصة   25.. أشرف  االيسري 

السيد االيسري نتيل.

الى  حصة   25.. حاتم  االيسري 

السيد االيسري وليد.

تمويل حقر الشركة حن :

زنقة    C/0  1 الطابق االول الرقم 

الفرابي حي الداخلة أكادير.

الى 

 1/147 الرقم  االول  الطابق 

حنصور  شارع  الجاحعية  االقاحة 

الذهبي حي الداخلة اكادير.

 : حبلغ  حن  الشركة  راسسال  رفع 

 100.000 حبلغ  الى  درهم   10.000

درهم نقدا.

توسيع النشاط االجبساعي بزيادة 

تقارير  املحلية،  القوانين  تمليل 

الجيولوجية والكرطوغرافية.

ناصر  بن  او  زكية  السيد  تعيين 

حسي9ة ملدة غي9 حمدودة.

6 و36   ،4  ،2  ،1 تعديل الفصول 

حن القوانين.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

ف 9اير   3 يوحه  بأكادير  البجارية 

2020، تمت رقم 426)8.

283 P

STE GLOBUS TOURS
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 5.360.000 درهم

حقرها االجبساعي : قطعة رقم 4412 

الحي املحسدي أكادير

السجل البجاري رقم : 755

العا0  الجسع  ملشاورات  طبقا 

 10 بباريخ  املنعقد  االسبثنائي 

أغسطس 2020، تقرر حا يلي :

بيع جسيع االسهم العائدة للسيد 

رشيدة  والسيدة  السساوي  را�شي 

بدر  حمسد  السيد  لصالح  كسال 

الدين.

بند اتفاقي لضسان الديون.

العنوان  الى  الشركة  حقر  تمويل 

حركب االحل   47 حكبب رقم   : البالي 

شارع الحسن الثاني أكادير.
السساوي  را�شي  السيد  اسبقالة 

حن تسيي9 الشركة.

الدين  بدر  حمسد  السيد  تعيين 

حسي9ا جديدا ملدة غي9 حمدودة.

الوحيد  بالبوقيع  الشركة  التزا0 

للسيد حمسد بدر الدين.

لحساب  االفراد  «نقل  اضافة 

الغي9» لهدف الشركة.

االسا�شي  للنظا0  شاحل  تغيي9 

للشركة لبصبح شركة ذات حسؤولية 

حمدودة بشريك وحيد.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

18 أغسطس  البجارية بأكادير بباريخ 

2020، تمت رقم 5454).

284 P

RAW GARMENTS 
ش 0 0 

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

االسبثنائي املؤرخ في 21 يوليو 2020، 

تم وضع البغيي9ات البالية :

في  الحصص  بيع  على  املصادقة 

الشركة.

تعديل القوانين األساسية.

السجل  في  البقييد  تم   : البقييد 

بأكادير  البجارية  للسمكسة  البجاري 

تمت   ،2020 أغسطس   13 بباريخ 
رقم 5440).

285 P

S CASH  شركة
شركة البضاحن

رأسسالها 500.000  درهم

عسارة 51 إقاحة ال 9كة حي تيكيوين 
13  GH 02 رقم

أكادير
 السجل البجاري : رقم 36431

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�شى 

قد  بأكادير،   2020 يوليوز   28 يو0 

تقرر حا يلي :
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الزيادة في رأسسال الشركة بقيسة 

حن  برفعه  وذلك  درهم   500.000

درهم   1.000.000 إلى   500.000

حصة   5.000 خلق  طريق  عن 

لكل  درهم   100.00 بسبلغ  جديدة 

طريق  عن  وحمررة  حصة,حسجلة 

حاء  اللطيف  عبد  احسد  السيد 

العينين الذي اصبح شريكا جديدا في 

الشركة.

بميث  األسا�شي  القانون  تعديل 

أن رأسسال الشركة أصبح كالبالي :

 500.000 لحبيب صولبي  السيد 

درهم.

حاء  اللطيف  عبد  احسد  السيد 

العينين 500.000 درهم.

املجسوع : 1.000.000 درهم.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 11 أغسطس 2020 تمت رقم 

.(5264
حقبطف حن أجل اإلشهار
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 REDAHABIB

 شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة، 

رأسسالها االجبساعي 1.000.000 

درهم

حقرها االجبساعي : حكبب رقم 451 

بلوك 4 الطابق 5 خليج النخيل

فونتي أكادير

رقم السجل البجاري : )3226

العا0  الجسع  حمضىر  بسقب�شى 

 30 بباريخ  املنعقد  العادي  الغي9 

قرر الشريك الوحيد   201( ديسس 9 

للشركة حا يلي :

حن  الشركة  رأسسال  رفع   

500.000 درهم إلى 1.270.000 درهم

حصة   7.700 باكبباب  وذلك 

واحدة  كل  قيسة  جديدة  اجبساعية 

100 درهم؛

بسبلغ  الشركة  رأسسال  تخفيض 
270.000 درهم لبقليصه حن

 1.000.000 إلى   1.270.000,00
درهم ؛

النظا0  حن   6 البند  تعديل 
األسا�شي للشركة ؛

تميين النظا0 األسا�شي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
بباريخ   (5467 عىدد  تمت  بأكادير 

18 أغسطس 2020.

املسي9

287 P

SOUSS’ALG شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

وشريك وحيد
رأسسالها : 100.000  درهم

رقم )2 شارع املنصور الذهبي
حي الداخلة اكادير

السجل البجاري 41535
املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�شى 
يو0 10 يوليو 2020 بأكادير، قد تقرر 

حا يلي :
شريوي  إيسان  املسي9ة  اسبقالة 
حن حهاحها وتعيين عبد الصسد راجي 

حسي9ا جديدا للشركة.
الشركة حلتزحة ببوقيع السيد ايت 

الفقي9 عبد الرحيم.
القانون  حن  الباسع  البند  تغيي9 

األسا�شي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  البجاري  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 10 أغسطس 2020.
تمت 5258).

288 P

RCHM شركة
 ش.0

رأسسال 12.000.000 درهم
س.ت عدد 13713

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
في  املؤرخ  االسبثنائي  للشريك 

17 يونيو 2020 تم تقرير حا يلي :

 STECHL السيد  اسبقالة 

كرئيس  حنصبه  حن   ANDREAS

للشركة.

 KÜNG ANDREAS تعيين السيد

غي9  ملدة  جديد  كرئيس   PAUL

السفر عدد لجواز  والحاحل  حمددة 

.X21((781

تميين النظا0 األسا�شي وتفويض 

السلط.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  ثم 

أغسطس   24 في  بأكادير  البجارية 

والبقييد   (5542 عدد  تمت   2020

بالسجل البجاري الت9تيبي تمت عدد 

.1760
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 BARKATI   شركة

BELGHAOUTI

ش.0.0

رأسسالها : 2.400.000 درهم

املقر االجبساعي : شقة 14 عسارة 

113، السعادة II  الحي املحسدي 

اكادير. 

IF N° :15190423

ICE : 000087598000005 

تمويل حقر الشركة
بسقب�شى عقد عرفي للجسع العا0 

يوليو   3 بباريخ  املحرر  العادي  الغي9 

2020  تقرر حا يلي :

حقر  تمويل  على  املصادقة 

الشركة.

نقل املكبب الرئي�شي الحالي حن : 

  II السعادة   ،113 عسارة   14 شقة 

الحي املحسدي اكادير.

لبثتيبه على العنوان البالي :

الطابق   117 رقم  النسيم  حي 

الثاني  الدراركة  اكادير .

قرر  العادي،  الغي9  العا0  الجسع 

النظا0  حن   4 املادة  تعديل  الرئيس 

األسا�شي الذي سيبم صياغبه :

املادة 4

حي  في:  ثابت  املسجل  املكبب 

الثاني   الطابق   117 رقم  النسيم  

الدراركة  اكادير .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  البجارية  باملحكسة  القانوني 

بباريخ  18 أغسطس 2020 تمت رقم 

 . (5466

290 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE ATP SERVICE 

MODIFICATION
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

تم  والذي   2020 يونيو   22 املنعقد 

بشركة               تغيي9ات  احدات  بسوجبه 

ATP SERVICE  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة   رأسسالها 100.000 درهم.

  حيت اتفق على حايالي :

الحي  الى  االجبساعي  املقر  تمويل 

الحي املحسدي اكادير   املحسدي س7 

اكادير.

تميين القانون األسا�شي.  

باملحكسة   القانوني  االيداع   تم  

  2020 يوليو   22 البجارية باكادير في 

تمت رقم 2332).

291 P
     

 STE EQUIPEMENT POIDS

 LOURD BLK

SARL AU 

سجل البجاري  12153

بسقب�شى عقد عرفي حمرر بباريخ  

15 يوليو 2020  قرر حا يلي :

الحي  حن  الشركة  حقر  تمويل 

816 ب  82) ايت حلول الى  الصناعي 

الحي الصناعي  ايت حلول.
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األسا�شي  القانون  تمديت 

للشركة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 1262 رقم  تمت  بانزكان   البجاري 

بباريخ 18 يوليو 2020.

292 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE EDITION SERVICE 

 SARL  

MODIFICATION
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

املنعقد في 15يوليو2020 ثم بسوجبه 

 SOCIETE بشركة  تغيي9ات  احدات 

EDITION SERVICE  SARL    شركة 

ذات حسؤولية حمدودة .

 حيت قرر حايلي :

 : إلى  االجبساعي   املقر  تمويل 

ا  بلوك   4 الطابق   57 رقم  املكبب 

إقاحة ياسسين الحي الصناعي اكادير.

تميين القانون األسا�شي للشركة .               

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو2020    28 في  باكادير  البجارية 

تمث   رقم  3120).   
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 SOCIETE JAOUHARA PUB

SARL AU

ICE 002146747000084

العا0  الجسع  حداولة  بسقب�شى  

 15 بباريخ  املؤرخ  االسبثنائي 

رأسسالها  والتي  لشركة  يوليو2020 

000 100 درهم الكائنة برقم 37 زنقة 

توبقال حي املسي9ة اكادير.

عنوان  الى  الشركة  حقر  تغيي9   -

حي  توبقال  زنقت  رقم37  جديد 

املسي9ة اكادير.

- تعيين حسي9 جديد السيدة حياة 

سبعي.                       

تم انجاز اإليداع القانوني بكبابة 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

أغسطس2020   12 بباريخ  باكادير 

تمت رقم 5424) .
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Cabinet  IDJAMAA CONSEILS

 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél :06-62-64-12-88

 E-mail / Idjamaa.conseils@gmail.com 

WAFKAOUI MILK

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

والذي  يونيو2020    2( في  املنعقد 

تغيي9ات  احدات  بسوجبه  تم 

 WAFKAOUI MILK بشركة        

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

درهم،   1.350.000,00 رأسسالها  

 وحقرها االجبساعي هو الطابق الباني، 

حجسوعة  الداخلة،  عسارة   ،03 رقم 

حي  االول،  الحسن  شارع   ،221

الداخلة، اكادير.

  حيت تقرر حايلي :

العنوان  الى  املقر االجبساعي  نقل 

باي،  اكادير   ،02 تكنوبول   : االتي 

حي فونتي،   ،EB303 حكبب  بلوك و، 

بنسركاو، اكادير.

ارجدال  الركيبي  السيد  اسبقالة 

حن حنصبه كسسي9 للشركة و تعيين 

السيد توفيق عبد الرحسان كسسي9 

وحيد للشركة ملدة غي9 حمدودة.

تميين القانون االسا�شي للشركة.

صالحيات.

   تم  اال يداع  القانوني باملحكسة  

يوليو2020    1( في  الكادير  البجارية 

تمث  رقم 5482).

295 P

STE FINE FLORE CONSEILS

تمويل املقر االجبساعي للشركة 

وتوسيع النشاط

 5 في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

شركاء  صادق  باكادير   201( نون 9 

 FINE كونساي»  فلور  «فين  شركة 

FLORE CONSEILS على حا يلي :

تمويل حقر الشركة حن :

الجاحعية  االقاحة  االول  الطابق 

الرقم 1/147 شارع املنصور الذهبي 

حي الداخلة أكادير.

شارع الر�شى   E1401 الرقم   : الى 

حي تليال أكادير.

توسيع النشاط البجاري.

وحسبلزحات  االثاث  املوارد،  بيع 

وساطة  وطباعة،  وراقة  املكبب، 

حالية.

تعديل الفصول: -2 4 حن القانون 

االسا�شي.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

أغسطس   13 البجارية باكادير يوحه 

2020، تمت رقم 5427).

296 P

MIR TRADE شركة

نقل املقر الرئي�شي

في حؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 

10 يوليو 2020 تم إقرار حا يلي :

 1 رقم  حن  الرئي�شي  املقر  نقل 

انزكان  الجهادية  الدشي9ة   5 األحان 

حي السال0   6 بلوك ب   111 إلى رقم 

االحان 5 الدشي9ة الجهادية انزكان.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

االببدائية بانزكان بباريخ 6 أغسطس 

2020 تمت رقم 1214.

297 P

STE KHAYT AL HAYAT

شركة ذات حسؤولية حمدودة

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى  

 ،2020 أبريل  فاتح  في  العادي  الغي9 

 STE KHAYT AL املسساة  للشركة 

HAYAT، ش.0.0. برأسسال 100.000 

 (7 رقم   6 درهم الكائن حقرها بلوك 

حي سيدي حمسد أكادير.

الى  االجبساعي  املقر  تمويل  تم 

العنوان البالي :

رقم  كسال  تجزئة  الثاني  الطابق 

14 حي املرس الدشي9ة الجهادية.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

أغسطس   1( في  بانزكان  االببدائية 

رقم   ،1063 رقم  تمت   ،2020

السجل البجاري 07)20.

298 P

NEXT ETUDES شركة

ش.0.0 

رأسسالها : 500.000.00 درهم

حنهج ابن املقفع رقم 10 حي الداخلة 

أكادير

الزيادة في النشاط االجبساعي
العا0  الجسع  حمضر  بسوجب 

االسبثنائي املوقع يو0 14 يوليو 2020 

واملسجل بأكادير يو0 28 يوليو2020 

NEXT ETUDES شركة  قرر شركاء 

ش.0.0 حا يلي:

1.الزيادة وتوسيع نشاط الشركة 

على الشكل البالي:

-اسبي9اد وتصدير السلع والخدحات 

املبعلقة بنشاط الشركة.

القانون  حن   2 الفصل  2.تغيي9 

األسا�شي.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

تمت رقم   2020 أغسطس   12 يو0 

.(5406
بسثابة حقبطف وبيان  

299 P
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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 STREAM TRANSPORT

 27 بباريخ  بسقب�شى عقد عرفي  

يوليو2020، تم إقرار حا يلي:

إضافة نقل املسبخدحين للغي9   -

كنشاط جديد للشركة. 

تعيين السيدة حريم بوعسيلة    -

كسسي9ة للشركة  .   

-البوقيع للسيد حمسد بوعسيلة.

باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 

12 أغسطس  البجارية بأكادير بباريخ 

2020 تمت رقم5277).   

ر.س.ت 33113.    

300 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 05.28.60.24.10

OUBIHI SERVICES  شركة

العا0  الجسع  حمضر  على  بناء 

 22 بباريخ  املنعقد  االسبثنائي 

الوحيد   الشريك  قرر  يوليو2020 

ذات   OUBIHI SERVICES لشركة  

املسؤولية املحدودة حا يلي :

-حذف جسيع األنشطة املذكورة 

األسا�شي,واالحبفاظ  القانون  في 

بالنشاط املسجل في الضريبة املهنية. 

 AGENCE DE PAIEMENT DES

. FACTURES MULTI-CANAL

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  ببيزنيت  االببدائية 

رقم  تمت   2020 أغسطس 

.546/2020

301 P

Cabinet MASDAC

 Siège social : N°71, Bloc A, Imm

 YASSMINE, Angle Av ALMOQUAOUMA

et Av CADI AYAD, AGADIR

Tél : 05-28-22-89-59

Z&S PRIMEURS

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

والدي  املنعقد في فاتح يوليو2020  

تغيي9ات  احدات  بسوجبه  تم 

شركة   Z&S PRIMEURS بشركة 

رأسسالها  حمدودة  حسؤولية  ذات 

هو  االجبساعي  وحقرها   400000,00

رقم اقاحة بدر ، عسارة 28، شقة رقم 

01، حي الهدى، اكادير.

  حيت تقرر حايالي :

بالعنوان  للشركة  فرع  انشاء 

االتي: 

أحالك انشادن، الجساعة القروية 

انشادن، عسالة شبوكة ايت باها.

القانوني باملحكسة   اال(يداع   تم  

أغسطس   1( في  الكادير  البجارية  

2020  تمت  رقم )547).  
حقبطف للنشر واالشهار 

302 P

ABOUMARY TRANS شركة

الجريدة  في  وقع  خطإ  اسبدراك 

الرسسية عدد 5625

الخطأ األول في التسسية :

.AYATOP بدال حن

.ABOUMARY TRANS يعوض بـ

الخطأ الثاني في املسي9 :

بدال حن عبد الصسد ايت اجسل.

يعوض بعبد الغاني القرع.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 الضبط باملحكسة االببدائية ببارودانت

البجاري والسجل   (63 رقم   تمت 

رقم 6867 بباريخ 3 أغسطس 2020.

303 P

GEODEX  شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

 الطابق الثاني رقم 252 شارع

ابن الهيثم تاسيال انزكان

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تست   2020 يوليو   28 في  املؤرخ 

املصادقة بين الشركاء وتعديل حا يلي :

قا0 السيد عبو�شي عادل ببفويت 

 FOURNIER 50 حصة لفائدة السيد

.BENOIT GREGORY

قا0 السيد البقي بلسهول ببفويت 

 BAROZET 50 حصة لفائدة السيد 

.BRUNO

رفع رأسسال الشركة بزيادة حبلغ 

إلى  رفعه  أجل  حن  درهم   200.000

300.000 درهم وذلك بخلق وإصدار 

2000 حصة حقابل 100 درهم تكبب 

نقدا ويصرح بأكسلها عند االكبباب.

عادل  عبو�شي  السيد  اسبقالة 

تسيي9  حن  بلسهول  البقي  والسيد 

الشركة.

 FOURNIER السيد  تعيين 

BENOIT GREGORY حسي9ا للشركة 

ملدة غي9 حمدودة.

حن القانون   7 و   6 تغيي9 املادتين 

األسا�شي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

25 أغسطس  االببدائية بإنزكان يو0 

2020 تمت رقم 1328.

304 P

VAGSA
شركة ذات حسؤولية حمدودة، 

رأسسالها 201.000 درهم

بقعة رقم 21 الحي الصناعي، تاسيال

انزكان

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تست   2020 أغسطس   18 املؤرخ في 

وتعديل الشركاء  بين   املصادقة 

 حا يلي :

حن  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

201.000 درهم إلى 2.101.000 درهم 

عن طريق إدحاج احبياطي أو أرباح أو 

الشركة  رأسسال  في  إصدار  عالوات 

وذلك في حجسوع 00.000).1 درهم.

تم تغيي9 الفصول 7-6 حن القانون 

األسا�شي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

25 أغسطس  االببدائية بانزكان يو0 

حن سنة 2020 تمت رقم 1327.

املسي9

305 P

STE MONEY FOR WASTE

SARL AU

تكوين شركة حمدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

بالرباط  حؤرخ  حمضر  بسقب�شى 

وضع  تم   2020 يوليو   6 بباريخ 

القوانين األساسية لشركة حمدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املسيزات البالية :

: تصنيع وتمويل وتسويق  الهدف 

وتوزيع املنبجات املطاطية.

جسيع العجالت وإعادة تصنيعها.

املقر : عسارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع حوالي احسد الوكيلي حسان.

بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 10.000 درهم.

غي9  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي9 

حكيم  السيد  طرف  حن  حمدودة 

اسرار.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم   2020 أغسطس   26 بباريخ 

السجل البجاري 145231.

.D : 106226

306 P
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 STE ESSAOUIRI FRERES

NAT

SARL

تكوين شركة حمدودة املسؤولية

بالرباط  حؤرخ  حمضر  بسقب�شى 

وضع  تم   2020 يوليو   13 بباريخ 

القوانين األساسية لشركة حمدودة 

املسؤولية ذات املسيزات البالية :

الهدف : 

البجارة.

أو  املعلوحيات  أو  املكبب  لواز0 

األجهزة الطبية (تاجر).

حبنوعة  إنشاءات  أو  أعسال 

(حقاول).

املقر : عسارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع حوالي احسد الوكيلي حسان.

بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 0.000) درهم.

غي9  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي9 

لحسن  السيد  طرف  حن  حمدودة 

افقي9ي  ابراهيم  والسيد  افقي9ي 

والسيد عبد اللطيف افقي9ي.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم   2020 أغسطس   26 بباريخ 

السجل البجاري 145227.

.D : 106222

307 P

 SOCIETE EL MAHDAOUI

COM

 SOSIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

في حؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 

12 يونيو 2020 بسال قد تم تأسيس 

شركة تمسل الخصائص البالية :

 SOCIETE EL  : التسسية 

.MAHDAOUI COM

الهدف االجبساعي : حداد.

نجارة األملنيو0.

حقاول في األشغال املخبلفة للبناء.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة :

 100.000 السيد املهداوي احسد 

درهم.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

حي  افريقيا  شارع   57  : املقر 

الصفاء القرية سال.

التسي9 : املهداوي احسد.

البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

أغسطس   6 بباريخ   31627 بسال 

.2020

308 P

 UNIVERS TRAVAUX

ROUTIERS

SARL AU

في حسجل  عرفي  عقد   بسقب�شى 

قد تم وضع قانون   2020 يوليو   23

الخصائص  تمسل  لشركة  أسا�شي 

البالية :

 UNIVERS TRAVAUX : التسسية

.ROUTIERS

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

حقاول   : االجبساعي  الهدف 

(طرق،  اإلنشائية  األعسال  حخبلف 

صرف صحي، أعسال ترابية، شبكات 

حخبلفة).

تجارة.

درهم   3.000.000  : املال  رأس 

حصة حن فئة   30.000 حقسسة إلى 

درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

على الشكل البالي :

 30.000  : حلياني  عادل  السيد 

حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

تجزئة   15 رقم   : املقر االجبساعي 

بنيس ابن رشد تسارة.

التسيي9 : السيد عاديل حلياني.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.130513

309 P

 MTA AUTOMOTIVE

SOLUTIONS
الزيادة في رأس املال
نقصان في رأس املال

بناء على حمضر الجسع العا0 غي9 

العادي املنعقد بباريخ ) يونيو 2020 

 MTA املسساة  الشركة  شركاء  قرر 

 AUTOMOTIVE SOLUTIONS

شركة حمدودة املسؤولية حا يلي :

بسبلغ  املال  راس  في  زيادة 

بسساهسة  وذلك  أورو    2.020.000

الحساب الخاص باملساهسين.

بسبلغ  املال  راس  في  نقصان   

أجل  حن  وذلك  أورو    2.020.000

تقييد كاحل الخسائر املادية.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكسة االببدائية بالقنيطرة 

رقم  تمت   2020 أغسطس   3 في 

.1(23
لإلشهاد والبيان

اإلدارة

310 P

سير بياس أوطو
شركة ذات حسؤولية حمدودة

يقدر رأسسالها بـ 100.000 درهم

العنوان : إقاحة أحين 2 رقم 3 شارع 

سويسرا حمل 2 املحيط الرباط

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

اتفق الجسع العا0   2020 ف 9اير   1(

سي9 بياس أوطو شركة ذات حسؤولية 

حمدودة .

يقدر رأسسالها ب : 100.000 درهم 

بالعنوان  االجبساعي  حقرها  ويوجد 

البالي على حا يلي :

افبباح حلحقة :

فبح  للشركة  العا0  الجسع  قرر 

 24 عسارة   : البالي  بالعنوان  حلحقة 

شارع سويسرا املحيط الرباط.

إصالح هيكل السيارات،   : بهدف 

غيار  قطع  وإصالح  بيع  امليكانيك، 

الدراجات النارية.

تميين القوانين األساسية للشركة.

 تم اإليداع القانوني بكبابة الضبط

حارس   13 باملحكسة البجارية بباريخ 

2020 تمت رقم 104826.

311 P

 BETTER TEAM

 MAINTENANCE &

FACILITIES

SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

 حقرها االجبساعي : زنقة الكوفة

رقم 3 حي حسان الرباط

تأسيس
بسقب�شى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم    2020 أبريل   21 بباريخ 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 

حسؤولية حمدودة وذات الخصائص 

البالية :

 BETTER TEAM  : التسسية 

 MAINTENANCE & FACILITIES

.SARL AU

الهدف : هدف الشركة هو :

تدقيق الت9كيبات الفنية.

أعسال صيانة حبعددة البقنية.

الكوفة زنقة   : االجبساعي   املقر 

رقم 3 حي حسان الرباط.

يو0  حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس.
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رأس املال : 100.000 درهم حوزع 

حصة  كل  قيسة  حصة   1000 على 

درهم حررت كلها ووزعت على   100

املساهم الوحيد الذي قد0 حساهسة 

نقدية بقيسة 100.000 درهم.

املكي  السيد   : الوحيد  الشريك 

الوطنية للبطاقة  حاحل   الخطيب 

أبريل   4 حن حواليد   BE58812 رقم 

الجنسية  حغربي  بباوريرت   1(81

6 الطلعة  تسارة   1( بـ   والقاطن 

 عسارة 37 شقة ).

املكي  السيد  عين   : التسيي9 

غي9  ملدة  للشركة  حسي9  الخطيب 

حمدودة.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

في بالرباط  البجاري  السجل   في 

رقم  تمت   2020 أغسطس   1(

.14512(
بسثابة حقبطف وبيان

املسي9

312 P

OBJECTIF OPC
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

 حقرها االجبساعي : زنقة الكوفة

رقم 3 حي حسان الرباط

تأسيس
بسقب�شى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم    2020 أبريل   28 بباريخ 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 

حسؤولية حمدودة وذات الخصائص 

البالية :

 OBJECTIF OPC SARL : التسسية

.AU

الهدف : هدف الشركة هو :

والبنسيق  والبوجيه  الجدولة 

وكذلك تخطيط ورصد العسليات.

البكلفة وإدارة املوارد.

الكوفة زنقة   : االجبساعي   املقر 

رقم 3 حي حسان الرباط.

يو0  حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
البأسيسها.

رأس املال : 100.000 درهم حوزع 
حصة  كل  قيسة  حصة   1000 على 
درهم حررت كلها ووزعت على   100
املساهم الوحيد الذي قد0 حساهسبه 

نقدية بقيسة 100.000 درهم.
املكي  السيد   : الوحيد  الشريك 
الوطنية للبطاقة  حاحل   الخطيب 
أبريل   4 حن حواليد   BE58812 رقم 
الجنسية  حغربي  بباوريرت   1(81
والقاطن بـ )1 تسارة الطلعة 6 عسارة 

37 شقة ).
املكي  السيد  عين   : التسيي9 
غي9  ملدة  للشركة  حسي9  الخطيب 

حمدودة.
الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 
في بالرباط  البجاري  السجل   في 
رقم  تمت   2020 أغسطس   1(

.145131
بسثابة حقبطف وبيان

املسي9

313 P

PARATUS
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : شارع حهدي بن 
بركة لوت سسية لوت 5 السوي�شي 

الرباط
رقم السجل البجاري : 145217 

املدينة : الرباط
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
 2020 يونيو   2( بباريخ  الرباط 
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة باملسيزات البالية :
.PARATUS : التسسية

الهدف االجبساعي :
املوارد التشرية :

استشارات  العاحلين،  توفي9 
تنظيم أحداث  العالقات اإلنسانية، 
البوظيف، إنباج وبيع وتأجي9 حعدات 
وأداة  تصسيم  دعم  االتصاالت، 

االتصاالت.

تكوين :

البدريب املنهي في جسيع قطاعات، 

البدريب املنهي.

تقني :

واالستشارة  تقنية  حساعدة 

بيع  املعنوين،  واألشخاص  لألفراد 

والشبكات  الكسبيوتر  أجهزة  وتأجي9 

الوسائل  توفي9  واالتصاالت، 

اللوجيستية.

كراء :

املعدات للسنبديات، املعدات.

املعاحالت  جسيع  عا0  وبشكل 

 البجارية والصناعية واملالية والعقارية

املرتبطة بشكل حباشر أو غي9 حباشر 

أن  املحبسل  حن  أو  أعاله  باملذكورة 

تؤيد تمقيقها وتطويرها.

الشركاء :

 : الشركة راديس شركة حساهسة 

))) حصة.

السيد احيزون يوسف : 1 حصة.

رأسسال  يقدر   : الشركة  رأسسال 

الشركة بسبلغ قيسبه 100.000 درهم 

كل  قيسة  حصة   1000 إلى  حوزعة 

واحد 100 درهم.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري بالرباط.

: شارع حهدي بن بركة لوت  املقر 

سسية لوت 5 السوي�شي الرباط.

الشركة تسي9 حن طرف   : اإلدارة 

السيد احيزون يوسف.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ 26 أغسطس 

2020 تمت رقم 3101.
لالسبخراج والذكر

املسي9

314 P

HERE WE GO
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : شارع حهدي بن 

بركة لوت سسية لوت 5 السوي�شي 

الرباط

رقم السجل البجاري : 145215 

املدينة : الرباط

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 2020 يونيو   2( بباريخ  الرباط 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة باملسيزات البالية :

.HERE WE GO : التسسية

الهدف االجبساعي :

املوارد التشرية :

استشارات  العاحلين،  توفي9 

تنظيم أحداث  العالقات اإلنسانية، 

البوظيف، إنباج وبيع وتأجي9 حعدات 

وأداة  تصسيم  دعم  االتصاالت، 

االتصاالت.

تكوين :

البدريب املنهي في جسيع قطاعات، 

البدريب املنهي.

تقني :

واالستشارة  تقنية  حساعدة 

بيع  املعنوين،  واألشخاص  لألفراد 

والشبكات  الكسبيوتر  أجهزة  وتأجي9 

الوسائل  توفي9  واالتصاالت، 

اللوجيستية.

كراء :

املعدات للسنبديات، املعدات.

املعاحالت  جسيع  عا0  وبشكل 

 البجارية والصناعية واملالية والعقارية

املرتبطة بشكل حباشر أو غي9 حباشر 

أن  املحبسل  حن  أو  أعاله  باملذكورة 

تؤيد تمقيقها وتطويرها.

الشركاء :

 : الشركة راديس شركة حساهسة 

))) حصة.

السيد احيزون يوسف : 1 حصة
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رأسسال  يقدر   : الشركة  رأسسال 

الشركة بسبلغ قيسبه 100.000 درهم 

كل  قيسة  حصة   1000 إلى  حوزعة 

واحد 100 درهم.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري بالرباط.

: شارع حهدي بن بركة لوت  املقر 

سسية لوت 5 السوي�شي الرباط.

الشركة تسي9 حن طرف   : اإلدارة 

السيد احيزون يوسف.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ 26 أغسطس 

2020 تمت رقم 3100.
لالسبخراج والذكر

املسي9

315 P

YES SIRE SERVICES
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : شارع حهدي بن 

بركة لوت سسية لوت 5 السوي�شي 

الرباط

رقم السجل البجاري : 145211 

املدينة : الرباط

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 2020 يونيو   2( بباريخ  الرباط 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة باملسيزات البالية :

.YES SIRE SERVICES : التسسية

الهدف االجبساعي :

املوارد التشرية :

استشارات  العاحلين،  توفي9 

تنظيم أحداث  العالقات اإلنسانية، 

البوظيف، إنباج وبيع وتأجي9 حعدات 

وأداة  تصسيم  دعم  االتصاالت، 

االتصاالت.

تكوين :

البدريب املنهي في جسيع قطاعات، 

البدريب املنهي.

تقني :

واالستشارة  تقنية  حساعدة 
بيع  املعنوين،  واألشخاص  لألفراد 
والشبكات  الكسبيوتر  أجهزة  وتأجي9 
الوسائل  توفي9  واالتصاالت، 

اللوجيستية.
كراء :

املعدات للسنبديات، املعدات.
املعاحالت  جسيع  عا0  وبشكل 
 البجارية والصناعية واملالية والعقارية
املرتبطة بشكل حباشر أو غي9 حباشر 
أن  املحبسل  حن  أو  أعاله  باملذكورة 

تؤيد تمقيقها وتطويرها.
الشركاء :

 : الشركة راديس شركة حساهسة 
))) حصة.

السيد احيزون يوسف : 1 حصة.
رأسسال  يقدر   : الشركة  رأسسال 
الشركة بسبلغ قيسبه 100.000 درهم 
كل  قيسة  حصة   1000 إلى  حوزعة 

واحد 100 درهم.
حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري بالرباط.
: شارع حهدي بن بركة لوت  املقر 

سسية لوت 5 السوي�شي الرباط.
الشركة تسي9 حن طرف   : اإلدارة 

السيد احيزون يوسف.
املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالرباط بباريخ 26 أغسطس 

2020 تمت رقم 8)30.
لالسبخراج والذكر

املسي9

316 P

RAH GPS
SARL

نقل املقر االجبساعي
االسبثنائي  العا0  الجسع  إثر  على 
أغسطس   5 بباريخ  بالرباط  املنعقد 

2020 قرر الشركاء حا يلي :
نقل املقر االجبساعي للشركة حن 
8 حي ابن سينا املركز البجاري أنوال 
تجزئة   : الجديد  العنوان  إلى  تسارة 
 2 شقة   1083 رقم  عسارة  الوفاق 

تسارة.

القانون  حن  الرابع  البند  تعديل 

األسا�شي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   18 البجارية ببسارة بباريخ 

2020 تمت رقم 842.
لالسبخراج والذكر

املسي9

317 P

 ASSAISONNEMENT شركة

DES FLEURS

SARL

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 

بالرباط   2020 أغسطس   18 بباريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

ASSAISONNEMENT : التسسية 

.DES FLEURS

الهدف :  بيع البوابل، بيع حنبجات 

البغذية  واملخبوزات،  الحلويات 

العاحة.

الورد  إقاحة   : البجاري  العنوان 

املحل البجاري رقم 82 العسارة رقم 5 

تاحسنا.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 100.000 درهم حقسسة إلى 1000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

التسيي9 : تم تعيين السيد ابراهيم 

غي9  ملدة  للشركة  كسسي9  عبلوش 

حمدودة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

البجاري  السجل  في  البقييد  تم 

بباريخ  130477 رقم  تمت   ببسارة 

26 أغسطس 2020.

318 P

SOCIETE VIASYS

SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 10.000 DH

 SIEGE SOCIAL : N° 20 BIS

 RUE MOHAMED HASSAN AL

OUAZZANI AL HOCEIMA

فوق  املنعقد  العا0  الجسع  قرر 

 2020 أغسطس   13 بباريخ  العادة 

لشركة VIASYS SARL AU حا يلي :

الزيادة في رأسسال الشركة بسبلغ 

 10.000 حن  لنقله  درهم   (0.000

درهم إلى 100.000 درهم.

زيادة في نشاط الشركة : االسبي9اد 

والبصدير.

.NEGOCIANT

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

أغسطس 2020 تمت رقم 467.

319 P

FONCIERE LIBERTE

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : شارع حهدي بن 

بركة لوت سسية لوت 5 السوي�شي 

الرباط

رقم السجل البجاري : 145213 

املدينة : الرباط

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 2020 يونيو   1( بباريخ  الرباط 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة باملسيزات البالية :

.FONCIERE LIBERTE : التسسية

الهدف االجبساعي : جسيع عسليات 

البطوير العقاري أو البناء أو العقارات 

السكنية.
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الشركاء :

 : الشركة راديس شركة حساهسة 

))) حصة.

السيد احيزون يوسف : 1 حصة.

رأسسال  يقدر   : الشركة  رأسسال 

الشركة بسبلغ قيسبه 100.000 درهم 

كل  قيسة  حصة   1000 إلى  حوزعة 

واحد 100 درهم.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري بالرباط.

: شارع حهدي بن بركة لوت  املقر 

سسية لوت 5 السوي�شي الرباط.

الشركة تسي9 حن طرف   : اإلدارة 

السيد احيزون يوسف.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ 26 أغسطس 

2020 تمت رقم ))20.
لالسبخراج والذكر

املسي9

320 P

EMEMELEC

للشركة  العا0  الجسع  إثر  على 

شركة ذات حسؤولية   EMEMELEC

 2020 أغسطس   10 حمدودة بباريخ 

تقرر حا يلي :

بسساهسة  الشركة  رأسسال  رفع 

400.000 درهم بفائدة  عينية قدرها 

السيد حمسد املرزوقي حيث تم رفع 

رأسسال الشركة حن 100.000 درهم 

بخلق  وذلك  درهم   500.000 إلى 

 100 بفائدة  جديدة  حصة   4000

درهم للحصة.

تم البغيي9 والبجديد الكلي للنظا0 

األسا�شي للشركة.

بسكبب  القانوني  اإليداع  تم 

بوادي  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت   2020 أغسطس   17 ز0 بباريخ 

رقم 2020/167.

321 P

 INVEST KHALIL

PROMOTION ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : تجزئة ) املجسع 

الصناعي لعيايدة سال

تأسيس شركة

بسوجب عقد عرفي حمرر في سال 

تأسيس  تم   2020 يوليو   2 بباريخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املسيزات البالية :

 INVEST شركة   : التسسية 

KHALIL PROMOTION ش.0.0.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف : الت9ويج العقاري.

) املجسع  : تجزئة  املقر االجبساعي 

الصناعي لعيايدة سال.

 100.000  : رأس املال االجبساعي 

1000 حصة حن فئة  درهم حجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة حدفوعة 

كالبالي :

 500 الدين  نور  لحرش  السيد 

حصة.

السيد حليمي حمسد 500 حصة.

التسيي9 : تم تعيين كل حن السيد 

حليمي  والسيد  الدين  نور  لحرش 

غي9  ملدة  للشركة  كسسي9ين  حمسد 

حمدودة.

السنة  تبدأ   : االجبساعية  السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

آخر ديسس 9 حن كل سنة.

.تم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكسة  هيئة  لدى  الضبط  بكبابة 

أغسطس   26 االببدائية بسال بباريخ 

2020 تمت رقم 374.

322 P

ENVIRO PLUS
SARL AU

وعنوان حقرها االجبساعي : دكان 
رقم 2 تجزئة املراكشية رقم 14 باب 

شعفة سال
رقم البقييد في السجل البجاري 

27561

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

لشركة   2020 حاي   27 في  املؤرخ 

ذات   ENVIRO PLUS SARL AU

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد :

بيع الحصص :

التي  للحصص  الكلي  تفويت 

املشوكر  فاطسة  السيدة  تسبلكها 

الشركة،  برأسسال  حصة   1000

بمكم  العادية  الضسانات  بسوجب 

الواقع والقانون للسيد حسن املالكي 

حصص  وبالبالي  حصة)   1000(

الشركة كالبالي :

بـ  حصة)   1000) املالكي  حسن 

100.000 درهم.

جديد  حسي9  تعيين  تم  وأيضا 

للشركة السيد حسن املالكي الحاحل 

 AB701768 رقم  الوطنية  للبطاقة 

اسبقالة  لقبول  تبعا  وحيد  كسسي9 

املسي9ة عطار جهاد الحاحلة للبطاقة 

.BK3(2574 الوطنية رقم

باملحكسة  القانوني  اإليداع  وتم 

يوليو   27 بباريخ  بسال  االببدائية 

2020 تمت رقم )3474.

323 P

 JURILEG MAROC

CONSULTING
SARL AU

الحل املسبق

االسبثنائي  العا0  الجسع  إثر  على 
قرر   2020 يوليو   20 املنعقد بباريخ 

املساهم الوحيد للشركة والتي يوجد 

لحرزي  ادريس  شارع   73 بـ  حقرها 

البيضاء الدار   3 طابق   13  شقة 

حا يلي :

الحل املسبق للشركة.

الكوهن  حهدي  السيد  تعيين 

للقيا0 بسهسة الحل النهائي للشركة.

شارع   73  : الشركة  حقر  تعيين 

ادريس لحرزي شقة 13 طابق 3 الدار 

البيضاء كسقر لحلها النهائي.

اإلجراءات القانونية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

743855 بباريخ 25 أغسطس 2020.
لالسبخراج والذكر

املسي9

324 P

TORRECID
SUCCURSALE

 SIEGE SOCIAL : 79 LOT LAYALI

II 3éme ETAGE ROUTE 

DE BOUSKOURA BERRECHID

تغيي9 حسي9 الشركة
شركاء  قرارات  حمضر  بسوجب 

القانون  بسوجب  املحدودة  الشركة 

االسباني TORRECID بباريخ 17 حاي 

2020 تقرر حا يلي :

 االعت9اف باسبقالة السيد الرفاعة

لفرع  كسسي9  حهاحه  حن  الشاراني 

.TORRECID MAROC

كوربونيل  كارلوس  السيد  تعيين 

بارسيلو حديرا جديدا للفرع.

صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   1( في  ل 9شيد  البجاري 

2020 تمت رقم 1115.

325 P

SOTRAVETUDE
تأسيس شركة

بباريخ العرفي  العقد   بسقب�شى 

وضع  تم  بالرباط   2020 يوليو   24

ذات  للشركة  األسا�شي  القانون 

تمسل  التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص البالية :
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التسسية : تمسل الشركة التسسية 

.SOTRAVETUDE البالية

البقنية  الدراسات   : املوضوع 

وأعسال البناء املبنوعة. 

شقة   30 عسارة   : املقر االجبساعي 
لوكيلي  احسد  حوالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

إلى  حقسم  درهم   100.000 قيسة 

درهم   100 حصة ذات قيسة   1000

للحصة حقسم بين الشركاء كالبالي :

حصة   500 بوبو  سسي9  السيد 

درهم أي حا قيسبه   100 ذات قيسة 

50.000 درهم.

 500 كوفرى  ايت  رشيد  السيد 

أي درهم   100 قيسة  ذات   حصة 

حا قيسبه 50.000 درهم.

عين السيد سسي9 بوبو   : التسيي9 

والسيد رشيد ايت كوفرى كسسي9ان 

للشركة ملدة غي9 حمددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكسة البجارية بالرباط 

تمت السجل البجاري رقم 144867 

يو0 28 يوليو 2020.

326 P

ABDELLAH ETUDES 

ET TRAVAUX
تأسيس شركة

بباريخ العرفي  العقد   بسقب�شى 

وضع  تم  بالرباط   2020 يوليو   13

ذات  للشركة  األسا�شي  القانون 

تمسل  التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص البالية :

التسسية : تمسل الشركة التسسية 

 ABDELLAH ETUDES ET البالية 

.TRAVAUX

البقنية  الدراسات   : املوضوع 

وأعسال البناء املبنوعة. 

شقة   30 عسارة   : املقر االجبساعي 
لوكيلي  احسد  حوالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

إلى  حقسم  درهم   500.000 قيسة 

درهم   100 حصة ذات قيسة   5000

للحصة حقسم بين الشركاء كالبالي :

الشريف  بن  هللا  عبد  السيد 

درهم   100 حصة ذات قيسة   2500

أي حا قيسبه 250.000 درهم.

 2500 حسعدي  ياسين  السيد 

أي درهم   100 قيسة  ذات   حصة 

حا قيسبه 250.000 درهم.

ياسين  السيد  عين   : التسيي9 

 حسعدي والسيد عبد هللا بن الشريف

كسسي9ان للشركة ملدة غي9 حمددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكسة البجارية بالرباط 

تمت السجل البجاري رقم 144865 

يو0 28 يوليو 2020.

327 P

 OUEST MAROC DE

 CONSTRUCTION

BATIMENT
تأسيس شركة

بباريخ العرفي  العقد   بسقب�شى 

وضع  تم  بالرباط   2020 يوليو   20

ذات  للشركة  األسا�شي  القانون 

تمسل  التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص البالية :

التسسية : تمسل الشركة التسسية 

 OUEST MAROC DE البالية 

 CONSTRUCTION BATIMENT

.«O.M.C.B» باخبصار

املوضوع : أعسال البناء. 

شقة   30 عسارة   : املقر االجبساعي 
لوكيلي  احسد  حوالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

إلى  حقسم  درهم   500.000 قيسة 

درهم   100 حصة ذات قيسة   5000

للحصة حقسم بين الشركاء كالبالي :

 2500 حسداوي  العربي  السيد 

أي  درهم   100 قيسة  ذات   حصة 

حا قيسبه 250.000 درهم.

 2500 الساعيدي  حمسد  السيد 

أي درهم   100 قيسة  ذات   حصة 

حا قيسبه 250.000 درهم.

العربي  السيد  عين   : التسيي9 

السعيدي  حمسد  والسيد  حسداوي 

كسسي9ان للشركة ملدة غي9 حمددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكسة البجارية بالرباط 

تمت السجل البجاري رقم )14486 

يو0 28 يوليو 2020.

328 P

THE GHOST COMPANY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

العنوان : شارع اصالة رقم 4 سكبور 

النهضة لعيايدة سال

تست  أسا�شي  قانون  بسقب�شى 

تم   2020 يوليو   23 بباريخ  حداولبه 

تأسيس الشركة :

 THE GHOST  : االسم 

.COMPANY SARL

أو  املخبلفة  األشغال   : املوضوع 

أشغال البناء.

رأس املال : 500.000 درهم.

التسيي9 : حصطفى الصغي9.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

.RC31725 االببدائية بسال تمت رقم

329 P

Y2M DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس ش.ذ.0.0

بسقب�شى عقد عرفي حرر ببسارة 

تم تمرير   2020 أغسطس   8 بباريخ 

ش.ذ.0.0  لـ  األساسية  القوانين 

حسيزاتها كالبالي :

 Y2M DISTRIBUTION : التسسية

.SARL AU

الهدف : للشركة األهداف البالية :

البقالة.

األشغال املخبلفة.

وعسوحا جسيع العسليات البجارية، 

املنقولة والثاببة  املالية،  الصناعية، 

املبعلقة بصفة حباشرة أو غي9 حباشرة 

بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي 

حن شأنها تسهيل تنسية الشركة.

املقر : تجزئة دار األربعين عسارة 4 

الشقة 2 تسارة.

رأس املال : 100.000 درهم حقسم 

على 1000 حصة حن فئة 100 درهم 

حن  كلها  وحررت  اكببتت  للواحدة 

طرف السيد العالحي بن رحو.

تسي9 الشركة ملدة غي9   : التسيي9 

حمدودة حن طرف السيد العالحي بن 

رحو.

السنة املالية : تتبدئ في فاتح يناير 

وتنبهي في 31 ديسس 9.

يو0  حن  تتبدئ  سنة   ((  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل البجاري.

اإلحضاء : تسند حهسة البوقيع حع 

املؤسسات  وجسيع  البنكية  الوكالة 

الوحيد  البوقيع  خالل  حن  املالية 

للسيد العالحي بن رحو.

تقييد  تم   : البجاري  السجل 

السجل  حصلحة  لدى  الشركة 

ببسارة  االببدائية  باملحكسة  البجاري 

 24 بباريخ   130471 رقم  تمت 

أغسطس 2020.

330 P

DESERT TIMBER AFRICA

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها :  21.280.000 درهم

حقرها اإلجبساعي : زاوية شارع عسر 

الخيا0 وشارع عبد الرحيم بوعبيد، 

الطابق الرابع، شقة رقم 18، 

بوسيجور، الدارالبيضاء

رقم السجل البجاري : 403863

تمويل املقر اإلجبساعي للشركة
الشركة،  حسي9  قرار  بسقب�شى 

بباريخ ) حارس 2020، تقرر حا يلي :
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للشركة  اإلجبساعي  املقر  تمويل 

الكائن  السابق  العنوان  حن 

عسر  شارع  زاوية  بالدارالبيضاء، 

الخيا0 وشارع عبد الرحيم بوعبيد، 

 ،18 رقم  شقة  الرابع،  الطابق 

الجديد  العنوان  إلى  بوسيجور، 

شارع  زاوية  بالدارالبيضاء،  الكائن 

الرحيم  عبد  وشارع  الخيا0  عسر 

شقة رقم  الرابع،  الطابق  بوعبيد،  

17، بوسيجور.

4 حن القانون  - تعديل املادة رقم 

األسا�شي للشركة.

للقيا0  الصالحيات  إعطاء   -

باإلجراءات الالزحة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالدارالبيضاء  البجارية 

أغسطس 2020 تمت رقم 743275.
قصد النشر واإلعالن

331 P

 STE. TRANSPORT

HAMILEDDINE
SARL

الرأسسال : 100.000.00 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بسقب�شى عقد عرفي بسال بباريخ 

القانون  تم وضع   ،2020 يوليو   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص البالية :

 : اإلجبساعية  -التسسية 

.TRANSPORT HAMILEDDINE

الهدف اإلجبساعي : 

نقل البضائع.

األشغال  أو  األعسال  في  حقاول 

املخبلفة.

إنقاذ وسحب املركبات.

 ،15 رقم   : اإلجبساعي  املقر   - 

عسارة 5 شارع دال إقاحة التسبان حي 

الرحسة سال.

سنة   ((  : اإلجبساعية  املدة   -

اببداء حن تاريخ تأسيسها.

حدد   : اإلجبساعي  الرأسسال   -

رأسسال الشركة في حبلغ 100.000.00 

درهم حوزع على 1000 حصة حن فئة 

100 درهم للحصة وزعت كسا يلي :

 500 الدين  السيد حمسد حاحل 

حصة.

السيد ياسين ال 9ج 500 حصة.

حن  تبدأ   : اإلجبساعية  السنة   -

فاتح يناير إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

- التسيي9 : تم تعيين كل حن السيد 

ياسين  والسيد  الدين  حاحل  حمسد 

ال 9ج كسسي9ين للشركة وحوقعين على 

الوثائق البنكية ملدة غي9 حمدودة.

تم إيداع السجل البجاري بسكبب 

بسال  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 10 أغسطس 2020 تمت رقم 

.31657

332 P

GRAFCO

SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES, 50000, MEKNES MAROC

 ANOUAR NEGOCE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : تجزئة 

حصلوحية رقم 13 زيبون 50000 

حكناس املغرب

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

32(21

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   27 املؤرخ في 

القرارات البالية :

قرار رقم 1 : الذي ينص على حا يلي : 

املصادقة على حسابات الشركة.

قرار رقم 2 : الذي ينص على حا يلي : 

حنح إبراء تا0 ونهائي للسصفي السيد 

أنور حسشور.

قرار رقم 3 : الذي ينص على حا يلي : 

إقفال الشركة.

على ينص  الذي   :  4 رقم   قرار 

السجل  على  التشطيب   : يلي  حا 

البجاري والضريبة املهنية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بسكناس بباريخ 5 أغسطس 

2020 تمت رقم 502.

333 P

GRAFCO

SARL AU

 N°15 RUE TELEMCEN RESIDENCE GHITA

MEKNES, 50000, MEKNES MAROC

 NOSTRAM

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : )12 

الطابق الشقة 3 الرياض توالل 1 

حكناس 50000 حكناس املغرب

رقم البقييد بالسجل البجاري 

385(1

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تم تميين   2020 يوليو   20 املؤرخ في 

النظا0 األسا�شي للشركة تبعا ملحضر 

الجسع العا0 بباريخ 27 ديسس 9)201.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بسكناس  البجارية 

أغسطس 2020 تمت رقم )238.

334 P

 ECOLE EUROPEENE AL

MARSA PRIVE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تبعا للعقد العرفي بباريخ 10 يوليو 

2020، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املسيزات البالية :

 ECOLE EUROPEENE : التسسية

.AL MARSA PRIVE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع :

روض  اإلببدائي،  البعليم 

املسائي  الدعم  الحضانة،  األطفال، 

املسبسر البدريس والبدريب الخاص 

بجسيع املسبويات.

البعليم بجسيع أشكاله، اإلببدائي 

والثانوي.

سالحة،  عسارة   : الرئي�شي  املقر 
غشت،   20 زاوية شارع حكة وشارع 

رقم 4، العيون.

حبلغ  في  حدد   : الرأسسال 

إلى  حقسسة  درهم   1.000.000.00

درهم   100 فئة  حصة حن   10.000

للواحدة، حقسسة كاالتي :
املوساوي  لالاغليلة  السيدة 

3.400 حصة.
السيدة بسم هللا عليها املوساوي 

3.300 حصة.

 3.300 بلوزة  ملنين  ا0  السيدة 

حصة.

تسي9 حن طرف السيدة   : اإلدارة 

لالاغليلة املوساوي.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة اإلببدائية بالعيون 

رقم  تمت   2020 يوليو   16 بباريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2020/1393

البمليلي عدد  الرقم  البجاري تمت 

.32673

 335 P

MUDRMO TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 21 بباريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،2020 ف 9اير 

الشركة ذات املسيزات البالية :

.MUDRMO TRANS : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع :

النقل الطرقي الوطني والدولي.

النقل امل 9د الوطني والدولي.

وطنيا  والسلع  البضائع  نقل 

ودوليا.
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غرب   25 رقم   : الرئي�شي  املقر 

شركة OUSIBA، العيون.

حبلغ  في  حدد   : الرأسسال 

إلى  حقسسة  درهم   1.000.000.00

درهم   100 فئة  حصة حن   10.000

للواحدة، حقسسة كاالتي :

 340 اخ�شي  حصطفى  السيد 

حصة.

السيد ادريس قبوش 330 حصة.

 330 بنبورحيم  حمسد  السيد 

حصة.

السيد  طرف  حن  تسي9   : اإلدارة 

حصطفى اخ�شي.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكسة اإلببدائية بالعيون 

بباريخ 25 أغسطس 2020 تمت رقم 

وتم تسجيلها بالسجل   2020/1939

البمليلي عدد  الرقم  البجاري تمت 

.326(7

336 P

GIE NORD SUD

 GROUPEMENT D’INTERET

ECONOMIQUE

تعديالت قانونية
العا0  الجسع  قرار  إثر  على 

اإلقبصاد  النفع  ذات  للسجسوعة 

2020 ملساهمي  أغسطس   26 بباريخ 

ذات  حجسوعة   GIE NORD SUD

حقرها  والكائن  اإلقبصادي،  النفع 

124، عسارة قوبع، شارع الشهيد  ب 

بوشرايا، العيون، تقرر :

قبول شريكين :

 DE CONGELATION ET شركة 

MOSTAKIM S.A.R.L حسثلها السيد 

املوساوي بدر.

 CONGEL DCHEIRA شركة 

املوساوي  السيد  حسثلها   S.A.R.L

الطيب.

تعيين السيد املوساوي بدر حديرا 

للسجسوعة ذات النفع اإلقبصادي.

لدى كبابة   : تم اإليداع القانوني 
الضبط باملحكسة اإلببدائية بالعيون 

بباريخ 26 أغسطس 2020 تمت رقم 

.2020/1967

 337 P

SOCIETE TAMTA
S.A.R.L

تعديالت قانونية
اإلسبثنائي  العا0  الجسع  إثر  على 

ملساهمي   2020 يوليو   27 بباريخ 

شركة   SOCIETE TAMTA شركة 

البالغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
رأسسالها 100.000.00 درهم والكائن 
 ،176 رقم  الحزا0،  شارع  حقرها 

العيون، تقرر :

حل الشركة .

تعيين السيد ابراهيم أهل حساد 

كسصفي للشركة.

لدى كبابة   : تم اإليداع القانوني 
الضبط باملحكسة اإلببدائية بالعيون 

بباريخ 25 أغسطس 2020 تمت رقم 

.1840/2020

338 P 

 SOCIETE ASSISTANCE

SMARA
SARL

تعديالت قانونية
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

 2020 أغسطس   18 بباريخ  املنعقد 

قرر شركاء الشركة حا يلي :

بيع حصص :

املبنازلين

السيد الحوش علي 50 حصة.

السيد الحوش الحسين 50حصة.

السيد الحوش حمسد 50 حصة.

املبنازل لهم :

السيد الحوش ر�شى 50 حصة.

السيد الحوش ابراهيم  50 حصة.

السيد الحوش سعيد 50 حصة.

التسيي9 : اسبقالة السيد الحوش 

علي حن تسيي9 الشركة وتعيين السيد 

الحوش سعيد كسسي9 جديد للشركة 

كسا تم اعبساد اإلحضاء الوحيد له.

بكبابة  تم    : اإليداع القانوني   (2

الضبط باملحكسة اإلببدائية بالعيون 

بباريخ 26 أغسطس 2020 تمت رقم 

.2020/1955

339 P

LANDIS
ش.0.0 ذات الشريك الوحيد

AU CAPITAL DE : . 10.000 DHS

RC N°128(37

بسقب�شى عقد عرفي حرر ببسارة 

2020، قرر الجسع العا0  حاي   2( في 

ش.0.0   LANDIS اإلسبثنائي لشركة 

حالها  رأس  الوحيد  الشريك  ذات 

الرئي�شي  حقرها  درهم،   10.000

زاوية الحسن الثاني وحمسد  ببسارة، 

 ،B5 السادس، عسارة النخيل، شقة 

حا يلي :

التي  إجبساعية  حصة   100 نقل 

إلى  عبيقي  ياسين  السيد  حوزة  في 

وأصبح  بوحجبان  حنان  السيدة 

بالبالي حجسوع الحصص اإلجبساعية 

الجديدة كالبالي :

 100 بوحجبان  حنان  السيدة 

حصة إجبساعية.

أصبمت املسي9ة الوحيدة للشركة 

ولها  بوحجبان  حنان  السيدة  هي 

الحق في البوقيع الوحيد.

حن  الرئي�شي  حقرها  تمويل 

وحمسد  الثاني  الحسن  زاوية  تسارة، 

  ،B5 السادس، عسارة النخيل، شقة 

إلى تسارة كيش الوداية زنقة العيون 

رقم 44.

إلى  البجاري  نشاطها  تغيي9 

اخصائي نظارات.

حن   البجاري  اسسها  تغيي9 

.ECOLUNETTE إلى LANDIS

لدى   : القانوني  اإليداع  تم  وقد 

اإلببدائية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

 2020 أغسطس   25 بباريخ  ببسارة 

تمت رقم 2)37.

340 P

ALTRAMED
تأسيس شركة

 30 بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ في 

تأسيس شركة  تم  قد   2020 يونيو 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تمسل  والتي  وحيد 

البالية: 

.ALTRAMED : التسسية

الهدف اإلجبساعي : 

تجارة.

 100.000  : الشركة  رأسسال 

درهم.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

تاحسنا  ببسارة   : اإلجبساعي  املقر 

3)1 الطابق األر�شي إقاحة النور.

التسيي9 : بوعا0 عبد الكريم.

أغسطس   27  : القانوني  اإليداع 

.2020
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

باملحكسة اإلببدائية ببسارة 130521.

341 P

JAID NEGOCE
تأسيس شركة

 15 بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ في 

شركة  تأسيس  تم  قد   2020 يوليو 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تمسل  والتي  وحيد 

البالية:

.JAID NEGOCE : التسسية

الهدف اإلجبساعي : 

أنواع  حن  العديد  لبيع  حبجر 

البضائع.

 100.000  : الشركة  رأسسال 

درهم.
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حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

املقر اإلجبساعي : ببسارةحي املغرب 

56 عسارة  غازي  بن  زنقة   العربي 

 رقم 2.

التسيي9 : جييد يدر.

أغسطس   27  : القانوني  اإليداع 

.2020
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

باملحكسة اإلببدائية ببسارة 130525.

342 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX : 0522.45.06.04

KAOBA شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 10.000.000.00 درهم

حقرها اإلجبساعي : 2) شارع 2 حارس 

البيضاء

السجل البجاري 76187

العا0  الجسع  ملداوالت  تبعا   1-

حاي   18 بباريخ  املنعقد  اإلسبثنائي 

2020 قرر الشركاء  حا يلي :

تمويل املقر اإلجبساعي للشركة إلى 

العنوان البالي :

حد  الصناعي  الحي   ،46 تجزئة 

السوالم الساحل برشيد.

البنظيم  حن   4 البند  تغيي9 

األسا�شي.

بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

أغسطس   25 بباريخ  بالدارالبيضاء 

2020 تمت رقم 743864.

343 P

 STE MY FABRICOLE
SARL AU

تأسيس شركة 
تم  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تأسيس شركة باملسيزات البالية :

 STE MY  : التسسية   1-

.FABRICOLE

 : للشركة  القانوني  الشكل   2-
.S.A.R.L AU

شارع القطيف   : حقر الشركة   3-
عسارة باهيا حي الوحدة العيون.

-4 النشاط اإلجبساعي للشركة : 
أشغال البناء.

واألشغال  والبصدير  اإلسبي9اد 
العاحة.

 100.000  : الشركة  رأسسال   5-
درهم.

السيد  إلى  يعهد   : التسيي9   6-
غي9 حمدودة  ملدة  الهرحو�شي  خليفة 

1000 حصة ب 100 درهم للحصة.
تم   : القانوني  اإليداع   7-
بباريخ  بالعيون  اإلببدائية  باملحكسة 
رقم  تمت   2020 أغسطس   25

.1(43/20
-8 سجل تجاري رقم 32705.

344 P

GENERAL SERVICES COM
SARL AU

 تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة، ذات املواصفات البالية :

 GENERAL SERVICES : التسسية
COM ش.0.0.ش.و

بكر  ابو  ساحة   ،21  : املقر 
أكدال   ،8 رقم  شقة  الصديق، 

الرباط.
النشاط البجاري : 

البجارة العاحة .
حقاول أعسال حبنوعة.

اإلسبي9اد والبصدير.
املدة : )) سنة.

درهم،   100.000.00  : راس املال 
حقسم إلى 1000 حصة حن فئة 100 
درهم، حؤادت كاحلة، بمسلها السيدة 

كرطيط حسناء.
ملدة  حسناء،  كرطيط   : التسيي9 

غي9 حمدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
البجاري للسمكسة البجارية بالرباط 
 24 بباريخ   145163 رقم  تمت 

أغسطس 2020.
345 P

N.S BEAUTY
SARL

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة، ذات املواصفات البالية :

التسسية : N.S BEAUTY ش.0.0.

بكر  ابو  ساحة   ،21  : املقر 

أكدال   ،8 رقم  شقة  الصديق، 

الرباط.

النشاط البجاري : 

عالجات البجسيل ( عقد حنشأة).

(تاجر  البجسيل  حسبمضرات 

املنبجات) بالبفصيل.

املدة : )) سنة.

درهم،   100.000.00  : راس املال 

حقسم إلى 1000 حصة حن فئة 100 

درهم، حؤادت كاحلة، بمسلها:

 السيدة نورة سرين (500 حصة). 

 500) القرحودي  سناء  والسيدة 

حصة) .

سرين  نورة  السيدة  التسيي9: 

غي9  ملدة  القرحودي  سناء  والسيدة 

حمدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

البجاري للسمكسة البجارية بالرباط 

 25 بباريخ   1451(1 رقم  تمت 

أغسطس 2020.

346 P

 ATLAS FOR TECHNOLOGY

AND INDUSTRY
SARL

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة، ذات املواصفات البالية :

 ATLAS FOR  : التسسية 

TECHNOLOGY AND INDUSTRY

ش.0.0.

بكر  ابو  ساحة   ،21  : املقر 

أكدال   ،8 رقم  شقة  الصديق، 

الرباط.

النشاط البجاري : 

صناعةأو تجسيع السيارات.

حعدات كهربائية (حصنع).

االسبفسار  دراسات  حكبب   

والبمث.

املدة : )) سنة.

درهم،   100.000.00  : راس املال 

حقسم إلى 1000 حصة حن فئة 100 

درهم، حؤادت كاحلة، بمسلها :

حنون  هشا0  حمسد  السيد 

)250حصة).

السيد حمسد البقالي (250حصة) 

السيد وسيم الحداد (250حصة).

الحداد  لحسن  السيد 

)250حصة).

هشا0  حمسد  السيد  التسيي9 

حنون ملدة غي9 حمدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

البجاري للسمكسة البجارية بالرباط 

 25 بباريخ   14518( رقم  تمت 

أغسطس 2020.

347 P

Z.K PRO DISTRIB MAROC
SARL AU

بسقب�شى عقد عرفي حمرر بباريخ 

نظا0  تكوين  تم   2020 يوليو   20

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�شي 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالبالي :

 Z.K PRO DISTRIB  : التسسية 

.MAROC SARL AU

الهدف : تسارس الشركة األهداف  

البالية :

- بيع وشراء وإصالح أجهزة الهاتف 

وحلحقاتها.

- بيع أجهزة الكسبيوتر.

والبصديربكافة  اإلسبي9اد   -

املنبجات  بكافة  يبعلق  وحا  أشكاله 

واملعدات.

 35 حمل   : اإلجبساعي   املقر 

إقاحة رياض سال الجديدة   H عسارة 

سال.
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 : اإلجبساعي  املال  رأس 

 1000 100000.00 درهم حقسم إلى 

 100.00 واحدة  كل  قيسة  حصة 

درهم.

زهي9  السيد  تعيين  تم   : التسيي9 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  خياط 

وحيد  كسسي9   G550242 الوطنية 

للشركة وملدة غي9 حمدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كبابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكسة اإلببدائية بسال تمت رقم 

السجل البجاري )3173.

348 P

MAYA AUTOMOBILE
SARL AU

اسبثنائي  عا0  جسع  بسقب�شى 

قرر   2020 حارس   6 حرر في الرباط 

 MAYA لشركة  الوحيد  الشريك 

ذات  ش.0.0   AUTOMOBILE

الشريك الوحيد حا يلي :

طرف  حن  حصة   100 تفويت 

السيد بالل الطويل إلى السيد حوا0 

هشا0.

اسبقالة السيد بالل الطويل حن 

حنصبه كسسي9 للشركة.

تعيين السيد حوا0 هشا0 كسسي9 

وحيد للشركة.
13.7.6 حن القانون  تعديل املواد 

األسا�شي للشركة.

بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 24 بباريخ   106170 رقم  تمت 

أغسطس 2020.

349 P

URBAIN AUTO
SARL AU

اسبثنائي  عا0  جسع  بسقب�شى 

قرر   2020 يوليو   24 حرر في الرباط 

 URBAIN لشركة  الوحيد  الشريك 

AUTO ش.0.0 ذات الشريك الوحيد 

حا يلي :

طرف  حن  حصة   (00 تفويت 
السيد  إلى  القسوس  هشا0  السيد 

جهاد واكريم.
القسوس  هشا0  السيد  اسبقالة 

حن حنصبه كسسي9 للشركة.
تعيين السيد جهاد واكريم كسسي9 

وحيد للشركة.
13.7.6 حن القانون  تعديل املواد 

األسا�شي للشركة.
بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
 24 بباريخ   10616( رقم  تمت 

أغسطس 2020.
350 P

GERMANY CAR
SARL AU

اسبثنائي  عا0  جسع  بسقب�شى 
قرر   2020 يوليو   24 حرر في الرباط 
 GERMANY الشريك الوحيد لشركة
الوحيد الشريك  ذات  ش.0.0   CAR 

 حا يلي :
طرف  حن  حصة   100 تفويت 
السيد  إلى  القسوس  هشا0  السيد 

يوسف الغزالي.
القسوس  هشا0  السيد  اسبقالة 

حن حنصبه كسسي9 للشركة.
الغزالي  يوسف  السيد  تعيين 

كسسي9 وحيد للشركة.
13.7.6 حن القانون  تعديل املواد 

األسا�شي للشركة.
بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
 24 بباريخ   106166 رقم  تمت 

أغسطس 2020.
351 P

 N.EVENT
بسقب�شى جسع عا0 اسبثنائي حرر 
في الرباط 15 يناير 2020 قرر شركاء  

الشركة N.EVENT ش.0.0 حا يلي :
حن   : القانوني  الشكل  تعديل 
شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 
شريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد.

تفويت الحصص :

طرف  حن  حصة   800 تفويت 

السيد نوفل عسولي إلى السيد جهاد 

واكريم.

طرف  حن  حصة   200 تفويت 

السيد  إلى  اوندير  حسناء  السيدة 

جهاد واكريم.

تعديل اإلدارة :

عسولي  نوفل  السيد  اسبقالة 

والسيدة حسناء اوندير حن حنصبهسا 

السيد  تعيين  حع  للشركة  كسسي9ان 

جهاد واكريم كسسي9 وحيد للشركة.

و13حن   7.6.1 املواد  تعديل 

القانون األسا�شي للشركة.

بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 26 بباريخ   10621( رقم  تمت 

أغسطس 2020.

352 P

ALIEF ALIMENTATION

 SARL AU

اسبثنائي  عا0  جسع  بسقب�شى 

قرر   2020 يوليو   7 الرباط  في  حرر 

 ALIEF لشركة  الوحيد  الشريك 

ALIMENTATION SARL AU  حا يلي: 

أصبح  الذي  النشاط  تعديل 

كالبالي :

النقل الجوي والنقل ال 9ي.

اإلقاحة.

تقديم الطعا0.

أثاث املكاتب.

أدوات املطبخ.

حكبب توريد.

الفعاليات : تنظيم فعالية ثقافية 

علسية ورياضية.

أعسال وتجارة حبنوعة.

املعاحالت   جسيع  عا0  وبوجه 

املالية أو املنقولة أو العقارية.

 (70 : حن  تمويل املقر اإلجبساعي 
حي املنزه   5 شقة رقم  شارع املسي9ة  
 5 الرباط إلى الطابق األول شقة رقم 
عسارة 4) زنقة نابولي املحيط الرباط.
القانون  حن  و4   3 املادة  تعديل 

األسا�شي للشركة.
بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
 26 بباريخ   106217 رقم  تمت 

أغسطس 2020.
353 P

EVO KONSTRUCT
SARL

بسقب�شى جسع عا0 اسبثنائي حرر 
قرر   2020 أغسطس   13 الرباط  في 
 EVO KONSTRUCT الشركاء شركة

SARL ش.0.0  حا يلي: 
قرر   : الشركة  حال  رأس  زيادة 
الشركة  حال  رأس  زيادة  الشركاء 
لبغيي9ه  درهم   (00.000.00 ب 
إلى  درهم   100.000.00 حن 
عن  درهم  حليون   1000.000.00
سهم جديد حن   (000 طريق إنشاء 

فئة 100.00 درهم للواحد.
زيادة رأس املال عن طريق تمويل 
الدائنين  للشركاء  الجاري  الحساب 

بسعدل 00.000) درهم.
بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
 24 بباريخ   106165 رقم  تمت 

أغسطس 2020.
354 P

األسباذة أحينة رداوي
حوثقة باملحسدية

ساحة حمسد الخاحس، إقاحة فضالة سنت9 
عسارة أ، الطابق الرابع، حكبب 13

الهاتف : 05.23.310.555
05.23.300.555                 

ايليس ميرامار 
1) وبسقب�شى جسع عا0 اسبثنائي 
حمرر   ،201( أبريل   22 في  حؤرخ 
رداوي،  أحينة  األسباذة  طرف  حن 
ايليس  لشركة  باملحسدية،  حوثقة 
رأسسالها  حي9احار ذات شريك وحيد، 
اإلجبساعي  حقرها  درهم،   10.000
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أحسد  زنقة   13 بالدارالبيضاء، 
املجاطي، إقاحة لي ألب الطابق األول 

رقم 8، قد تم اإلتفاق :
الشركة،  رأسسال  حن  زيادة  على 
 14.010.000 درهم إلى   10.000 حن 
140.000 حصة  وذلك بخلق  درهم، 
درهم   100 حن  جديدة  إجبساعية 
وذلك عن طريق حساهسة  للواحدة، 

عينية.
تعيين السيد حني9 الركيك كسفوض 

املساهسات.
2/ وبسقب�شى جسع عا0 اسبثنائي 
)201، حمرر  23 أبريل  حؤرخ بباريخ 
رداوي،  أحينة  األسباذة  طرف  حن 
ايليس  لشركة  باملحسدية،  حوثقة 

حي9احار تم املصادقة على :
على زيادة حن رأسسال الشركة، حن 
 14.010.000 درهم إلى   10.000 حن 
140.000 حصة  وذلك بخلق  درهم، 
درهم   100 حن  جديدة  إجبساعية 
وذلك عن طريق حساهسة  للواحدة، 

عينية.
القانون  حن   7 القانون  تعديل 

األسا�شي للشركة.
حؤرخ   عقد  وبسقب�شى   /3
حمرر   ،2020 أبريل   23 بباريخ 
رداوي،  أحينة  األسباذة  طرف  حن 
السيدة  وهبت  باملحسدية،  حوثقة 
حصصها  حن  جزء  بوعنان  لطيفة 
حصة   14.010 اإلجبساعية 
100 درهم للواحدة،  إجبساعية، حن 
التي تسبلكها في شركة ايليس حي9احار  
وكذا  وحيد،  شريك  ذات  ش.0.0 
الحساب الجاري التي تسبلكه في نفس 
درهم   13.325.403 بقيسة  الشركة 
الدين  جسال  السيد  لفائدة  وذلك 

أيت حانة.
بباريخ  وبسقب�شى عقد حؤرخ    /4
طرف  حن  حمرر   ،2020 أبريل   23
حوثقة  رداوي،  أحينة  األسباذة 
الهبة  على  املصادقة  تم  باملحسدية، 
بوعنان  لطيفة  السيدة  طرف  حن 
اإلجبساعية  حصصها  حن  لجزء 
 100 حن  14.010 حصة إجبساعية، 
في  تسبلكها  التي  للواحدة،  درهم 
ذات  ش.0.0  حي9احار   ايليس  شركة 

شريك وحيد، وكذا الحساب الجاري 
التي تسبلكه في نفس الشركة بقيسة 
لفائدة  وذلك  درهم   13.325.403

السيد جسال الدين أيت حانة.
ذات  شركة  حن  الشركة  تمويل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

املحدودة.
لشركة  األسا�شي  القانون  تميين 

ايليس حي9احار  ش.0.0.
بوعنان  لطيفة  السيدة  اسبقالة 

حن حنصبها كسسي9ة.
ايت  الدين  جسال  السيد  تعيين 
حانة، كسسي9 جديد ووحيد للشركة.

حؤرخ   عرفي  عقد  وبسقب�شى   /5
حن  حمرر   ،201( حاي   16 بباريخ 
حوثقة  طرف األسباذة أحينة رداوي، 
القانون  تميين  تم  باملحسدية، 
حي9احار   ايليس  لشركة  األسا�شي 

ش.0.0.
تم اإليداع القانوني : لدى املحكسة  
 24 بباريخ  بالدارالبيضاء  البجارية 

يونيو 2020 تمت عدد 18678.
للخالصة والبيان

األسباذة أحينة رداوي

 355 P

األسباذة أحينة رداوي

حوثقة باملحسدية

ساحة حمسد الخاحس، إقاحة فضالة سنت9 

عسارة أ، الطابق الرابع، حكبب 13

الهاتف : 05.23.310.555

05.23.300.555

سما فونسيي ش.م.م 
األسهم  تفويت  1/بسقب�شى عقد 
حن  حرر   ،201( ديسس 9   4 بباريخ 
حوثقة  طرف األسباذة أحينة رداوي، 
 50.000 تفويت  تم  باملحسدية، 
تسبلكها  التي  إجبساعية  حصة 
حن  ش.0.0،  فونسيي  سسا  شركة 
السيد  القانوني  حسي9ها  طرف 
طرف  حن  حسثل  زهي9  الهادي  عبد 
في  حانة،  ايت  الدين  جسال  السيد 
ش.0.0  اوكاليتبوس  العقار  شركة 
رأسسالها 10.000.000 درهم، حقرها 
الحسن  شارع  باملحسدية  اإلجبساعي 
لفائدة السيدة  الثاني إقاحة دحنات، 

هند احمارش.

البوقيع  بسلطة  يبعلق  تعديل 

حلتزحة  الشركة  أي  للسسي9ين، 

املشت9ك  وغي9  املنفصل  بالبوقيع 

فهم  وبذلك  املشاركين  للسسي9ين 

أو  حانة  ايت  الدين  جسال  السيد 

السيد عبد الهادي زهي9.

حمضر  عقد  وبسقب�شى   /2

إجبساع عا0 بباريخ 5 ديسس 9 )201، 

حرر حن طرف األسباذة احينة رداوي، 

على  اإلبقاء  تم  باملحسدية،  حوثقة 

حع  زهي9 كسسي9،  الهاي  السيد عبد 

فصل البوقيع، أي أن الشركة حلزحة 

أو  زهي9  الهادي  عبد  السيد  ببوقيع 

السيد جسال الدين ايت حانة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم   

املحكسة  االببدائية باملحسدية بباريخ 

فاتح يونيو 2020 تمت عدد 617.
للخالصة والبيان

األسباذة أحينة رداوي

356 P

 LA SOCIETE SERM DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها اإلجبساعي : الزنقة 2،

 رقم 1)، حي حعسورة الساكنية 

القنيطرة

السجل البجاري رقم 37)48 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

الغي9 العادي تقرر حا يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

احمسد،  الرحيلي  السيد  تعيين 

بصفبه حصفي للشركة.

الشركة  تصفية  حقر  تمديد 

بسقرها االجبساعي أعاله.

باملحكسة    : القانوني  اإليداع  تم 

حاي   5 بباريخ  بالقنيطرة  اإلببدائية 

2020 تمت رقم )7823.

357 P

GRAIN D’ORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجبساعي : الزنقة 20، الحي 

الجديد رقم 34 سيدي قاسم

السجل البجاري رقم 28487 

سيدي قاسم

اسبدراك خطأ 

بالجريدة  وقع  خطإ  اسبدراك 

 12 بباريخ   5624 عدد  الرسسية 

أغسطس 2020 عوض :

حوضوع الشركة :

بيع لواز0 املكبب.

يقرأ :

حوضوع الشركة.

حخ زة وحلويات.

الباقي بدون تغيي9.

358 P

IMAVENT شركة
ش.ذ.0.0

 ذات شريك وحيد

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

بالقنيطرة، بباريخ 7 أغسطس 2020.

IMAVENT شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.0.0  ذات شريك وحيد.

املقر اإلجبساعي : 56 زنقة حسان 

الفطواكي حكبب رقم 1 القنيطرة.

الهدف اإلجبساعي : 

البعهد وتنظيم الحفالت.

تقديم املشورة والبدريب وتقديم 

خدحات البواصل في تنظيم الحفالت 

والبعهد.

 إنشاء حواقع االنت9نيت واإلشهار.

العسليات  كل  عاحة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  البجارية 

حن  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهسة في تنسية الشركة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.
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التسيي9 : أسند التسيي9 إلى السيدة 

بناني هند.

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.
حبلغ  في  حدد   : املال  رأس 

إلى  حقسسة  درهم،   100.000.00

درهم   100 بقيسة  حصة   1000

وتوزيعها  اكببابها  سدد  للواحدة، 

كالبالي :

السيدة بناني هند 1000 حصة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلببدائية  املحكسة   لدى  القانوني 
البجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بباريخ   55655 بالقنيطرة تمت رقم 

25 أغسطس 2020 .
حن أجل املسبخرج واإلشارة

359 P

JIGAL شركة
جيكال

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسسالها : 7.000.000.00 درهم

حقرها اإلجبساعي : 12 زنقة حمسد 

القري، إقاحة قرطاج القنيطرة

س.ت : 03)27

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

يوليو   6 يو0  املنعقد  اإلسبثنائي 

ذات  الشركة  شركاء  قرر   ،2020

املسؤولية املحدودةجيكال رأسسالها 

7.000.000.00 درهم والكائن حقرها 
اإلجبساعي بالقنيطرة 12 زنقة حمسد 

القري، إقاحة قرطاج، حا يلي :

اإلجبساعي  الهدف  1)تسديد 

للشركة ليشسل :

- اإلنعاش العقاري.

على إثر حا سبق تم تعديل الفصل 

2 حن القانون األسا�شي للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

بالقنيطرة بباريخ )1 أغسطس 2020 

تمت رقم 78482.
لإلشارة والبنتيه

حسي9 الشركة 

360 P

ABDSSABOR TRANS

ش 0 0 ذات الشريك الوحيد

رأسسالها : 100.000 درهم

 F املقر االجبساعي : يقعة 46، بلوك

الحوزية، الطابق األول، القنيطرة

تأسيس شركة

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات البالية :

 ABDSSABOR  : التسسية 

.TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

بلوك   ،46 : بقعة  املقر االجبساعي 

F الحوزية، الطابق األول القنيطرة.

حوضوع الشركة : البجسيل، حالق 

للسيدات و الرجال.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000 حبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حمررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 

بكاحلها، حكبتبة وحوزعة على الشركاء 

كالبالي :

السيد رشيد طنى 1000 حصة.

املدة : )) سنة.

أسند إلى السيد رشيد   : التسيي9 

الحاحل  حغربية،  الجنسية  طنى، 

.SH72(21 للبطاقة الوطنية رقم

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة االببدائية بالقنيطرة تمت 

أغسطس   11 بباريخ   55547 رقم 

.2020

361 P

MAYAR OPTIQUE
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

تمسل  والتي  ببسارة   2020 يوليو   7

الخصائص البالية :

الهدف االجبساعي : نظاراتي.

درهم   40.000  : راسسال الشركة 

حقسسة إلى 400 حصة حن فئة 100 

بين  حوزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل البالي :

السيد الشباني زهي9 400 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

55، ر حي  : عسارة  املقر االجبساعي 

النهضة 2 تسارة.

املسي9 : السيد الشباني زهي9.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.130285

362 P

DISTRI-WELL
SARL AU

تأسيس شركة
بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

10 يوليو 2020، وضع قانون أسا�شي 

التي  املسؤولية  حمدودة  لشركة 

تمسل الخصائص البالية :

التسسية : ديست9ي ويل ش ذ 0 0 

ش و.

حي   4( تجزئة   : الرئي�شي  املقر 

الصناعي الزهراء ولجة سال، سال.

املدة : )) سنة.

وتصدير  اسبي9اد   : النشاط 

املنبجات الغذائية وغي9 الغذائية.

الرأسسال : 100.000 درهم.

غفي9  عسر  السيد   : التسيي9 

.A340563

اإليداع القانوني : تم لدى املحكسة 

 34885 رقم  تمت  بسال  االببدائية 

بباريخ 25 أغسطس 2020.
رقم السجل البجاري : 31727.

363 P

ASIAREL
SARL

AU CAPITAL DE 12.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ESPACE

 PORTE D’ANFA 3 RUE BAB

 EL MANSOUR IMMEUBLE C -

CASABLANCA

RC - CASABLANCA - 248.555

IF - 40447877

تقرر حا يلي عقب قرارات الجسع 

حاي   14 بباريخ  االسبثنائي  العا0 

2020 الحل املسبق للشركة ووضعها 

تمت البصفية الودية.

هاكالي  ناتاشا  السيدة  تعيين 

بواسو حصفية للشركة.

باملقر  البصفية  حقر  تعيين 

االجبساعي.

تم اإليداع القانوني بكبابة ضبط 

باملحكسة البجارية بالدار البيضاء يو0 

18 يونيو 2020 تمت رقم 736.147.

364 P

AGRI-DESINGS
SARL AU

تم يو0 4 أغسطس 2020، تم يو0 

17 يوليو 2020 على الساعة العاشرة 

االسبثنائي  العا0  الجسع  صباحا 

شركة   AGRI-DESINGS لشركة 

رأسسالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

االجبساعي  وحقرها  درهم   100.000

دوار أوالد الكرن، جساعة أوالد زراد، 

قلعة السراغنة حيث تم حا يلي :

حصة  الكراري  فاتح  السيد  باع 

اللطيف  عبد  للسيد  سهم   500

عزوزي.
تعيين السيد عبد اللطيف عزوزي 

حسي9 للشركة.
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القديم  الشركة  حقر  تمويل 

الكرن،  أوال  بدوار  الجديد  املقر  إلى 

جساعة أوالد زراد، قلعة السراغنة.

األسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة حيث أصبح رأسسال الشركة 

حوزع كاآلتي :
عزوزي  اللطيف  عبد  السيد 

1000 حصة.

تمويل الشكل القانوني حن شركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يو0  السراغنة  لقلعة  االببدائية 

رقم  تمت   ،2020 أغسطس   24

.184/2020

السجل البجاري : 3737.

365 P

EL ATTAOUIA PNEUS
SARL AU

على   2020 أغسطس   11 تم يو0 

الساعة العاشرة صباحا الجسع العا0 

 EL ATTAOUIA لشركة  االسبثنائي 

ذات  شركة   ،PNEUS SARL AU

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
100.000 درهم وحقرها  رأسسالها 

السفلي  الطابق  بوعبيد،  االجبساعي 
زاوية سيدي احسد، حركز العطاوية، 

قلعة السراغنة حيث تم حا يلي :

حصة  لحسادني  عسر  السيد  باع 

الرحسان  عبد  للسيد  سهم   500

لحسادني.

الرحسان  عبد  السيد  تعيين 

لحسادني حسي9 للشركة.

األسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة حيث أصبح رأسسال الشركة 

حوزع كاآلتي :

لحسادني  الرحسان  عبد  السيد 

1000 حصة.

تمويل الشكل القانوني حن شركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يو0  السراعنة  لقلعة  االببدائية 

رقم  تمت   ،2020 أغسطس   25

.186/2020

السجل البجاري : 3147.

366 P

EL ATTAOUIA PNEUS
SARL

العا0  الجسع  قرار  بسوجب 

لشركة ذات   2020 يوليو   22 بباريخ 

املسؤولية املحدودة تقرر :

إظافة النشاط :

حقاول في األشغال العاحة أو البناء.

تاجر.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يو0  السراغنة  بقلعة  االببدائية 

رقم  تمت   ،2020 أغسطس   4

.2020/164

السجل البجاري رقم 3147.

367 P

 STE OPTIQUE IBNO

ALHAITM
SARL AU

تأسيس شركة
وضع   2020 يونيو   6 بباريخ  تم 

قانون حنظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملسيزات البالية :

 STE OPTIQUE IBNO : التسسية

.ALHAITM SARL AU

الهدف : بصريات.

 ،3 النخيل   : االجبساعي  املقر 

ملحاحيد 5، حراكش.

املدة : )) سنة.

 100.000  : االجبساعي  الرأسسال 

درهم حقسم على 1000 سهم حن فئة 

100 درهم حوزع كاآلتي :

السيد : حيلود حرة 1000 حصة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.

السيد  طرف  حن  تسي9   : اإلدارة 

أنس اليساعي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   12 البجارية بسراكش يو0 

2020، تمت رقم )2)114.

السجل البجاري : 105717.

368 P

BYTE TECHNOLOGY
SARL

 ،2020 أغسطس   13 بباريخ 

 BYTE لشركة  العا0  الجسع  قرر 

شركة   ،TECHNOLOGY SARL

برأس املال  ذات حسؤولية حمدودة، 

 1000 إلى  حقسسة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  حن  حصة 

الواحدة واملسجلة بالسجل البجاري 

باملحكسة االببدائية ببسارة تمت رقم 

.123233

حني9  للسيد  سهم   500 تفويت 

الدين  صالح  السيد  إلى  أشتيهي 

سهم للسيدة   100 ايجيمي وتفويت 

حالبة إلى السيد صالح الدين  سناء 

ايجيمي.

للسيدة سناء  سهم   150 تفويت 

ايجيمي  وائل  السيد  إلى  حالبة 

نعيسة  للسيدة  سهم   250 وتفويت 

السكوني إلى السيد وائل ايجيمي.

الدين  صالح  السيدان  تعيين 

كسديران  ايجيمي  ووائل  ايجيمي 

وحيدان لفت9ة غي9 حمدودة واسبقالة 

املدير السابق السيد حني9 اشتيهي.

االببدائية  باملحكسة  امللف  وضع 

 ،2020 أغسطس   13 بباريخ  ببسارة 

تمت رقم 3753.

وبباريخ )1 أغسطس 2020، قرر 

الجسع العا0 تمويل املقر االجبساعي 

للشركة حن رقم 48 تجزئة السسي9ية 

فبح الخي9 واد الذهب تسارة إلى رقم 

7)1 حي حسرور 2 تسارة.

االببدائية  باملحكسة  امللف  وضع 

 ،2020 أغسطس   27 بباريخ  ببسارة 

تمت رقم 3827.

369 P

ATLAS IVOIRE
SARL

تعديالت بالشركة
 80 الشركة  حصص  تفويت 

حصة حن السيد حنصورافي رشيد إلى 

السيد حصطفى زوهري.

 70 الشركة  حصص  تفويت 

حصة حن السيد حنصورافي رشيد إلى 

السيد أيت اخراز عبد الغني.

باملحكسة  القانوني  اإليداع 

البجارية بالرباط رقم 106244.

370 P

HILALI FOOD
SARL

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

بباريخ  واملسجل   2020 17 ف 9اير 

شركة  شركاء  قرر   ،2020 حارس   (

HILALI FOOD SARL حا يلي :

حيث  الشركة  نشاط  توسيع 

أضيف إلى أهدافها :

تخزين.

عسل  وساحات  حكاتب  كراء 

حشت9كة.

حنعش عقاري.

جسيع األنشطة الفالحية.

إيراد وتصدير.

 PLANET : إضافة عالحة إشهارية

.WORK

وقد تم إيداع هذا البغيي9 باملحكسة 

البجارية بالرباط بباريخ 27 أغسطس 

2020، تمت رقم 106246.

371 P

DISTRINATURE
SARL

 SIEGE SOCIAL : 46 AVENUE

OKBA N°2 AGDAL RABAT

في  حرر  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 ،2020 أغسطس   5 بباريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
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.DISTRINATURE : التسسية

االسبي9اد   : االجبساعي  الهدف 

(الغذائية  للسنبجات  بالجسلة 

والبكسيلية، الغذائية والصيدالنية).
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.

السيد حنفي سهيل 500 حصة.

السيد حنفي أحين 500 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 
السجل البجاري

السنة املالية  :  حن فاتح يناير إلى 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر : 46 شارع عقبة شقة رقم 2 

أكدال، الرباط.

املسي9 : السيد حنفي سهيل.

السيد حنفي أحين.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

تمت   ،2020 أغسطس   27 بباريخ 
رقم 145245.

372 P

TECHNIQUE PREFA
SARL

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بسقب�شى 

حؤرخ في تسارة بباريخ 20 يناير 2020، 

االجبساعي  املقر  تمويل  تم  لقد 
زيز  واد  زنقة   4 رقم  حن  للشركة 

الطابق 3 رقم 7 أكدال، الرباط.

: دوار  إلى املقر االجبساعي الجديد 

 2 اتسان  والد  علي  سيدي  لفراتيت 

صخي9ات.

حهندس   : االجبساعي  الهدف 

الخرسانة.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة :

 600 املكاوي  حساين  السيد 

حصة.

 400 حوشريق  ياسين  السيد 

حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

دوار لفراتيت سيدي علي   : املقر 

والد اتسان 2 صخي9ات.

املسي9 : السيد ياسين حوشريق.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.10(541

373 P

CAPITALE ELECTRIQUE
SARL

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بسقب�شى 

حؤرخ في تسارة بباريخ 20 يناير 2020، 

االجبساعي  املقر  تمويل  تم  لقد 

 4 15 شارع األبطال رقم  للشركة حن 

أكدال، الرباط.

إلى املقر االجبساعي الجديد :

3 تجزئة  6 الطابق  48 رقم  عسارة 

املفباح تسارة.

حهندس   : االجبساعي  الهدف 

الخرسانة.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة :

 1000 برادة  ابراهيم  السيد 

حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر : عسارة 48 رقم 6 الطابق 3 

تجزئة املفباح تسارة.

املسي9 : السيد إبراهيم برادة.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.12758(

374 P

ك م ك ترونس
23 زنقة أنوال إقاحة فلوري 11 

املكبب الرابع حيسوزة القنيطرة

TEL : 0669159955

تأسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 ،2020 24 أغسطس  بالقنيطرة يو0 

لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  تم 

ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص 

البالية :

التسسية : ك 0 ك ترونس.

أنوال  زنقة   23  : املقر االجبساعي 

الرابع  املكبب   11 فلوري  إقاحة 

حيسوزة القنيطرة.

املدة : )) سنة.

حوضوع الشركة، نقل األشخاص، 

نقل البضاعة، النقل املدر�شي.

 100.000  : الشركة  حال  رأس 

درهم.

أسند إلى السيد خالد   : التسيي9 

عبد الجليل.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة االببدائية بالقنيطرة بباريخ 
تجاري  سجل   ،2020 أغسطس   24

رقم )5564.

375 P

ديوان األسباذ املصطفى حليب (حوثق)

الحي الحسني : زنقة اإلحا0 الغزالي الطابق األول، 

عسارة 43، شقة 1 بركان

مجموعة مدارس بناملنارة 

الخاصة 
بسقب�شى عقد رسمي تلقاه األسباذ 

املصطفى حليب حوثق ب 9كان بباريخ 

تأسيس  تم   ،2020 أغسطس   13

شركة ذات املسؤولية املحدودة وهذا 

حوجز بياناتها. :

حجسوعة   : الشركة  تسسية 

 GROUPE حدارس بناملنارة الخاصة 

 SCOLAIRE BENALMANARA

.PRIVE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

البعليم   : الشركة  غرض 

الخصو�شي.

قد0 الشركاء    : حصص الشركاء 

الحصص النقدية البالية :

 (.000  : بنعادل  أنس  السيد 

درهم.

 1.000 بريغش  حكيسة  السيدة 

درهم.

املجسوع : 10.000 درهم.

حدد رأس حال   : حبلغ رأس املال 

حقسسة  درهم   10.000 في  الشركة 

درهم   100 بقيسة  نصيب   100 إلى 

على  توزيعها  تم  والتي  نصيب،  لكل 

الشركاء حقابل حصصهم على النمو 

البالي :

السيد أنس بنعادل 0) نصيب.

 10 بريغش  حكيسة  السيدة 

أنصبة.

املجسوع : 100 نصيب.

املقر االجبساعي : بركان حي الصفاء 

زنقة إحزورن رقم 1.

أسند التسيي9 ملدة غي9   : التسيي9 

حمدودة للسيد أنس بنعادل.

يقبطع حن األرباح   : توزيع األرباح 

حن أجل تكوين   %5 الصافية نسبة 

الباقي  ويسنح  القانوني  االحبياط 

رأس  في  بمسب حصصهم  للشركاء 

املال.

القانوني لقد تم اإليداع  اإليداع 

باملحكسة  الشركة  مللف  القانوني 

االببدائية ب 9كان بباريخ 26 أغسطس 

2020 تمت رقم 320/2020.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

املحكسة  لدى  املسسوك  البجاري 

االببدائية ب 9كان بباريخ 26 أغسطس 

2020، تمت رقم 7313.

376 P
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STE GLOBAL FERMETURE

SARL

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

بسقب�شى عقد عرفي حسجل بسال 

في 16 يوليو 2020، تم تأسيس شركة 

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص 

البالية :

 STE GLOBAL  : التسسية 

.FERMETURE SARL

.SIGLE : GF SARL

الهدف االجبساعي : تهدف الشركة 

سواء باملغرب كسا بالخارج لحسابها أو 

لحساب الغي9 أو باملشاركة إلى تمقيق 

األهداف البالية :

أعسال نجارة الخشب واألملنيو0.

أعسال نجارة اإلنوكس.

أعسال حخبلفة.

أعسال البناء.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تأسيس الشركة.

رأسسال : إن الرأسسال االجبساعي 

درهم،   100.000 حبلغ  في  حدد  قد 

حجزأ إلى 1000 حصة اجبساعية ذات 

100 درهم لكل واحدة :

 (50 السيد بنسونة عبد الحسيد 

حصة.

السيدة بنقاسم حنار 50 حصة.

ال 9كة  تجزئة   : االجبساعي  املقر 

طريق   2 رقم  حبجر   1 رقم  عسارة 

القنيطرة سال.

التسيي9 : تسيي9 الشركة حن طرف 

السيد بنسونة عبد الحسيد وذلك ملدة 

غي9 حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   24 االببدائية بسال بباريخ 

.2020

رقم السجل البجاري : 31713.

377 P

LEGION MEDIA

SARL

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة

بسقب�شى عقد عرفي حسجل بسال 

في 27 يوليو 2020، تم تأسيس شركة 

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص 

البالية :

 LEGION MEDIA  : التسسية 

.SARL

الهدف االجبساعي : تهدف الشركة 

سواء باملغرب كسا بالخارج، لحسابها 

إلى  باملشاركة  أو  الغي9  لحساب  أو 

تمقيق األهداف البالية :

أعسال الطباعة واإلعالن.

البجارة.

أعسال حخبلفة.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تأسيس الشركة.

راسسال : إن الرأسسال االجبساعي 

درهم،   100.000 حبلغ  في  حدد  قد 

حجزأ إلى 1000 حصة اجبساعية ذات 

100 درهم لكل واحدة.

 333 الباري  الشوني عبد  السيد 

حصة.

 334 حصعب  شهواد  السيد 

حصة.

السيد الحي يوسف 333 حصة.

طريق القنيطرة   : املقر االجبساعي 

عسارة نبك 1 سال.

التسيي9 : تسيي9 الشركة حن طرف 

السيد شهواد حصعب وذلك ملدة غي9 

حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   24 االببدائية بسال بباريخ 

.2020

رقم السجل البجاري : 31715.

378 P

BE & KA ASCENSEUR

SARL

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة

بسقب�شى عقد عرفي حسجل بسال 

في 13 يوليو 2020، تم تأسيس شركة 

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص 

البالية :

التسسية :

.BE & KA  ASCENSEUR SARL 

الهدف االجبساعي : تهدف الشركة 

سواء باملغرب كسا بالخارج، لحسابها 

إلى  باملشاركة  أو  الغي9  لحساب  أو 

تمقيق األهداف البالية :

بيع تركيب وإصالح املصاعد.

أعسال حخبلفة.

أعسال البناء.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تأسيس الشركة.

رأسسال : إن الرأسسال االجبساعي 

درهم،   100.000 حبلغ  في  حدد  قد 

حجزأ إلى 1000 حصة اجبساعية ذات 

100 درهم لكل واحدة :

السيد بنسعيد خالد 600 حصة.

السيد الروحي عادل 400 حصة.

حرزوقة  تجزئة   : االجبساعي  املقر 

طريق   1 رقم  حبجر   33 رقم  عسارة 

حهدية سال.

التسيي9 : تسيي9 الشركة حن طرف 

السيد بنسعيد خالد والسيد الروحي 

عادل وذلك ملدة غي9 حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   24 االببدائية بسال بباريخ 

.2020

رقم السجل البجاري : 31717.

379 P

PROMACTIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

عنوان حقرها االجبساعي : 201 زنقة 

حصطفى املعاني الطابق الثاني شقة 

12 الدار البيضاء، املغرب

رقم السجل البجاري 51))46

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

إعداد  تم   ،2020 10 أغسطس 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة باملسيزات البالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

عند  حبنوعة   : الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  االقبضاء 

بروحاكبيف.

إنعاش   : بإيجار  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجبساعي : 201 زنقة 

حصطفى املعاني الطابق الثاني شقة 

12 الدار البيضاء، املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة.

 100.000 الشركة  رأسسال  حبلغ 

حصة   1000 إلى  حقسم  درهم، 

حن�شي  عسراني  للسيد  كلها  حسلوكة 

عبد الصسد.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ملسي9ي الشركة.

السيد عسراني حن�شي عبد الصسد 

.C33427 رقم البطاقة الوطنية

رقم  ياسر  السيد عسراني حن�شي 

.A4338(2 البطاقة الوطنية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

طريق  عن   2020 أغسطس   25

وسجلت  لالستثسار  الجهوي  املكبب 

الشركة بالسجل البجاري تمت رقم 

.46((51

380 P
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STE NOUAYTI FRERES
SARL

راسسالها : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : رقم 22 زنقة األحل 

حي األحل حريرت.

السجل البجاري  رقم 5)33 

بخنيفرة

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 ،2020 يوليو   17 بباريخ  بخنيفرة 

لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  تم 

املسيزات  ذات  املسؤولية  حمدودة 

البالية :

 STE  : االجبساعية  التسسية 

.NOUAYTI FRERES SARL

أشغال  بائع العقاقي9،   : املوضوع 

حخبلفة، حفاوضة.
زنقة   22 رقم   : االجبساعي  املقر 

األحل حي األحل حريرت.

املدة : )) عاحا.

درهم   100.000  : الرأسسال 

حقسسة على 1000 حصة بقيسة 100 

درهم للحصة.

وحوزعة على الشكل اآلتي : السيد 

النوايتي حصطفى 1000 حصة.

التسيي9 : أسند التسيي9 إلى السيد 

النوايتي حصطفى إلى غاية صدور قرار 

جديد.

السنة املحاستية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسس 9.

تم باملحكسة االببدائية   : اإليداع 

 ،2020 أغسطس   6 بخنيفرة بباريخ 

تمت رقم 188/20.

 33(5 رقم  البجاري  السجل 

بخنيفرة.

381 P

 GLOBAL TELECOM

APPROVAL
SARL AU

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم تأسيس شركة ذات   2020 يونيو 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تمسل الخصائص البالية :

 GLOBAL TELECOM  : التسسية 
.APPROVAL

.AU SARL : الصفة القانونية
تقديم   : االجبساعي  الهدف 

الخدحة.
تسثيل إداري أو تجاري.

درهم   10.000  : رأسسال الشركة 
حقسسة إلى 100 حصة حن فئة 100 
بين  حوزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل البالي :
السيد أحرير أحين 100 حصة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
فال  شارع   48  : االجبساعي  املقر 

أوالد عسي9، أكدال الرباط.
املسي9 السيد أحرير أحين

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 
.144831

382 P

TAHIRI CATERING
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بسقب�شى عقد عرفي حرر بالدار 
تم   ،2020 يوليو   10 بباريخ  البيضاء 
ذات  لشركة  األسا�شي  النظا0  وضع 
املسيزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيسا يلي :
.TAHIRI CATERING : التسسية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تقديم  هي  الشركة  حن  الغاية 
توصيل الطلبات  الطعا0 في املوقع، 
البيع  للسنازل والبجارة اإللكت9ونية، 
االنت9نت  ع 9  أو  املنزل  أو  املوقع،  في 
األلبان  وحنبجات  للسعجنات 
إلى  باإلضافة  غذائي  حنبج  وأي  
املسبمضرات القائسة على العناصر 
واملنبجات  والنباتية  الحيوانية 

الزراعية بكسيات كبي9ة أو حعبأة.

سيجيلساسة،  زنقة   57  : املقر 

إقاحة اوليسبيا، الدار البيضاء.

سنة   (( حددت حدتها في   : املدة 

اعببارا حن تاريخ تأسيسها النهائي.

 100.000  : الجساعي  املال  رأس 

درهم املوزع كسا يلي :

طهري  علوي  حمسد  السيد 

100.000 درهم - 1000 حصة.

تسي9 الشركة حن طرف   : اإلدارة 

السيد حمسد علوي طهري ملدة غي9 

حمددة.

السنة الجساعية حا بين فاتح يناير 

إلى حبم ديسس 9.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

.17000

383 P

POWER FST
 SARL AU

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي: رقم 68 تجزئة 

أطلس 2 أحدافـ ـ أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة:

البأسي�شي  القانون  وضع  تم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

تبعا لعقد عرفي حؤرخ بباريخ ) يوليو 

2020، ذات الخاصيات البالية :

اسم  الشركة  تأخذ   : التسسية 

 .POWER FST

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

 MARCHAND  DE  : الهدف 

 MACHINES AGRICOLES -

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

DIVERS OU CONSTRUCTION

املقر  يقع    : االجبساعي  املقر 

تجزئة   68 برقم  للشركة  االجبساعي 

أطلس 2 أحداف ــ أزرو.

املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة.

 100.000  : االجبساعي  الرأسسال 

حن   حصة   100 على  حقسسة  درهم 

درهم للحصة الواحدة.   1000 قيسة 

على الشكل البالي :

خباز أسساء 1000 حصة.
: عيــن بسقب�شى القانـون  التسيي9 

غيـر  ملدة  حسيـرة  للشركة  األسا�شي 

أسساء  خباز  السيــدة  حمــدودة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 
.DA61565 :رقم

بكبابة  تـم   : القانوني   اإليداع 

بأزرو  االببدائية   باملحكسة  الضبط 

بباريخ )1 أغسطس 2020 تمت رقم 

السجل البجاري 1353.

384 P

AZLAG MOUCHA
 SARL

رأسسالها : 10.000 درهم

حقرها االجبساعي : طريق أرز كورو بن 

صسيمـ ـ أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

البأسي�شي  القانون  وضع  تم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة تبعا 

نوفس 9   10 لعقد عرفي حؤرخ بباريخ 

2020، ذات الخاصيات البالية :

اسم    الشركة  تأخذ   : التسسية 

ذات  شركة   ،AZLAG MOUCHA

املسؤولية املحدودة.

 ORGANISATEUR DE   : الهدف

.TOURNEE DE CHASSE

املقر  يقع   : االجبساعي  املقر 

االجبساعي للشركة بطريق أرز كورو 

بن صسيم ــ أزرو.

املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة.

 10.000  : االجبساعي  الرأسسال 

حن  حصة   100 على  حقسسة  درهم 

الواحدة.  للحصة  درهم   100 قيسة 

على الشكل البالي :

دعنون الحسين 50 حصة.

الحالي�شي املفضل 50 حصة.
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التسيي9 : عيـــن بسقب�شى القانـــون 

األسا�شي للشركة حسيــــران ملدة غيــر 

حمـــدودة السيــــــــدان :

دعنـون الحسين الحاحـل لبطاقــة 

.DA9784 البعريــف الوطنيــة رقــــم

الحاحل  املفضل  والحالي�شي 

رقــم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

.M2306

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االببدائية   باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   2020 يوليو   28 بباريخ 

السجل البجاري 1341.

385 P

SOCIETE CAFE RAYANE
 SARL

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : رقم 117 تجزئة 

أطلس 2 أحداف أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

البأسي�شي  القانون  وضع  تم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة تبعا 

أبريل   27 بباريخ  حؤرخ  عرفي  لعقد 

2018، ذات الخاصيات البالية :

اسم   الشركة  تأخذ   : التسسية   

شركة   ،SOCIETE CAFE RAYANE

ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف : حقهــــى.

املقر  يقع   : االجبساعي  املقر 

االجبساعي للشركة ب قم 117 تجزئة 

أطلس 2 أحداف أزرو.

املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة.

 100.000  : االجبساعي  الرأسسال 

1000 حصة حن   درهم حقسسة على 

الواحدة.  للحصة  درهم   100 قيسة 

على الشكل البالي :

رحراحي الها0 751 حصة.

83 حصة. رحراحي عز الدين 

رحراحي رشيد. 83 حصة.

رحراحي طه 83 حصة.

التسيي9 : عيـــن بسقب�شى القانـــون 

األسا�شي للشركة حسيــــران ملدة غيــر 

عز  رحراحي   : السيــــــــدان  حمـــدودة 

البعريــف  لبطاقــة  الحاحـل  الدين 

.DA39617 الوطنيــة رقــــم

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االببدائية   باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   2020 يوليو   22 بباريخ 

السجل البجاري )132.

386 P

ROBNINSON RENT CAR

SARL AU

رأسسالهـــــــــــا : 100.000 درهم

حقرها اإلجبساعي:  رقم )5 حي 

السال0 افران 

في  حؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

2020، تم وضع حمضر  4 أغسطس 

الجسع العا0 اإلسبثنائي.

أشغــــال اليـــــو0 :

زيادة رأس حال حن خالل املساهسة 

النقدية.

بدفع  الشركة  حال  رأس  تمرير 

حبلغ 100.000 درهم.

حخبلفات.

الحــــــــل األول :

قرر الجسع العا0 زيادة رأس حال 

حن  درهم،   100.000 الشركة بسبلغ 

بسبلــــغ  نقدية  حساهسة  وضع  خالل 

100.000،00 درهم حجزت بمساب 

الشركة. 

الحــــــــل الثاني :

قرر الجسع العا0 تمرير رأس حال 

الشركة بسبلغ 100.000 درهم.

بكبابة  تم  القانونـــي:  اإليــــداع 

بأزرو  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ )1 أغسطس 2020 تمت رقم 

.1265

387 P

BI CARSاللMAHJOU
SARL AU

رأسسالهـــــــــــا : 100.000 درهم

حقرها اإلجبساعي : رقم 01 زنقة حسو 
دودو الحي املحسديـ  أزرو 

تبعا لعقد عرفي حؤرخ في 20 يوليو 
2020، تم وضع حمضر الجسع العا0 

اإلسبثنائي.
أشغــــال اليـــــو0 :
بيع الحصص.

تغيي9 املسي9.
تمديث القانون األسا�شي.

حخبلفات.
الحــــــــل األول :

ححجوبي   : السيد  حن  كل  قا0 
حسني ياسين املالك ملائبان وخسسون 
)250) حصة، بتيعها جسيعها (250) 
حسني  ححجوبي  للسيد:  حصة 

سعيد.
الحل الثاني :

قبل الجسع العا0 اسبقالة املسي9 
ياسين،  حسني  ححجوبي   : السيد 
ححجوبي حسني   : وتم تعيين السيد 
سعيد، الحاحل للبطاقة الوطنية رقم 

DA79022، املسي9 الوحيد للشركة.
الحل الثالث :

قرر الجسع العا0 تمديث القانون 
األسا�شي.

بكبابة  تم   : القانونـــي  اإليــــداع 
بأزرو  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ )1 أغسطس 2020 تمت رقم 

السجل البجاري 7)11.
388 P

NETTOYLUX SERVICE
ش 0 0

تأسيس شركة
حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
واملسجل   2020 أغسطس   6 بباريخ 
تم   2020 أغسطس   7 في  بالرباط 
إنشاء  القانون األسا�شي لشركة ذات 
املسيزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

البالية :

: السيد ابراهيم بنصالح  الشركاء 

والسيد حمسد بنصالح والسيد حسزة 

بنصالح والسيد احسد عبدالوي.

 NETTOYLUX  : التسسية 

SERVICE، ش 0 0.

غرض الشركة : خدحات البنظيف 

والتستنة.

أشغال البناء وأعسال حبنوعة.

األشغال  كل  عاحة  بصفة 

الصناعية  البجارية  العسوحية، 

أو  املرتبطة بشكل حباشر  والعقارية 

غي9 حباشر بنشاط الشركة والتي حن 

شئنها املساهسة في تنسيتها.

سانية الشرقاوي   : املقر الرئي�شي 

األول  الطابق   51 رقم  أحفي9  زنقة 

سيدي حو�شى سال.

حدة الشركة : )) سنة اببداءا حن 

يو0 تأسيسها.

في  حدد   : الشركة  رأسسال 

 1000 إلى  حقسسا  درهم   100.000

لحصة  درهم   100 بقيسة  حصة 

حقسسة على الشركاء كسا يلي :

 400 بنصالح  ابراهيم  السيد 

حصة.

السيد حمسد بنصالح 200 حصة.

السيد حسزة بنصالح 200 حصة.

 200 عبدالوي  احسد  السيد 

حصة.

إداريا  حسي9ة  الشركة   : التسيي9 

السيد  طرف  حن  حمددة  غي9  وملدة 

حسزة بنصالح.

السنة االجبساعية حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

تسجيل  تم  القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل البجاري باملحكسة 

أغسطس   24 يو0  بسال  االببدائية 

2020 تمت رقم ))316.

389 P
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مجموعة مجزين

شركة حجهولة االسم

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : سيدي حعروف 

تجزئة الكولين رقم 11 الطابق 3، 

الدار البيضاء

اإلدارة  حجلس  قرار  بسقب�شى 

بالدار   2020 يونيو   8 في  املؤرخ 

البيضاء تم اتخاذ القرارات البالية :

بسوجب عقد حوثق :

ندير  الدين  عز  السيد  اسبقالة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

كسدير  حهاحه  حن   M166666 رقم 

عا0 لشركة حجسوعة حجزين.

تعيين السيد عبد الحسيد جناتي 

ادري�شي حديرا عاحا لشركة حجسوعة 

حجزين.

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

للسساهسين قد تم تعيين السيد عبد 

الحسيد جناتي ادري�شي، املزداد بباريخ 

تاونات  ببيسا   1(58 أكبوبر   10

الوطنية  البعريف  لبطاقة  والحاحل 

بشركة  إداريا  C(6(63حسؤوال  رقم 

حجسوعة حجزين.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

28 يوليو 2020، تمت رقم 15581.

390 P

STE AIT JAANEGOCIEBLE

SARL AU

تأسيس

وفقا لعقد عرفي حرر في 18 يوليو 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2020

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تبلخص عناصرها األساسية كسا يلي :

التسسية : أيت جاع نكوسيابل.

املقر االجبساعي : 33 زنقة جديرية 

حي الوالء القرية سال.

االسبي9اد   : البجاري  النشاط 

والبصدير.

في  حدد   : الشركة  حال  رأس 

 1000 إلى  حقسسة  درهم   100.000

للحصة،  درهم   100 بقيسة  حصة 

طرف  حن  بأكسله  املال  رأس  حرر 

السيد عبد النبي ايت جاع.

ويديرها  الشركة  يسي9   : التسيي9 

السيد عبد النبي ايت جاع.

املدة : )) سنة حن تاريخ البأسيس.

املحكسة  في  تم  القانوني  اإليداع 

أغسطس   24 االببدائية بسال بباريخ 

2020 تمت رقم 357.

السجل البجاري رقم 31701.
للخالصة والبيان

391 P

 STE AD BUSINESS

CONSULTING

SARL

 STE AD  : الشركة  اسم 

.BUSINESS CONSULTING SARL

االستشارة   : االجبساعي  الهدف 

االدارية، اسبي9اد وتصدير.

شارع   5 رقم   : االجبساعي  املقر 

حي  االول  الطابق  االول  حسن 

العبادي تسارة.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

حقسسة كالبالي :

درهم   100 فئة  حن  حصة   500

للسيد عزيز السربوتي.

درهم   100 فئة  حن  حصة   500

للسيدة دعاء الحلو.

ودعاء  السربوتي  عزيز   : التسيي9 

الحلو.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.130503

392 P

STE TCHICA PESCA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد

سجل البجاري رقم : 16067

تاسيس شركة
تم بالداخلة  بباريخ 26 أغسطس 

شركة ذات حسؤولية  انشاء   ،2020

حمدودة شخص وحيد بالخصائص 

 TCHICA شركة   : التسسية   : البالية 

PESCA ش.0.0.ش.و.

للهدف  الشركة  لدى   : النشاط 

في كل حن املغرب والخارج نيابة عن 

االطراف أخرى :

نشاط بائعي االسساك.

وتعبئة  وتجسيد  وحعالجة  تثسين 

وحفظ حنبجات املأكوالت البمرية.

تسويق االسساك الطازجة وامل 9دة 

واملجسدة والقشريات واملحار وجسيع 

االخرى  البمرية  املاكوالت  حنبجات 

في االسواق املحلية والدولية، البجارة 

حن  والبعاقد  وتصدير  واالسبي9اد 

الباطن.

السفن  جسيع  وتشغيل  تجهيز 

وصيد  الشحن  بصناعة  الخاصة 

االسساك بشكل عا0.

انشاء وتشغيل أي حمطة حعالجة 

لجسيع  وحفظ  وتمويل  وتغليف 

املنبجات.

جسيع  وتشغيل  وتأجي9  تركيب 

الخاصة  الب 9يد  حرافق  أو  املصانع 

وأي  األسساك  وحفظ  بسعالجة 

حأكوالت بمرية أخرى.

والوطني  ال 9ي  والنقل  البأجي9 

لجسيع  الوجهات  لجسيع  والدولي 

الثقيلة  واملعدات  البضائع 

والشخصية ووكالء الشحن.

نيابة  والسلع  املوظفين  نقل 

والدولي  املحلي  والنقل  االخرين  عن 

وحيناء  االعطال  في  واملساعدة 

املركبات.

جسيع عسليات النقل العابر وال 9ي 

والبمري والجوي بانواعه.

جسيع عسليات املناولة والبخزين 

والبضائع،  الغذائية  املواد  لجسيع 

بالشاحنات  النقل  عسليات  وجسيع 

والجسارك وعسليات البخزين.

الكتساب  قابضة  شركة 

املساهسات.

النقل  خدحات  جسيع  تشغيل 

ال 9ي للبضائع.

جسيع  وتشغيل  وتأجي9  شراء 

تسسح  التي  واالالت  االجهزة  وسائل 

باالنشطة املذكورة أعاله أو املبعلقة 

بها.

العسولة  العاحة،  البجارة 

والسسسرة، تقديم الخدحة.

البعاقد حن الباطن على أي نشاط 

أو اسبخدا0  العسالة  يبطلب تدخل 

او  الرزاعية  أو  الصناعية  املعدات 

البجارية.

وبيع وتأجي9 جسيع املركبات  شراء 

الصغي9ة  الحافالت   : ذلك  في  بسا 

والجرارات  والشاحنات  والحافالت 

وغي9ها.

والعالحات  املنبجات  تسثيل 

البجارية.

املقر االجبساعي : حي السال0 شارع 

الدشي9ة زنقة 25 رقم 5 الداخلة.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

البأسيس.

راسسال : 100.000 درهم حقسسة 

على 1000 حصة.

تعيين السيد عبد هللا   : التسيي9 

 25 الصابر الساكن حي السال0 زنقة 

الداخلة املدير الوحيد لفت9ة   5 رقم 

غي9 حمدودة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكسة االببدائية بالداخلة بباريخ 

رقم  تمت   ،2020 أغسطس   26

.646/2020

393 P
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حكبب السيد حسن الخلوفي

حقرها  االجبساعي : زاوية شارع االسبقالل وزنقة 

ابن رشد الطابق 3 عسارة بنعدي وجدة

الهاتف : 05.36.71.01.71

الفاكس : 05.36.71.10.25

 STE DRILL ORIENT
SARL

RC N° : 34885

تاسيس شركة
 24 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

القوانين  تمديث  تم   ،2020 ف 9اير 

االساسية للشركة خصائصها كالبالي:

 STE DRILL ORIENT  : التسسية 

.SARL

البناء،  أشغال   : املوضوع 

الصحية،  املواسي9  الطرق،  انشاء 

السباكة،الكهرباء.

حفر االبار.

اسبي9اد جسيع املعدات الزراعية، 

قطع  االدوات،  الصناعية،  املعدات 

الغيار.

وعسوحا جسيع العسليات البجارية 

واملنقولة  حنها  والعقارية  واملالية 

الذكر  السالفة  باالهداف  املرتبطة 

والتي حن شانها أن تساهم في تنسية 

الشركة.

املدة : )) سنة.

زنقة حوالي   15  : املقر االجبساعي 

الطابق  الوالدين  اقاحة  سليسان 

االول رقم 3 وجدة.

تم تمديد   : الراسسال االجبساعي 

 100.000 في  االجبساعي  الراسسال 

حصة   1000 الى  حقسم  درهم 

اجبساعية بقيسة 100 درهم للواحدة 

حوزعة كالبالي :

 .... السيد املعسري عبد الرحسان 

500 حصة.

 .... الكريم  عبد  املعسري  السيد 

500 حصة.

املجسوع  ....... 1000 حصة.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

الى 31 ديسس 9.

االدارة : تم اسناد حها0 االدارة الى 

الكريم كسسي9  السيد املعسري عبد 

وحيد للشركة ملدة غي9 حمددة اليمق 

في  قدحا  للس�شي  الشركة  االدارة 

اال بعد املوافقة حن قبل  أي اجراء 

املساهسين في الشركة.

يقسم الرصيد بعد ليفي   : الربح 

املساهسين  بين  والنظاحية  القانونية 

بسا يتناسب حع االسهم التي يسلكها 

كل حنهسا.

بكبابة  القانوني  التسجيل  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

تمت   ،2020 حارس   5 بوجدة بباريخ 

رقم 34885.
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي

394 P

حكبب السيد حسن الخلوفي

حقرها  االجبساعي : زاوية شارع االسبقالل وزنقة 

ابن رشد الطابق 3 عسارة بنعدي وجدة

الهاتف : 05.36.71.01.71

الفاكس : 05.36.71.10.25

STE CENTRE DENTAIRE

 MEFTAHI
SARL AU

RC N° : 35433

تاسيس شركة
 17 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

القوانين  تمديث  تم   ،2020 يونيو 

االساسية للشركة خصائصها كالبالي:

 STE CENTRE  : التسسية 

.DENTAIRE MEFTAHI SARL. AU

االطراف االصطناعية   : املوضوع 

القابلة لالزالة.

االطراف االصطناعية الثاببة.

الببييض،  االسنان،  ابتساحة 

البقاط االبتساحة.

وعسوحا جسيع العسليات البجارية 

واملنقولة  حنها  والعقارية  واملالية 

الذكر  السالفة  باالهداف  املرتبطة 

والتي حن شانها أن تساهم في تنسية 

الشركة.

املدة : )) سنة.

زنقة حوالي   67  : املقر االجبساعي 

الطابق  الوالدين  اقاحة  سليسان 

االول رقم 1  وجدة.

تم تمديد   : الراسسال االجبساعي 

 100.000 في  االجبساعي  الراسسال 

حصة   1000 الى  حقسم  درهم 

اجبساعية بقيسة 100 درهم للواحدة 

حوزعة كالبالي :

 .... الصسد   السيد حفباحي عبد 

1000 حصة.

املجسوع  ....... 1000 حصة.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

الى 31 ديسس 9.

االدارة : تم اسناد حها0 االدارة الى 

السيد حفباحي عبد الصسد كسسي9 

وحيد للشركة ملدة غي9 حمددة.

بكبابة  القانوني  التسجيل  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 ،2020 أغسطس   13 بوجدة بباريخ 

تمت رقم 35433.
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي

395 P

حكبب السيد حسن الخلوفي

حقرها  االجبساعي : زاوية شارع االسبقالل وزنقة 

ابن رشد الطابق 3 عسارة بنعدي وجدة

الهاتف : 05.36.71.01.71

الفاكس : 05.36.71.10.25

 STE AGRI BUSINESS

  INDUSTRY
 SARL

RC N° : 34919

تاسيس شركة
 17 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

القوانين  تمديث  تم   ،2020 يناير 

االساسية للشركة خصائصها كالبالي:

 STE AGRI BUSINESS : التسسية

.INDUSTRY SARL

وتجهيز  ترقية  وحدة   : املوضوع 

املنبجات الزراعية.

اسبي9اد وتصدير جسيع املنبجات 

وقطع  واملواد  املعدات  والخدحات، 

الغيار.

اسبغالل االرا�شي الفالحية.

وعسوحا جسيع العسليات البجارية 

واملنقولة  حنها  والعقارية  واملالية 

الذكر  السالفة  باالهداف  املرتبطة 

والتي حن شانها أن تساهم في تنسية 

الشركة.

املدة : )) سنة.

زنقة جسال   15  : املقر االجبساعي 

  3 الدين االفغاني الطابق االول رقم 

وجدة.

تم تمديد   : الراسسال االجبساعي 

 100.000 في  االجبساعي  الراسسال 

حصة   1000 الى  حقسم  درهم 

اجبساعية بقيسة 100 درهم للواحدة 

حوزعة كالبالي :

 500.... سناء   بالحاج  السيدة 

حصة.

 500.... أحين   القايطي  السيد 

حصة.

املجسوع  .. 1000 حصة.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

الى 31 ديسس 9.

االدارة : تم اسناد حها0 االدارة الى 

السيدة بالحاج سناء كسسي9ة وحيدة 

للشركة ملدة غي9 حمددة اليمق الدارة 

الشركة للس�شي قدحا في أي اجراء اال 

بعد املوافقة حن قبل املساهسين في 

الشركة.

يقسم الرصيد بعد ليفي   : الربح 

املساهسين  بين  والنظاحية  القانونية 

بسا يتناسب حع االسهم التي يسلكها 

كل حنهسا.

بكبابة  القانوني  التسجيل  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بوجدة بباريخ 10 حارس 2020، تمت 

رقم )1)34.
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي

396 P
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شركة جاست فوريو انيمالي
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة 
 15 في  حرر  عرفي  لعقد  وفقا 

شركة  تاسيس  تم   ،2020 يوليو 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

تبخلص عناصرها االساسية  وحيد، 

 كسا يلي :

فوريو  شركة جاست   : التسسية 

انيسالي.

زنقة   33  : االجبساعي  املقر 

الجديرية حي الوالء القرية سال.

النشاط البجاري : البفاوض، بيع 

املنبجات واسبي9اد وتصدير.

في  حدد   : الشركة  راسسال 

 1000 الى  حقسسة  درهم   100.000

للحصة،  درهم   100 بقيسة  حصة 

طرف  حن  بأكسله  رأسسال  حرر 

السيدة : الراجي فاطسة.

ويديرها  الشركة  يسي9   : التسيي9 

السيدة الراجي فاطسة.

املحكسة  في  تم  القانوني  االيداع 

أغسطس   24 في  بسال  االببدائية 

2020، السجل البجاري رقم 31711.
للخالصة والبيان

397 P

 STE MEDICAL SPACE
SARL AU

الحل املسبق لشركة
 MEDICAL اجبسع شركاء الشركة

SPACE SARL AU في جسع اسبثنائي 

يو0 14 يوليو 2020 وقرروا حا يلي :

الحل املسبق للشركة.
العلوي  حمسد  السيد  تعيين 

بصفبه حصفي للشركة.

 2 بأحال  البصفية  حمل  وجعل 

عسارة رقم 35 شقة رقم 13 تاحسنا.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تمت  بالرباط  البجارية 

.D106015

398 P

STE ORBIS AGRO TRADING
.S.A

شركة حساهسة

تاسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 

بباريخ 15 يونيو 2020 قد تم تاسيس 

شركة حساهسة باملسيزات البالية : 

 ORBIS AGRO  : التسسية 

.TRADING S.A

اسبي9اد   : االجبساعي  الهدف 

وتصدير املنبوجات النباتية.
في  حدد   : الشركة  راسسال 

 3000 الى  حوزعة  درهم   300.000

درهم،   100 حصة اجبساعية بقيسة 

قد تم تمريرها بالكاحل واملخصصة 

بسا يتناسب حع حساهستهم  للشركاء 

أي :

 ORBIS AGRO شركة 

INDUSTRY S.A. ....... 6))2 حصة.

 ORBIS REAL ESTATE شركة 

S.A. .......  حصة واحدة.

 ORBIS AUTOMOTIVE شركة 

S.A. .......  حصة واحدة.

 .ORBIS CAPITAL S.A شركة 

.......  حصة واحدة.

 .ORBIS HOLDING S.A شركة 

.......  حصة واحدة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

االولى  السنة  حاعدا  ديسس 9،   31

تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
زنقة حمسد   24  : املقر االجبساعي 

الغازي، البنيد السوي�شي الرباط.

حن  الشركة  تسي9   : التسيي9 

حوالي  االحي9  السسو  صاحب  طرف 

لجواز  الحاحل  العلوي  اسساعيل 

السفر رقم AD7215893 وذلك ملدة 

غي9 حمدودة.
باملحكسة  البجاري  السجل  رقم 

البجارية بالرباط 145233..
حقبطف حن أجل االشهار

399 P

STE FILONI DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات شريك وحيد
تاسيس شركة

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
2020 قد تم تاسيس  7 يوليو  بباريخ 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك وحيد باملسيزات البالية : 
 STE FILONI  : التسسية 

.DISTRIBUTION SARL AU
توزيع   : االجبساعي  الهدف 

حسبمضرات البجسيل.
في  حدد   : الشركة  راسسال 
10.000 درهم حوزعة الى 100 حصة 
قد تم  درهم،   100 اجبساعية بقيسة 
للسيد  واسنادها  بأكسلها  تمريرها 

أحين بن جلون.
حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.
حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 
االولى  السنة  حاعدا  ديسس 9،   31

تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
شارع   30 رقم   : االجبساعي  املقر 
النيل  اقاحة  بيس،   12 رقم  عقبة، 

أكدال الرباط.
حن  الشركة  تسي9   : التسيي9 
طرف  السيد أحين بن جلون الحاحل 
 A378586 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غي9 حمدودة.
باملحكسة  البجاري  السجل  رقم 

البجارية بالرباط 3)1451.
حقبطف حن أجل االشهار

400 P

 STE EQUIPEMENT
 MAINTENANCE ET

 AMENAGEMENT GOUTE A
GOUTE

شركة ذات حسؤولية حمدودة
ذات شريك وحيد
تاسيس شركة

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
بباريخ 17 يوليو 2020 قد تم تاسيس 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك وحيد باملسيزات البالية : 

 STE EQUIPEMENT  : التسسية 

 MAINTENANCE ET

 AMENAGEMENT GOUTE A

.GOUTE SARL AU

الري  :أعسال  االجبساعي  الهدف 

والضخ.

في  حدد   : الشركة  راسسال 

 1000 الى  حوزعة  درهم   100.000

درهم،   100 حصة اجبساعية بقيسة 

واسنادها  بأكسلها  تمريرها  تم  قد 

للسيد ياسين راديد.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

االولى  السنة  حاعدا  ديسس 9،   31

تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

شارع   30 رقم   : االجبساعي  املقر 

النيل  اقاحة  بيس،   12 رقم  عقبة، 

أكدال الرباط.

: تسي9 الشركة حن طرف   التسيي9 

السيد  ياسين راديد لحاحل للبطاقة 

ملدة  وذلك   J3(3812 رقم  الوطنية 

غي9 حمدودة.

باملحكسة  البجاري  السجل  رقم 

البجارية بالرباط 5)1451.
حقبطف حن أجل االشهار

401 P

 STE NORABAGS

SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�شى 

 ،2020 ف 9اير   18 بباريخ  الرباط  في 

تم   2020 حارس   2 يو0  واملسجل 

حسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

حمدودة بشريك وحيد.

.STE NORABAGS : التسسية

بيع الحقائب   : الهدف االجبساعي 

اليدوية واالكسسوارات بالبقسيط.
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60.000 درهم    : راسسال الشركة 

فئة  حن  حصة   600 الى  حقسسة 

درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

كالبالي:

 600  .. حنان  الغزواني  السيدة 

حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيي9 

الغزواني حنان حسي9ة للشركة ملدة 

غي9 حمددة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى  :  السنة املالية 

حاعدا  سنة،  كل  حن  ديسس 9   31  

تاريخ  حن  تتبدئ  االولى  السنة 

التسجيل.

رقم  شقة   30  : االجبساعي  املقر 

زنقة حوالي أحسد لوكيلي حسان   8

الرباط.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني باملحكسة البجارية بالرباط 

رقم   تمت   ،2020 يوليو   2( يو0 

.144887

402 P

STE HM CONTRACTING
SARL AU

تسديد املوضوع االجبساعي 
رفع رأسسال

فاتح  بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

يوليو 2020 باملحسدية تقرر حا يلي :

  50.000 رفع راسسال الشركة حن 

درهم الى 100.000 درهم.

تسديد املوضوع االجبساعي الى :

حقاول  عاحة،  أشغال  حقاول 

التزيين و تقديم الخدحات.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

 858 االببدائية باملحسدية تمت رقم 

بباريخ 10 أغسطس 2020.
االيداع والنشر

االدارة

403 P

STE MINERAL CONCEPT
SARL AU

تغيي9 املوضوع االجبساعي 
 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

يوليو 2020 باملحسدية تقرر حا يلي :

تغيي9 املوضوع االجبساعي الى :

حقاول أشغال عاحة.

تاجر.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

 888 االببدائية باملحسدية تمت رقم 

بباريخ 13 أغسطس 2020.
االيداع والنشر

االدارة

404 P

STE SERTU
SARL AU

تصفية الشركة 
بسوجب عقد عرفي بباريخ 2 حارس  

 STE SERTU 2020 باملحسدية لشركة

SARL AU تقرر حا يلي :

البصفية النهائية للشركة.

غلق عسليات البصفية.

ابراء ذحة املصفي.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

 424 االببدائية باملحسدية تمت رقم 

بباريخ 5 حارس 2020.
االيداع والنشر

االدارة

405 P

STE DOUNIA TRAVEL
 SARL

تمويل املقر 
بباريخ عرفي  عقد   بسوجب 
 24 ف 9اير 2020 بالدارالبيضاء تقرر 

حا يلي :

تمويل حقر الشركة الى زنقة عالل 

بن عبد هللا رقم 72 الدارالبيضاء.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

تمت رقم  االببدائية بالدارالبيضاء، 

738016 بباريخ 2 يوليو 2020.
االيداع والنشر

االدارة

406 P

STE KVER
 SARL

تسديد  املوضوع االجبساعي 
 30 بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

يونيو 2020 باملحسدية تقرر حا يلي :

تسديد  املوضوع االجبساعي الى :

املنبجات  جسيع  وتوزيع  اسبي9اد 

والبضائع واالجهزة الطبية.

البدريب. 

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

 860 االببدائية باملحسدية تمت رقم 

بباريخ 10 أغسطس 2020.
االيداع والنشر

االدارة

407 P

 STE ME STEEL
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجبساعي : رقم 4 سكبور 6 

حي املعسورة تسارة
رأسسالها : 100.000 درهم

تاسيس شركة
بباريخ  العرفي  العقد  بسقب�شى 

قوانين  وضع  تم   ،2020 يونيو   26

الشركة ذات املسيزات البالية :

.STE ME STEEL SARL : التسسية

ذات  شركة   : القانوني   لشكل 

حسؤولية حمدودة.

الغرض االجبساعي بايجاز :

بائع االشياء  تاجر خردة املعادن، 

الحديدية القديسة.

تجارة، أعسال حبنوعة.

املدة : حدد في )) سنة.
4 سكبور  الرقم   : املقر االجبساعي 

6 حي املعسورة تسارة.

الراسسال : حدد في حبلغ 100.000 

درهم حقسسة الى :

 500 حصة قيسة كل واحدة 100 

الراجي  الشريك  على  حقسسة  درهم 

حراد.

500 حصة قيسة كل واحدة 100 

درهم حقسسة على الشريك اهريهرة 

الحسين.

تسي9 الشركة حن طرف   : االدارة 
السيد الراجي حراد.

تم لدى كبابة   : االيداع القانوني 
ببسارة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ 4 أغسطس 2020، تمت رقم 

.130323
408 P

STE GOLD PEOPLE-TRANS
شركة ذات  حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد
حقرها االجبساعي : رقم 235 بلوك ه 

اوالد أوجيه القنيطرة
االسبثنائي  املحضر  بسقب�شى 
حا  تقرر   2020 يونيو   22 في  املؤرخ 

يلي :
صالح  عيسات  السيد  تفويت 
الحصص  حن  حصة   500 الدين 
التي يسلك في الشركة لصالح السيد 
املسي9  اسبقالة  الياس  الياحسدي 
السيد عيسات صالح الدين وتسسية 
الياحسدي  السيد  الوحيد  املسي9 

الياس.
ولقد تم االيداع القانوني بالسجل 
االببدائية  باملحكسة  البجاري 

بالقنيطرة تمت رقم 1)527.
409 P

 STE ELECTRICITE EL
OUAZZANI

 SARL
CAPITAL : 1.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL :  AVENUE
 KEBIBAT IMM 28 AKKARI

RABAT
تبعا ملداوالت الجسع العا0 الغي9 
 2020 24 يوليو  العادي املنعقد يو0 
 STE ELECTRICITE EL لشركة 

.OUAZZANI SARL
برأسسال  املسؤولية  حمدودة 
على االتفاق  تم  درهم   1.000.000 

 حا يلي :
شارع  حن   : الشركة  حقر  تغيي9 
العكاري الرباط   28 القبيبات عسارة 
 12 رقم  العلويين  حي  دكار  زنقة  الى 

تسارة.
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تفويت الحصص :

500 حصة حن بن براهيم ايسان 

و500 حصة حن بن براهيم احسان 

الى  شيساء  براهيم  بن  حصة  و500 

السيدة الدهمي عائشة.

حن  و7   6 البند  يصبح  وبذلك 

القانون االسا�شي للشركة كالبالي :

براهيم  بن  للسيد  حصة   6000

أحسد.

الدهمي  للسيدة  حصة   2000

عائشة.

براهيم  بن  للسيد  حصة   2000

يوسف.

القانوني  االيداع  وضع  تم  وقد 

بالرباط  البجارية  املحكسة  لدى 

تمت   ،2020 أغسطس   25 بباريخ 
رقم )10618.

410 P

STE BOUJNAH CAR
SARL AU

CAPITAL : 20.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 1ER ETAGE

 RUE 11 N°3 HAY AMALOU

 IGHRIBEN KHENIFRA

 RCN° : 2881 KHENIFRA

تفويت الحصص وتعيين حسي9 
جديد

سجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 

شركة  شركاء  قرر  بخنيفرة 

BOUJNAH CAR SARL AU حا يلي :

سسي9  بويغسان  السيد  تفويت 

200 حصة اجبساعية لفائدة االنيسة 

جسيلة أعظيم.

أعظيم  جسيلة  االنيسة  تعيين 

أعاله  للشركة  جديدة  كسسي9ة 

واسبقالة السيد بويغسان سسي9حن 

 BOUJNAH CAR SARL تسيي9 شركة

.AU

كبابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بخنيفرة 

تمت   ،2020 أغسطس   18 بباريخ 
رقم 205/20.

411 P

STE BTC BOUREGREG
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تاسيس شركة

 ( بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
يوليو 2020 بسال  تم تاسيس شركة 
ذات حسؤولية حمدودة باملواصفات 

البالية :
 STE BTC  : التسسية 

.BOUREGREG SARL
الهدف االجبساعي  : حنعش عقاري 

وأشغال البناء وأشغال أخرى.
أحي9 سيدي   24  : املقر االجبساعي 

حمسد حي رشاد القرية سال.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 
حقسسة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.
السيد يدان عبد   : حسي9 الشركة 

الرحيم، لفت9ة غي9 حمدودة.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
االببدائية  املحكسة  لدى  القانوني 
 ،2020 أغسطس   10 بباريخ  بسال 

تمت رقم )3482.
412 P

STE OUISSAL STYLE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك وحيد
تاسيس شركة

 17 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
2020 بسال تم تاسيس شركة  يوليو 
بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد ش.0.0. باملواصفات البالية :
 OUISSAL STYLE  : التسسية 

.SARL AU
: صنع املالبس  الهدف االجبساعي 

البقليدية (قفطان جالبة ..).
جاهزة  اخرى  حالبس  صنع 

لالرتداء.
املقر االجبساعي : حمل تجاري رقم 
طريق   36 باقاحة الحاج عسر رقم   1

حهدية سال.
السيدة وصال   : راسسال الشركة 

الحداد، لفت9ة غي9 حمدودة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
االببدائية  املحكسة  لدى  القانوني 
 ،2020 أغسطس   12 بباريخ  بسال 

تمت رقم 34852.
413 P

STE COSMEC
SARL AU

شركة ذات حسؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد

رأسسالها : 100.000 درهم
حقرها االجبساعي : حسر حمسد ل 9يحي 

اقاحة 14 رقم 1 سال الجديدة سال
تاسيس شركة

 14 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
بسال تم تمرير القانون   2020 يوليو 
املسؤولية  ذات  للشركة  االسا�شي 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

فمددت حسيزاتها كالبالي :
كوسسيك  شركة   : التسسية 

.STE COSMEC SARL AU .0.0.ش
في  القياسات  حدقق   : الغرض 
في  املخبلفة  االشغال  البناء،  حجال 

البناء.
املقر االجبساعي : حسر حمسد ل 9يحي 

اقاحة 14 رقم 1 سال الجديدة سال.
الرأسسال : 100.000 درهم حقسم 
على 1000 حصة حن فئة 100 درهم 
السيد  لفائدة  حكبتبة  كلها  للحصة 

تغالوي حمسد.
حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
ديسس 9 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.
حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 
التسجيل النهائي للشركة في السجل 

البجاري.
تغالوي  السيد  عين   : التسيي9 
حمسد حسي9ا وحيدا للشركة ملدة غي9 

حنتهية.
لالحبياط القانوني   %  5  : االرباح 
الجسع  حداوالت  وفق  يرصد  والباقي 

العا0 العادي.
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
الضبط  كبابة  لدى  البجاري 
 24 باملحكسة االببدائية بسال بباريخ 
البجاري  السجل   ،2020 أغسطس 

رقم 31703.
414 P

STE TAXI TACOS
SARL AU

املسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم تاسيس   ،2020 يوليو   21 بباريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تمسل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص البالية :
.STE TAXI TACOS : التسسية
.SARL AU : الصفة القانونية

حطاعم   : االجبساعي  الهدف 
وحأكوالت سريعة.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.
نور الدين شراج .... 1000 حصة.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 
الباسيس النهائي.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسس 9 حن كل سنة.

حمسد  شارع   : االجبساعي  املقر 
2 حي الكفاح سيكبور  الخاحس رقم 

6 القرية سال.
املسي9 : نور الدين شراج.

البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 
البجارية  باملحكسة   31683 رقم 

بالرباط.
415 P

 STE MAME CUISINE ET
 AMEUBLEMENT

SARL AU
املسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تاسيس  تم   2020 يوليو   13 بباريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تمسل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص البالية :
 STE MAME CUISINE : التسسية

.ET AMEUBLEMENT
.SARL AU : الصفة القانونية

نجارة ديكور   : الهدف االجبساعي 
واسبي9اد  املطابخ  تركيب  تجهيزات، 

وتصدير.
راسسال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة 
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اد0 الطيبي 1000 حصة.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

الباسيس النهائي.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسس 9 حن كل سنة.

شارع عقبة   46  : املقر االجبساعي 

الشقة رقم 2 أكدال الرباط.

املسي9 : اد0 الطيبي.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

145205 باملحكسة البجارية بالرباط.

416 P

STE HALIEU FISH
SARL

راسسالها : 100.000 درهم

حقرها : حكبب رقم 5 حي الصناعي 

املر�شى العيون

تعديل قانوني
 18 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

حن  املصادقة  تست   2020 يونيو 

طرف الشركاء على حا يلي :

تغيي9 املقر االجبساعي للشركة الى 

العنوان البالي :

شارع حكة شقة   186 عسارة رقم 

رقم 16 الطابق الرابع العيون.

تم  اجبساعية:  حصص  تفويت 

تفويت 500 حصة بقيسة 100 درهم 

كسال  السيد  طرف  حن  للواحدة 

يميوي لفائدة السيد الزبي9 حمسد.

 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  حن 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد.

كسال  السيد  اسبقالة   : التسيي9 

الزبي9  حمسد  السيد  وابقاء  يميوي 

غي9  ملدة  للشركة  وحيد  كسسي9 

حمدودة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

بباريخ  بالعيون  االببدائية  باملحكسة 

رقم  تمت   ،2020 أغسطس   27

.2020/1981

417 P

STE SMP PHARMA 
شركة ذات حسؤولية حمدودة

راسسالها : 100.000 درهم
حقرها االجبساعي : حي الفبوح رقم 

42 شارع كي9 تسارة
بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
يوليو   8 يو0  الشركة  بسقر  املنعقد 

2020، قرر كل الشركاء حا يلي :
بيع 1000 حصة بقيسة 100.000 

درهم للسيد هشا0 فدي.
للشركة  سابق  املسي9  اسبقالة 

السيد ادريس بوعاودة.
تعيين حسي9 جديد للشركة السيد 

هشا0 فدي.
22 يوليو  تم االيداع املحضر يو0 
باملحكسة  الضبط  بكبابة   ،2020
البجارية بالرباط تمت رقم 105711.
418 P

األسباذ عبد الكريم الطالب
حوثق

SOCIETE FOR M RESTO
شركة فور إيم ريسطو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها 1.350.000 درهم

حقرها االجبساعي : تجزئة السعد 
والنجاح طريق القنيطرة األقواس 

سال
حسجلة بالسجل البجاري تمت رقم 

18(07
تفويت حصص في شركة

توثيقي حمرر  بسقب�شى عقد   -  I
طرف  حن   2020 ف 9اير   20 بباريخ 
حوثق  األسباذ عبد الكريم الطالب، 
 26 بالرباط وحسجل باملجان بباريخ 
ف 9اير 2020 حسب املراجع البالية : 

سجل اإليداع 0)65 :
بوشرى  السيدة  حن  كل  وافق 
الشيخ  حديح  حمسد  والسيد  عبود 
تفويت  الشيخ علي  أوحيسة  واآلنسة 
للسيد  حصة   (720 حجسوعه  حا 
رشيد أحوي، أي 5805 حصة و2025 
0)18 حصة التي يسلكونها،  حصة و 
إيم  «فور  شركة  في  البوالي،  على 
املسؤولية  ذات  شركة  ريسطو» 

.FOR M RESTO» SARL» املحدودة

كسا وافق كل حن السيد لحسن 

الطيبي  الكريم  عبد  والسيد  ملسيح 

واآلنسة أوحيسة الشيخ على تفويت حا 

حجسوعه 1080 حصة للسيد يوسف 

 270 و  حصة   675 أي  بواكزارن، 

يسلكونها،  التي  حصة   135 و  حصة 

السالفة  الشركة  في  البوالي،  على 

الذكر.

املشار  الحصص  لبفويت  وتبعا 

رأسسال  توزيع  فإن  أعاله،  إليها 

الشركة صار كسا يلي :

السيد  حلكية  في  حصة   (720

رشيد أحوي.

اآلنسة  حلكية  في  حصة   1350

سلمى الطيبي.

السيد  حلكية  في  حصة   1350

سيف الدين الطيبي.

السيد  حلكية  في  حصة   1080

يوسف بواكزارن.

- وبسقب�شى حقرر الجسع العا0   II

ف 9اير   20 االسبثنائي املنعقد بباريخ 

2020 واملحرر بنفس الباريخ حن طرف 

حوثق  األسباذ عبد الكريم الطالب، 

ف 9اير   26 بباريخ  وحسجل  بالرباط 

2020 حسب املراجع البالية : سجل 

 2020  -  00065(4  -  2046 اإليداع 

تصريح   -  5736 أحر باالسبخالص   -

أقر   ،2020230(2066 رقم  باألداء 

أعاله  إليها  املشار  الشركة  شركاء 

املوافقة على تفويت الحصص املشار 

إليها أعاله.

كسا أقر شركاء الشركة املشار إليها 

أعاله :

عبد  السيد  حن  كل  اسبقالة 

الكريم الطيبي والسيد لحسن ملسيح 

تسيي9  حن  عبود  بوشرى  والسيدة 

الشركة.

تعيين السيد رشيد أحوي بصفبه 

غي9  ملدة  للشركة  الجديد  املسي9 

حمددة.

 7 و   6 تغيي9 البنود  وتبعا لذلك، 

الثالثة والرابعة حن  الفقرتين   17 و 

النظا0 األسا�شي للشركة املذكورة.

وقد تم اإليداع القانوني للوثائق 

الضبط  بكبابة  أعاله  إليها  املشار 

 24 بباريخ  بسال  البجارية  باملحكسة 

أغسطس 2020 تمت رقم 307.

اإلحضاء : األسباذ عبد الكريم الطالب

حوثق

419 P

خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

 IMMOBILIERE M’GHAIT

OCEAN 3

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : تورات قسيسة 

جنانات النخيل، حراكش

السجل البجاري : )37)3

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.
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تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   7 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4758.

حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

420 P

خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE POTAGER

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : تورات قسيسة 

جنانات 855 كيليز، حراكش

السجل البجاري : 23)14

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   6 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4740.

حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

421 P

خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE M’GHAIT A

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : تورات قسيسة 

جنانات النخيل، حراكش

السجل البجاري : 25)14

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   7 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4756.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

422 P

خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

 IMMOBILIERE M’GHAIT

OCEAN 1
شركة حمدودة املسؤولية
رأسسالها 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : تورات قسيسة 

كلم 5 النخيل، حراكش

السجل البجاري : 267)3

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   6 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4750.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

423 P

خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE M’GHAIT C
شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 10.000 درهم

حقرها االجبساعي : تورات قسيسة 

جنانات النخيل، حراكش

السجل البجاري : 32571

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   7 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4753.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

424 P
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خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE M’GHAIT X

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 10.000 درهم

حقرها االجبساعي : تورات قسيسة 

جنانات النخيل، حراكش

السجل البجاري : 32567

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   6 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4747.

حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

425 P

خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

 IMMOBILIERE M’GHAIT

OCEAN H

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : تورات قسيسة 

جنانات النخيل، حراكش

السجل البجاري : 43615

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   7 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4761.

حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

426 P

خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE M’GHAIT F

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 10.000 درهم

حقرها االجبساعي : تورات قسيسة 

جنانات النخيل، حراكش

السجل البجاري : 32573

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   2( غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   6 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4748.

حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

427 P

خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE M’GHAIT B

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 10.000 درهم

حقرها االجبساعي : عين قسيسة 

جنانات النخيل، حراكش

السجل البجاري : )3256

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   7 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4720.

حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

428 P
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خبي9 حماسب

أد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 SOCIETE CIVILE

 IMMOBILIERE M’GHAIT

OCEAN 2

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : عين  قسيسة كلم 

5 النخيل، حراكش

السجل البجاري : 811)3

بسقب�شى حمضر الجسع العا0   -  I

أبريل   15 غي9 العادي املنعقد بباريخ 

2020، تم اتخاذ القرارات البالية :

السيد  الشريك  بوفاة  اإلقرار 

MOHAMED LAMGHARTI وتوزيع 

حصصه في الشركة.

حصص  جسيع  تفويت 

 PATRICK السيد  لفائدة  الشركة 

.GUERRAND-HERMES

 MOHAMED اإلقرار بوفاة السيد

LAMGHARTI حسي9 الشركة وتعيين 

PATRICK GUERRAND- السيد 

HERMES كسسي9 جديد للشركة.

تغيي9 الشكل القانوني للشركة حن 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   6 بباريخ  بسراكش 

تمت الرقم الكرونولوجي 4751.
حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

429 P

خبي9 حماسب

اد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

 STE NORA LOTISSEMENT

AL HANA

شركة حمدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسسالها : 10.000 درهم

حقرها االجبساعي : شارع حبيب 

سيناسور املجسع السكني أنفا على 

البمر، تجزئة رقم ) - الدار البيضاء

السجل البجاري 737)40

وفقا ملحضر الشريك الوحيد   -  I

تم   2020 يونيو   4 بباريخ  املنعقد 

اتخاذ القرارات البالية :

حل وتصفية الشركة وديا.

أحين  حمسد  السيد  حها0  إنهاء 

الشرقاوي كسسي9 الشركة.

أحين  حمسد  السيد  تعيين 

وتمديد حهاحه  الشرقاوي كسصفي، 

وصالحياته.

تمديد حقر تصفية الشركة وحكان 

العنوان  في  الشركة  وثائق  حفظ 

البالي : شارع حبيب سيناسور املجسع 

تجزئة رقم  السكني أنفا على البمر، 

)، الدار البيضاء.

بكبابة  القانوني  اإليداع  -تم   II

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

 2020 أغسطس   26 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 58)743.

حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

430 P

ير حماسب

اد الشركاء

)5 شارع ) أبريل، الدار البيضاء

STE AUBERGE DE BIN

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها : 10.000 درهم

املقر االجبساعي : )21 شارع 

الزرقطوني، زاوية شارع ابراهيم 

الروداني، رقم 13 -  الدار البيضاء

السجل البجاري 61).282

العا0  الجسع  ملحضر  وفقا   -  I

العادي والغي9 العادي املنعقد بباريخ 

17 يونيو 2020 قرر حا يلي  :

أصبح  الشركة  وضع  أن  حعاينة 

واسبسرار  رأسسالها  ربع  حن  أقل 

نشاطها.

بكبابة  القانوني  اإليداع  -تم   II

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء بباريخ 10 يوليو 2020 تمت 

رقم 055)73.

حن أجل املسبخرج واإلشارة

التسيي9

431 P

STE IMOUZZA CAR

SARL AU

تأسيس شركة
 15 بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ في 

تم تأسيس شركة ذات   2020 يوليو 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تمسل الخصائص البالية :

 STE IMOUZZA CAR : التسسية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

الهدف االجبساعي : كراء السيارات.

رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : )) سنة.

عربية  لال  حي   : االجبساعي  املقر 

طريق  األول  الطابق   02 رقم  شقة 

إيسوزار كندر آيت سغروشن، إيسوزار 

املركز إقليم صفرو.

أخراز  ليلى  السيدة   : التسيي9 

.CB 267007 وطنيتها

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بفاس  البجارية  باملحكسة  القانوني 

 22 بباريخ   4959/102 رقم  تمت 

يوليو 2020.

السجل البجاري رقم 43)2.

432 P

CABINET AL JARROUDI SARL

24 AVENUE DE 18 NOVEMEBRE NADOR

TEL : 0536.60.40.34

FAX : 0536.33.32.42

E-MAUK : cabinetaljarroudi2@mail.com

STE BELLAGNACH
SARL

فسخ
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

 STE BELLAGNACH SARL لشركة  

 2020 أغسطس   17 بباريخ  املنعقد 

تقرر حا يلي :

الفسخ املسبق للشركة.

حمسد  بلكناش  السيد  تعيين 

حصفيا للشركة.

العسران  تجزئة   : البصفية  حقر 

رقم 1862 سلوان الناظور.

الحساب  على  واملوافقة  املعاينة 

النهائي للشركة.

البصفية  تسا0  على  املصادقة 

النهائية للشركة.

الضبط  كبابة  لدى  اإليداع  تم 

باملحكسة االببدائية بالناضور بباريخ 

أعداد  تمت   2020 أغسطس   25

)287 و2880.
ألجل النشر والببليغ

433 P
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 STE D’ELEVAGE BOVINS

TAZA
ش.0.0.

رأسسالها : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : عسارة بودس شارع 

عالل بن عبد هللا تازة - تازة

تأسيس
خاص  توقيع  ذي  عقد  بسوجب 

وضع  تم   2020 يونيو   8 بباريخ 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 

املسيزات البالية :

 STE D’ELEVAGE  : التسسية 

.BOVINS TAZA SARL

الهدف : تربية املوا�شي - بيع وشراء 

األغنا0،  الحلوب،  األبقار   - املوا�شي 

املاعز والدواجن - االسبغالل الفالحي 

بجسيع أنواعه.

بودس  عسارة   : االجبساعي  املقر 

شارع عالل بن عبد هللا تازة.

)) سنة انطالقا حن تاريخ   : املدة 

تأسيسها النهائي.

درهم   100.000  : رأسسالها 

1000 حصة كل واحدة  حقسسة إلى 

بأكسلها  حمررة  درهم   100 بقيسة 

نقدا لفائدة :

 500  : السيد بودس حمسد رضا 

حصة.

 : بوجسعة  الرحيم  عبد  السيد 

500 حصة.

اإلدارة : عين السيد بودس حمسد 

رضا حسي9ا للشركة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 9.

األرباح : تخصم حن األرباح خسسة 

القانوني  االحبياطي  لبكوين  املئة  في 

لبكوين  يخصص  أو  الباقي  ويوزع 

احبياطي إضافي.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

ببازة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

 4 وبباريخ   322 رقم  إيداع  تمت 

أغسطس 2020 تمت رقم 5431.
بسثابة حقبطف وبيان

434 P

شركة كروب سكوليغ أمالي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات رأسسال : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : تجزئة تدارت حي 

387-388 أنزا الوالية أكادير

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

صادق   2020 يوليو   28 في  املؤرخ 

أحالي  كروب سكوليغ  حسي9و شركة 

على حا يلي :

قبول تفويت 40 حصة اجبساعية 

اإلدري�شي  زاكي  للسيدة  املسلوكة 

خديجة لفائدة السيد أنس القباج.

قبول تفويت 10 حصة اجبساعية 

الدين  نصر  أحسد  للسيد  املسلوكة 

لفائدة السيد أنس القباج.

قبول تفويت 20 حصة اجبساعية 

الدين  نصر  أحسد  للسيد  املسلوكة 

لفائدة السيد حبارك نصر الدين.

قبول علسية البفويت.

الحصص   6 البنود  تغيي9 

الرأسسال االجبساعي   7  : االجبساعية 

حن القانون األسا�شي.

أسئلة حخبلفة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 26 أغسطس 2020 تمت رقم 

.(5567
بسثابة حقبطف وبيان

املسي9

435 P

 STE AMZIL TRAVAUX DE

CONSTRUCTION

AM.TR.CON
ش.0.0.

رأسسالها : 600.000 درهم

حقرها االجبساعي : حي إغسارين

بني انصار - الناظور

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

االسبثنائي بباريخ على البوالي 8 يوليو 

2020 تم حا يلي :

الشركة  رأسسال  حن  الرفع 

درهم   500.000 قدره  بسا  املذكورة 

للشركة  الجديد  الرأسسال  ليصبح 

600.000 درهم.

االجبساعية  الحصص  توزع 

الشركة  رأسسال  في  للسساهسات 

املساهسين  املسي9ين  على  حصريا 

بذات الشركة على الشكل البالي :

حصة   3000  : الحسين  أحزيل 

اجبساعية.

حصة   3000  : حمسد  أحزيل 

اجبساعية.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بالناظور بباريخ )2 يوليو 2020 تمت 

رقم 2115/2020.
حقبطف حن أجل اإلشهار

املسي9

436 P

STE DAR YAHYA LIL BINAA
ش.0.0.

تأسيس
1 -  بسقب�شى عقد عرفي بالناضور 

تم تأسيس   2020 يونيو   23 وبباريخ 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة والتي لها املسيزات 

البالية :

 STE DAR YAHYA LIL : التسسية

BINAA ش.0.0.

املوضوع : الشركة ذات هدف :

بيع حواد البناء.

البناء واألشغال املخبلفة.
حنعش عقاري.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 
واملالية  والصناعية  البجارية 
ارتباط  لها  التي  والعقارية  واملنقولة 
حباشر أو غي9 حباشر بأحد األهداف 
شأنها  حن  والتي  أعاله  املذكورة 

املساهسة في إنساء الشركة.
حقرها االجبساعي : حي عبد املوحن 

بني انصار الناظور.

املدة : )) سنة.
درهم   100.000  : الرأسسال 
 100 حصة بقيسة   1000 حقسم إلى 

درهم للواحدة حسب حا يلي :
السيد يميى بنعي�شى : 340 حصة.
السيد يميى سليسان : 330 حصة.
السيد يميى سفيان : 330 حصة.
السادة يميى بنعي�شى،   : التسيي9 
عينوا  ويميى سفيان  يميى سليسان 

كسسرين ملدة غي9 حمدودة.
القانوني  لالحبياط   %5  : األرباح 

والباقي يوزع بين الشركاء.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
االببدائية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
 2020 يونيو   25 بباريخ  بالناظور 

تمت رقم 2020/628.
حقبطف حن أجل اإلشهار

املسي9

437 P

STE SOMELAM TRAVAUX
ش.0.0.
تأسيس

1 -  بسقب�شى عقد عرفي بالناضور 
تم تأسيس   2020 يونيو   24 وبباريخ 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 
املسؤولية املحدودة والتي لها املسيزات 

البالية :
 STE SOMELAM  : التسسية 

TRAVAUX ش.0.0.
املوضوع : الشركة ذات هدف :

البناء واألشغال املخبلفة.
األشغال العسوحية.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 
واملالية  والصناعية  البجارية 
ارتباط  لها  التي  والعقارية  واملنقولة 
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حباشر أو غي9 حباشر بأحد األهداف 
شأنها  حن  والتي  أعاله  املذكورة 

املساهسة في إنساء الشركة.
حقرها االجبساعي : حي الفبح قرية 

أركسان - الناظور.
املدة : )) سنة.

درهم   100.000  : الرأسسال 
 100 حصة بقيسة   1000 حقسم إلى 

درهم للواحدة حسب حا يلي :
السيد حالس حمسد : 300 حصة.
السيد حالس حيسون : 200 حصة.
السيد حالس ياسين : 200 حصة.
السيد أعراب لعزيزة : 200 حصة.
السيد حالس عساد : 100 حصة.

حمسد،  السادة حالس   : التسيي9 
عينوا  ياسين  وحالس  حيسون  حالس 

كسسرين ملدة غي9 حمدودة.
القانوني  لالحبياط   %5  : األرباح 

والباقي يوزع بين الشركاء.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
االببدائية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
2020 تمت  2 يوليو  بالناظور بباريخ 

رقم 2020/744.
حقبطف حن أجل اإلشهار

املسي9

438 P

STE DU COTE DE ZAOUIA
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL :  20.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : ZAOUIAT SIDI
DAOUD TAROUDANT

بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
الشركة  تأسست   2020 يوليو   22
الخصائص  ذات  حسؤولية  ذات 

البالية :
اسم  الشركة  تمسل   : التسسية 
STE DU COTE DE ZAOUIA شركة 
بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

واحد.
املوضوع : الشركة لها كهدف :

املطاعم بجسيع أنواعها.
أنواع  تنظيم جسيع  قاعة شاي، 

املناسبات.
اإليواء.

يوجداملقر   : االجبساعي  املقر 
داود  سيدي  زاوية  االجبساعي 

تارودانت.
املدة : حدة الشركة حمددة في )) 

سنة اببداء حن يو0 البأسيس.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
درهم   20.000 في  حمدد  االجبساعي 
حقسسة على 200 حصة حن فئة 100 

درهم للواحدة.
الشركاء :

 Mr. GAILLAC MICHEL RENE
.MARCEL

 Mm BEATRICE MARIE
.EDMEE JACQUELIN

ويسي9ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
 GAILLAC MICHEL RENE السيد 

.MARCEL
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
االجبساعية في فاتح يناير لبنبهي في 31 

ديسس 9.
القانوني  لالحبياط   %5  : األرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
لقد تم اإليداع القانوني   : الوضع 
ببارودانت  االببدائية  املحكسة  لدى 
تمت رقم   2020 أغسطس   10 يو0 

.1162
تم التسجيل في السجل البجاري 
ببارودانت  االببدائية  املحكسة  لدى 
تمت رقم   2020 أغسطس   26 يو0 

.68(5
439 P

 STE COMPANY FULL
SKILLS

CFS
شركة حمدودة املسؤولية

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
11 أغسطس 2020 بالرشيدية والتي 

تمسل الخصائص البالية :
الهدف االجبساعي : أشغال تركيب 

حعدات الري.
أشغال حخبلفة أو تشييد حبنوع.

البجارة بصفة عاحة.

درهم   10.000  : رأسسال الشركة 
حقسسة إلى 100 حصة حن فئة 100 
بين  حوزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل البالي :
 : إسساعيل  حوالي  هادي  السيد 

50 حصة.
السيد بن البكري سيدي حمسد : 

50 حصة.
حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 
الباسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 9 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسيجل.
بقصر تاوريرت   : املقر االجبساعي 

حدغرة الرشيدية.
حوالي  هادي  السيد   : املسي9 
إسساعيل والسيد بن البكري سيدي 
للشركة  حشت9كين  حسي9ان  حمسد 
ملدة غي9 حمدودة في جسيع القرارات 

والبوقيعات.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

14043 بباريخ 24 أغسطس 2020.
440 P

STE DALIAS IMMO
تأسيس

بسوجب عقد عرفي بباريخ 7 حارس 
األسا�شي  القانون  وضع  تم   201(
الخصائص  ذات  لشركة  املنظم 

البالية :
 STE DALIAS IMMO : التسسية 

شركة ذات حسؤولية حمدودة.
املوضوع : حنعش عقاري.
حقاول في أشغال البناء.

شارع   508 رقم   : املقر االجبساعي 
حمسد الخاحس قلعة السراغنة.

سنة تتبدئ حن تاريخ   ((  : املدة 
تأسيسها النهائي إال في حالة حل قبل 

األوان أو الزيادة في حدتها.
درهم   100.000  : الرأسسال 
حقسم إلى 1000 حصة حن فئة 100 
يد  في  وهي  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل اآلتي :
السيد بويا حسيد : 300 حصة.

 400  : الصالحي  سعيد  السيد 

حصة.

 300  : حصطفى  املانعي  السيد 

حصة.

التسيي9 : تسيي9 الشركة حن طرف 

بويا حسيد والسيد املانعي حصطفى.

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسس 9   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بقلعة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

 201( حارس   18 بباريخ  السراغنة 

تمت رقم 2019/91 السجل البجاري 

رقم 3)35.

441 P

شركة نجين لألشغال املختلفة 

واملناقصة

ش.ذ.0.0 ذات شريك واحد

88 بلوك 7 شطر 1 الزيبونة، 

خريبكة

في  املؤرخ  املحضر  بسقب�شى 

العا0  للجسع   2020 أغسطس   6

لألشغال  «نجين  لشركة  االسبثنائي 

ش.ذ.0.0 ذات  املخبلفة واملناقصة» 

شريك واحد رأسسالها 10.000 درهم 

صودق على :

حن  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

درهم   500.000 إلى  درهم   10.000

00)4 حصة جديدة  وذلك بإحداث 

درهم وتمرير   100 قيسة كل واحدة 

الربع األول حن رأسسال الشركة أي 

122.500 درهم.

تم اإليداع القانوني بسكبب الضبط 

بباريخ  خريبكة  االببدائية   باملحكسة 

10 أغسطس 2020 تمت رقم )40.

442 P



10885 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

MALINA TRANS

ش.0.0

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 

بباريخ  واملسجل   2020 أغسطس   5

تأسيس  تم   2020 أغسطس   11

شركة MALINA TRANS ش.0.0.

لحساب  العاحلين  نقل   : هدفها 

الغي9.

العنوان البجاري : رقم 337 بلوك ب، 

تجزئة الحسنية انزا، أكادير.

رأسسالها : 100.000 درهم حوزعة 

إلى 1000 حصة قيسة كل حصة 100 

درهم اكببتت على الشكل اآلتي :

السيد كسال حهبول 500 حصة ؛

السيدة حنان ابرار 500 حصة.

حهبول  كسال  السيد  تعيين  تم 

والسيدة حنان ابرار كسسي9ي الشركة 

ملدة غي9 حمدودة.

كسال  السيد  توقيع  اعبساد  تم 

حهبول والسيدة حنان ابرار في جسيع 

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.

)) سنة  : حدة عسر الشركة  املدة 

حن تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  االيضاحي  البجاري  السجل 

.43(05

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

24 أغسطس  البجارية بأكادير بباريخ 

2020 تمت رقم 5543).

443 P

TAMADOURT HOLDING

ش.0.0 ذات شريك وحيد

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

بباريخ  واملسجل   2020 يوليو   7 

تأسيس  تم   2020 أغسطس   11

 TAMADOURT HOLDING شركة 

ش.0.0 ذات شريك وحيد.

هدفها : األشغال املخبلفة أو البناء.

العنوان البجاري : حي ايت املودن، 

أكادير.

رأسسالها : 100.000 درهم حوزعة 

إلى 1000 حصة قيسة كل حصة 100 

درهم اكببتت على الشكل اآلتي :

 1000 السيد عبد الواحد زهرور 

حصة.

الواحد  عبد  السيد  تعيين  تم 

غي9  ملدة  للشركة  كسسي9  زهرور 

حمدودة.

عبد  السيد  توقيع  اعبساد  تم 

العقود  جسيع  في  زهرور  الواحد 

والوثائق اإلدارية والبنكية.

)) سنة  : حدة عسر الشركة  املدة 

حن تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  االيضاحي  البجاري  السجل 

.43853

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

12 أغسطس  البجارية بأكادير بباريخ 

2020 تمت رقم 5451).

444 P

 L’ESSENTIEL DES

DISPOSITIFS MEDICAUX

SARL

حل الشركة

العا0  الجسع  قرار  بسقب�شى 

بباريخ  ببسارة،  املنعقد  العادي   الغي9 

) حارس 2020، قرر الشركاء لشركة 

 L’ESSENTIEL DES DISPOSITIFS

تجاري  حمل   MEDICAUX SARL

رقم 5 عسارة 21، حي النهضة، تسارة، 

حا يلي :

الحل املسبق للشركة.

املوحن  حريم  السيدة  تعيين 

حكان  وتمديد  للشركة  كسصفية 

البصفية بسقر الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة بكبابة 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   25 بباريخ  ببسارة 

تمت رقم  3805.
حقبطف قصد اإلشهار

445 P

LABI MEDIC
SARL

تأسيس شركة
بباريخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 

وضع  تم   ،2020 أغسطس   12

ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 

تمت  وذلك  حمدودة  حسؤولية 

املعطيات البالية :

 LABI MEDIC شركة   : التسسية 

.SARL

وخارج  داخل   : الشركة  غرض 

املغرب :

في  واالتجار  وتصدير  اسبي9اد 

اللواز0 واملعدات واملواد الشبه طبية.

املقر : حي املغرب العربي، رقم 2582، 

شارع حوالي علي الشريف، تسارة.

ب  الشركة  حدة  حددت   : املدة 

)) سنة اببداء حن تاريخ تسجيلها في 

السجل البجاري.

بسبلغ  حدد   : الشركة  رأسسال 

 1000 إلى  حقسسة  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 ب  حصة 

حكبتبة، حمررة وحوزعة كالبالي :

السيدة فاظسة حليح 500 حصة ؛

 500 اجعيط  نعيسة  السيدة 

حصة ؛

املجسوع 1000 حصة.

التسيي9 : تسي9 وحيد للشركة ملدة 

غي9 حمدودة حن طرف السيدة فاظسة 

حليح، الحاحلة للبطاقة الوطنية رقم 

)A23815 والقاطنة ب زنقة قريون، 

رقم 12، العكاري، الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكسة  الشركة  لنظا0  القانوني 

بباريخ  وذلك  لبسارة   االببدائية 

26 أغسطس 2020 تمت رقم )381.

سجلت الشركة بالسجل البجاري 

تمت رقم 130517.
حقبطف قصد اإلشهار

446 P

MILLE ETINCELLES

SARL

حل الشركة
العا0  الجسع  قرار  بسقب�شى 

بباريخ  ببسارة  املنعقد  العادي   الغي9 

27 يوليو 2020 قرر الشركاء لشركة 

حمل   MILLE ETINCELLES SARL

الطابق السفلي، رقم 3262، الوفاق، 

تسارة، حا يلي :

الحل املسبق للشركة.

علوي  املصطفى  السيد  تعيين 

حكان  وتمديد  للشركة  كسصفي 

البصفية بسقر الشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بكبابة الضبط لدى املحكسة البجارية 

 2020 أغسطس   1( بباريخ  بالرباط 

تمت رقم 3771.
حقبطف قصد اإلشهار

447 P

STE SAMOEL TRAVAUX

ش.ذ.0.0

تأسيس شركة
وضع   2020 يوليو   14 تم بباريخ 

قانون حنظم لشركة باملسيزات البالية :

 STE SAMOEL  : التسسية 

TRAVAUX ش.ذ.0.0.

الهدف :

األشغال املخبلفة أو البناء ؛

الهندسة املدنية ؛

املنشآت الفنية.
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تجزئة   3 حكبب   : املقر االجبساعي 

 الراحة 8، شقة 40 عسارة أ، الطابق 2 

املحاحيد، حراكش.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

إلى  حقسسا  درهم   100.000 حبلغ 

درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

حوزعة كاآلتي :

السيد حمسد حيسون 334 حصة ؛

السيد الحسين العال0 333 حصة ؛

السيد سعيد أحرسال 333 حصة.

غي9  ملدة  اإلدارة  تسي9   : اإلدارة 

حمسد  السيد  طرف  حن  حمدودة 

حيسون.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسس 9 حن كل 

سنة.

)) سنة اببداء  : حددت في  املدة 

حن تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بباريخ  بسراكش  البجارية   املحكسة 

رقم  تمت   2020 أغسطس   25

وسجلت الشركة بالسجل   114(65

البجاري بسراكش تمت رقم 105773.

448 P

STE STHLO BATIMENT
تأسيس شركة

وضع   2020 يوليو   16 تم بباريخ 

قانون حنظم لشركة باملسيزات البالية :

 STE STHLO  : التسسية 

BATIMENT ش.ذ.0.0.

الهدف :

األشغال املخبلفة أو البناء ؛

الهندسة املدنية ؛

املنشآت الفنية.

تسنصورت،   : االجبساعي  املقر 

شطر E/306 .6، حراكش.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

إلى  حقسسا  درهم   500.000 حبلغ 

درهم   100 فئة  حن  حصة   5000

حوزعة كاآلتي :

السيد لحسن عالل 2500 حصة ؛

السيدة هناء العيا�شي 1250 حصة ؛

 1250 خضرون  أحيسة  السيدة 

حصة.

غي9  ملدة  اإلدارة  تسي9   : اإلدارة 

لحسن  السيد  طرف  حن  حمدودة 

عالل والسيدة هناء العيا�شي.

الشركة  تلتز0   : البنكي  البوقيع 

السيد  حن  لكل  البنكي  البوقيع  في 

لحسن عالل أو السيدة هناء العيا�شي 

أو السيدة أحيسة خضرون.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسس 9 حن كل 

سنة.

)) سنة اببداء  : حددت في  املدة 

حن تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بباريخ  بسراكش  البجارية   املحكسة 

رقم  تمت   2020 أغسطس   25

وسجلت الشركة بالسجل   114(53

البجاري بسراكش تمت رقم )10574.

449 P

STE EL FLOULI FRERES
SARL

CAPITAL : 100.000 DH

 Fès, APPT ETAGE 2 AV PORT

SAID N°30 AZZOUHOUR 2

RC : 62695

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى   -  1 

بنفس  حسجل   2020 يوليو   27

 2020 يوليو   28 بباريخ  املدينة 

ذات  للشركة  النشاط  توسيع  تم 

املسيزات البالية :

.EL FLOULI FRERES : التسسية

قرر الجسع   : توسيع النشاط   -  2

العا0 توسيع النشاط وذلك :

نقل البضائع.
3 - تم اإليداع القانوني لدى كبابة 
بفاس  البجارية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ 13 أغسطس 2020 تمت رقم 

.2020/1981
رقم السجل البجاري 5)626.

450 P

CMCC حكبب حمسد للسماسبة واالستشارة

حماسب بالرباط

AFFAIRE DE LUXE
SARL

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم   2020 يونيو   23 في  بالرباط 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانون  ضع 
املسؤولية املحدودة املسيزات البالية :

 AFFAIRE DE LUXE  : التسسية 
.SARL

: حقاولة جسيع  الهدف االجبساعي 
خدحات البناء.

 30 رقم  عسارة   : االجبساعي   املقر 
أحسد  حوالي  زنقة   8 رقم  شقة 

لوكيلي، حسان، الرباط.
حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تقييدها بالسجل البجاري.
درهم   100.000  : رأسسالها 
فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 
100 درهم للحصة الواحدة املوزعة 

على الشكل البالي :
أسعيدي  الدين  عز  السيد 

املحصل على 500 حصة ؛
املحصل  الزاوي  فيصل  السيد 

على 500 حصة.
عين كسسي9ين للشركة   : التسيي9 
والسيد  أسعيدي  الدين  عز  السيد 

فيصل الزاوي لفت9ة غي9 حمددة.
تم اإليداع القانوني بكبابة الضبط 
لدى املحكسة البجارية بالرباط تمت 

رقم 145273 في 28 أغسطس 2020.
451 P

CMCC حكبب حمسد للسماسبة واالستشارة

حماسب بالرباط

HT ART
SARL

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�شى 
ضع  تم   2020 يوليو   ( في  بالرباط 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 
املسؤولية املحدودة املسيزات البالية :

.HT ART SARL : التسسية

: حقاولة جسيع  الهدف االجبساعي 

خدحات البناء.

 30 رقم  عسارة   : االجبساعي   املقر 

أحسد  حوالي  زنقة   8 رقم  شقة 

لوكيلي، حسان، الرباط.

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تقييدها بالسجل البجاري.

درهم   100.000  : رأسسالها 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة املوزعة 

على الشكل البالي :

املحصلة  عباب�شي  هدى  السيدة 

على 500 حصة ؛

احهاي  الزهراء  فاطسة  السيدة 

املحصلة على 500 حصة.

للشركة  كسسي9  عين   : التسيي9 

غي9  لفت9ة  عباب�شي  هدى  السيدة 

حمددة.

تم اإليداع القانوني بكبابة الضبط 

لدى املحكسة البجارية بالرباط تمت 

رقم 145275 في 28 أغسطس 2020.

452 P

 ENVIRENNEMENT MULTI

SERVICES
تأسيس شركة

شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد

رأسسالها 100.000.00 درهم

 و حقرها االجبساعي الكائن ب 61 

شارع اللة الياقوت املصطفى املعاني 

الطابق 02 رقم )6  الدار البيضاء

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

تم    28/07/2020 في  بالبيضاء 

املسؤولية  حمدودة  شركة  تأسيس 

املسيزات  ذات  واحد   شريك  ذات 

البالية :

حمدودة  شركة   : الشكل   .1

املسؤولية.

 ENVIRENNEMENT  : االسم   .2

.MULTI SERVICES

املخلفات  إدارة   : .الهدف   3

الصناعية و املؤقبة.
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61 شارع اللة الياقوت   : املقر   .3
املصطفى املعاني الطابق 02 رقم )6  

الدار البيضاء  

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة   .4

إنشاءها.
5. رأسسال الشركة: 100.000.00 

درهم.

6. الحصص العينية:

 ANASS MRIBAH السيد 

  1000  : يعني  درهم   100.000.00

حصة اجبساعية

املجسوع: 100.000.00 درهم يعني 

1000حصة اجبساعية. 

حن  اببداء  السنة االجبساعية:   .7

فاتح يناير إلى 31 حن دجن 9.

 ANASS  8. حسي9 الشركة: السيد

.MRIBAH

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء   بالدار  لالستثسار  الجهوي 

السجل البجاري رقم 467405.
  لإلشارة والبيان

453 P

كيندي أليانس
تأسيـــس شــركــــة

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ في   -I
القانون  إيداع  تم   10/06/2020

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�شي 

املسيزات  وذات  للشريك  املحدودة 

البالية : 

التـســسيــــــــــــــــــة : كيندي أليانس

تجهيزات  تجارة   : الهــــــــــــــــــــــــــدف 

املكاتب 
املقر االجبساعــــــــــي : 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 شقة 5 البيضاء 

حن  اببداء  سنة   ((  : الـــســـــــــــــــــــدة  

تاريخ تأسيسها النهائي 

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

 100.000,00 في  حمدد  االجبساعي 

حصة   1000 إلى  حقسم  درهم 

درهم   100 فئة  حن  اجبساعية 

بالكاحل  وحمررة  حكبتبـة  للواحدة، 

وحوزعة لفائدة قر�شي خاليدة

املجســـــوع : 100000

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 9 
السيد  تعيين  تم   : التسييــــــــــــــــــر 

كندادي إدريس
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

بالدارالبيضاء تمت رقم 465375
حلخص قصد النشر

454 P

 LA TRIBU FARFELUE SARL
AU

تأسيس شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بباريخ عرفي،  عقد  بسقب�شى   - 
 05 حارس 2020 قاحت السيدة سارة 
األسا�شي  القانون  بإعداد  قيس   
املحدودة،  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املسيزات  البالية :
 LA TRIBU»  : التسسية 

 FARFELUE» SARL AU
البيضاء،  الدار  االجبساعي:  املقر 
202 شارع عبد املوحن رقم 5 الطابق 

السفلي. 
األنشطة   /1  : املوضوع 
األنشطة  وجسيع  الالحنهجية، 
الت9فيهية األخرى املخصصة لألطفال 
الت9فيهية  املعدات  وتأجي9  والكبار، 
واملعارض  الت9فيهية  للسرافق 

والعروض وأنشطة املبنزهات.
تنظيم االنشطة أو املؤتسرات   /2
األنشطة  بهذه  املبعلقة  الندوات  أو 

الالحنهجية والت9فيهية..
3/الحصول على حصة أو حصص 
بأي شكل حن األشكال في أي شركة 
أو حؤسسة ذات كائن حشابه أو ذي 

صلة؛
املعاحالت  جسيع  أعم،  وبشكل 
البجارية أو  الصناعية  أو   املالية 
 أو املنقولة أو العقارية التي قد تكون 
املحددة  باألشياء  حباشرة  حرتبطة 
أعاله وكذلك بأي اشخاص حساثلين 
في  تساهم  قد  والتي  صلة  ذات  أو 

توسيع وتطوير أعسال الشركة.

)) سنة حن تاريخ تقيدها   : املدة 
بالسجل البجاري.

 100.000  : رأس رأسسال الشركة 
حصة   1000 إلى  حقسم   : درهم 
100 درهم للحصة  اجبساعية بقيسة 
بالكاحل  وحمررة  حكبتبة  الواحدة، 

حن طرف شخص طبيعي هو :
1000 حصة  السيدة سارة قيس 

اجبساعية.
املجسوع : 1000 حصة اجبساعية

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
فاتح يناير وتنبهي في 31 دجن 9 حن كل 

سنة
ملدة  الشركة  ستسي9   : التسيي9 
غي9 حمدودة حن طرف السيدة سارة 

قيس.
بإحضاء  حلزحة  سبكون  الشركة 

حن املسي9 الشركة 
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
  2020 غشت   13 بباريخ   البيضاء. 

تمت عـدد 742888 
بكبابة  بالتسجيل  البصريح  تم 
للدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
  2020 غشت   13 بباريخ  البيضاء 
السجل  حن   460((( عـدد  تمت 

البمليلي
للسقبطف والبيان

املسي9ة

 455 P

JARDIN DE KARITE
تــــأ سـيـس

بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ   1-
في الدار البيضاء بباريخ 2020/07/21 
لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  تم 
باملسيزات  ذات املسؤولية املحدودة  

البالية : 
 JARDIN DE التسسية : 

KARITE
  الهدف االجبساعي :  

PARAPHARMACIE
 11 املقر االجبساعي : جوهرة زنقة 

رقم 11سيدي حوحن البيضاء. 
حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

البأسيس.

حمدد  الرأسسال   : الرأسسال 
إلى  حقسسة  درهم  في100.000,00 
درهم   100 فئة  حن  حصة   1.000
حمررة  جسيعها  الواحدة  للحصة 

وحسندة إلى  الشريك:
- السيد : عزيز حزي

لالحبياط القانوني   %  5  : األرباح 
سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع أو ينقل.
التسيي9 : تم تعيين السيد كسسي9 

للشركة ملدة غي9 حمدودة
عزيز حزي

بالسجل  الشركة  تـم تسجيل   2-
رقم  تمت  بالدارالبيضاء  البجاري 

213 470 بباريخ 2020/08/26.
بيان حخبصر

456 P

STÉ HORIZON MAC
تأسيس شركة

حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�شى   -I
الرقم  تمت  في01/07/2020، 
12144 تم إيداع القانون البأسي�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات   لشركة 

 و ذات املسيزات البالية:
sté HORIZON MAC : التسسية
الطباعة أعسال   :  الهدف 

 أو اإلعالن أو النشر ؛
است9اد االت الخياطة وقطع الغيار 
جسيع املعاحالت  وبصورة أعم،   -
البجارية والصناعية واملالية واملنقولة 
والعقارية ، املرتبطة بشكل حباشر أو 
أعاله  املذكورة  باالهدف  غي9 حباشر 
لصالح  تكون  أن  يمبسل  التي  أو   ،

تمقيقها وتطويرها
عزيز  زنقة   67  : االجبساعي  املقر 
الدار  ريف  املعا   2 الطابق  بالل 

البيضاء 
حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 
 50000.00 في  حمدد  االجبساعي 

.درهم 
السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 
االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 9.
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: تم تعيين السيد ازنكود  التسيي9 
سسي9 حسي9ا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
البجاري لدى املحكسة البجارية بالدار 
 ،01/07/2020 بباريخ  البيضاء، 

تمت رقم )46388
حلخص قصد النشر

457 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou
 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA
Tel: 0522246888/0633131179

 TOURISME MANAGER
CONSEILS

 TOURISME» تأسيس شركة
MANAGER CONSEILS» ش.0.0 

دو شريك وحيد 
تم   03/08/2020 بباريخ 
دات  شركة  قانون  وتسجيل  إنشاء 
املسؤولية املحدودة  و خصائصها هي 

كالبالي :
 »  : االجبساعية  التسسية 
 TOURISME MANAGER
شريك  دو  ش.0.0   »  CONSEILS

وحيد 
الهدف االجبساعي: تهدف الشركة 

إلى :
- استشارات في إدارة السياحة.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة   
األثاثية  و  والصناعية  البجارية 
حباشرة  والعقارية و املالية املرتبطة  
أو  املعلنة  باألهداف  حباشرة  غي9  أو 

التي حن شأنها أن تيسر إنساءها. 
املقر االجبساعي : 1 زنقة الفبح بن 
بلفدير   2 3 الطابق  خفان شقة رقم 

الدار البيضاء.
التسيي9: سيبم تسيي9 الشركة حن 
 KANDOUL BADR السيد  طرف 
غي9  وملدة  للشركة  حسي9  بصفبه 
أعسال  بسخبلف  وسيقو0  حمددة 
الشركة حن إدارة و تنظيم بدون أي 
قيود كسا سيبم االعبساد على توقيعه 

في جسيع الوثائق اإلدارية و البنكية. 

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

إلى  حقسسة  درهم   100.000 حبلغ 

1000 حصة اجبساعية حن فئة 100 

درهم للواحدة تخصص على الشكل 

البالي :

 KANDOUL BADR السيد 

1000 حصة

حمررة  حصة      1000 املجسوع 

بالكاحل. 

 KANDOUL دفع الشريك السيد

BADR حا حجسوعه نقدا 100000,00  

100000,00درهم   : املجسوع  درهم 

(حائة ألف درهم) حمررة بالكاحل.

في  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

االول حن يناير وتنبهي في 31 دجن 9حن 

كل سنة.

)) سنة تتبدئ  : حمددة في  املدة 

للشركة   النهائي  تأسيس  يو0  حن 

االوان  قبل  الحل  حالة  باسبثناء 

عليه  املنصوص  البأجيل  حالة  أو 

قانونيا.

باملركز  تم  القانوني  اإليداع 

البيضاء  بالدار  لالستثسار  الجهوي 
تمت رقم 375)46 السجل البجاري 

بباريخ 17/08/2020.
لإلشارة و البنتيه 

458 P

 ELECTRO HOUD « SARL 

AU
تأسيس شركة

حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�شى    -I
تم إيداع القانون   ، في13/07/2020 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�شي 

املحدودة ذات املسيزات البالية:

 ELECTRO HOUD « : التسسية *

  SARL AU

الهدف : الغرض حن الشركة هو: 

األجهزة  وتركيب  وبيع  توزيع 

املنزلية وحنبجات األثاث.

والبسثيل  واملناولة  والبيع  الشراء 

والبوزيع والبجارة بشكل عا0 لجسيع 

املنزلية  األجهزة  وحنبجات  أصناف 

واألثاث.

املنبجات  جسيع  وتجارة  توزيع 

األجهزة  نوع وخاصة  أي  حن  واملواد 

املنزلية.

العسليات  جسيع  في  املشاركة 

البجارية والصناعية بشكل حباشر أو 

شركات  غي9 حباشر حن خالل إنشاء 

جديدة أو حساهسات أو اشت9اكات.

تسويق أو تصنيع أي �شيء أو حادة 

املذكورة  حن أي نوع تبعلق باألشياء 

أعاله أو األثاث أو الديكور أو املعدات 

املكبتية

املعاحالت  جسيع  أعم،  وبشكل 

أو  املالية  أو  البجارية  واألنشطة 

املعاحالت  حن  غي9ها  أو  العقارية 

واألنشطة املرتبطة بشكل حباشر أو 

غي9 حباشر باملوضوع املذكور أعاله

56 شارع حوالي   : املقر االجبساعي 

الدار   14 الشقة   3 الطابق  يوسف 

البيضاء 

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد  في 000 100.درهم 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حن فئة 100.درهم للواحدة، حكبتبة 

 : و حمررة بالكاحل و حوزعة لفائدة 

حصة   1000 نادية  حروي  السيدة 

اجبساعية

األرباح : يبم خصم %5 حن األرباح 

القانوني للشركة  لبكوين االحبياطي 

الشريك  إشارة  رهن  يوضع  الباقي  و 

الوحيد 

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 9.

التسيي9 : تم تعيين السيدة حروي 

نادية حسي9ة للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

بالدار البيضاء، تمت رقم466461.
لإلشارة و البيان

459 P

تي إس إيموبيليي

TS IMMOBILIER

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : إشراق سانطر 

الطابق الثاني عسارة 25 رقم 12

ليساسفة - الدار البيضاء

بسوجب عقد عرفي خاص املنعقد 

يو0 23 يوليو 2020 بالدار البيضاء، 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة بالخصائص البالية :

التسسية : «تي إس إيسوبيليي».

الهدف : حقاول في البناء.

حقرها االجبساعي : إشراق سانطر 

 12 رقم   25 عسارة  الثاني  الطابق 

ليساسفة - الدار البيضاء.

في  تمدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 100 على  حقسسة  درهم   100.000

حصة على الشكل البالي :

 400 عسر  بن  ابراهيم  السيد 

حصة.

عسر.300  بن  يوسف  السيد 

حصة.

السيد داود بن عسر 300 حصة.

أي حا حجسوعه : 1000 حصة.

حن طرف  الشركة  تدار   : اإلدارة 

السيد ابراهيم بن عسر وذلك ملدة غي9 

حمددة.

وبهذا فإن الشركة سبسثل في كل 

وثيقة تخصها بإحضاء السيد ابراهيم 

بن عسر.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يو0 البيضاء  الدار  ملدينة   البجارية 

رقم  تمت   2020 أغسطس   24

.743787

460 P
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 ADABIS AGRI SARL
شركة ذات املسؤولیة املحدودة 

وعنوان  حقرھا اإلجبساعي دوار 

املرابطين حزوضة شیشاوة - 41225 

شیشاوة املغرب

تأسیس شركة ذات املسؤولیة 

املحدودة رقم البقیید في السجل 

البجاري : 1487

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

القانون  إعداد  تم   2020 يونیو   24

املسؤولیة  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالیة:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولیة املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسیة 

: تسسیبه  بسخبصر   اإلقبضاء 

ADABIS AGRI SARL  

-البجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

في االدوية الفالحیة

-االسبي9اد والبصدير

-الخدحات الفالحیة..

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 41225 املرابطين حزوضة شیشاوة - 

شیشاوة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 18.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درھم، حقسم كالبالي:

 60  : حالحي  اسساعیل  السید 

حصة بقیسة 100 درھم للحصة .

السید عبد هللا العباني : 60 حصة 

بقیسة 100 درھم للحصة .

 60  : املحسودي  عادل  السید 

حصة بقیسة 100 درھم للحصة .

والعائلیة  الشخصیة  األسساء   -

السید   : الشركاء  وحواطن  وصفات 

 27 الزنقة  عنوانه  املحسودي  عادل 

القنیطرة  ساحة الشهداء   148 رقم 

14020

السید  املغرب.  القنیطرة 

اكدير  عنوانه  حالحي  اسساعیل 

الجديد اكلي اوالد برحیل تارودانت 

80000 تارودانت املغرب..

العباني عنوانه  السید عبد هللا   

دوار الراكب السويهلة سعادة حراكش 

40000 حراكش املغرب.

والعائلیة  الشخصیة  األسساء 

السید  الشركة:  حسي9ي  وحواطن 

 27 الزنقة  عنوانه  املحسودي  عادل 

القنیطرة  ساحة الشهداء   148 رقم 

14020القنیطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بباريخ  باحنبانوت  االببدائیة 

يولیوز 2020 تمت رقم 74/2020 .

461 P

 LARACHE

ENVIRONNEMENT S.A.R.L

تأسيس شركة

 بسقب�شى عقد عرفي حؤرخ بالدار 

تم  بباريخ28/07/2020  البيضاء 

وضع القانون األسا�شي لشركة ذات 

بالخصائص  حمدودة  حسؤولية 

البالية :

 LARACHE  : التسسية 

  ENVIRONNEMENT

البدبي9   : االجبساعي  الهدف 

املنزلية  النفايات  لخدحة  املفوض 

العاحة ملدينة العرائش.

بليدة  زنقة   11 االجبساعي:  املقر 

شارع املستشفيات،الدار البيضاء

الرأسسال:  6.146.000,00 درهم

للسيد  التسيي9  أسند   : التسيي9 

ح 9وك سعيد

في  الشركة  حدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  حن  اببداء  سنة   ((

بالسجل البجاري .

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

البيضاء  بالدار  البجارية  املحكسة 

رقم  تمت   19/08/2020 بباريخ 

743554

السجل البجاري : 735)46

462 P

STE EVEN AND STONE   
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسسالها 100.000,00  درهم.

حبجر رقم 106 شطر الشريفية 

احواز حراكش

السجل البجاري رقم: )10564

حؤرخ   عرفي   عقد  بسقب�شى 

تم تأسيس   2020 غشت   07 بباريخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص البالية  :  

للشركة   االجبساعية  التسسية 

 : STE EVEN AND STONE SARL

حوضوع :

االسبي9اد و البصدير   •

أشغال البناء    •

 106 حبجر رقم   : املقر االجبساعي 

شطر الشريفية  احواز حراكش.

رأسسال  يمد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000,00 في  الشركة 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

درهم للحصة الواحدة حمررة   100

كاحلة 

الشركة   بتسيي9  يقو0  التسيي9: 

املقيم  السيد الزاوي تييي9ي حيشيل  

 RUE DES ARCADES  54 في 

والحاحل لجواز السفر رقم   :  83700

.14CZ84887 :

 املدة : حددت حدة الشركة في )) 

سنة اببدءا حن تاريخ تأسيسها.

تم القيا0 باإليداع القانوني لدى 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابـة 

تمت   2020/08/13 بسراكش بباريخ 

رقم 114880. 

463 P

J.M PRODUCTS S.A.R.L.A.U 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة بشريك واحد

عرفي  عقد  بسقب�شى   (1

بباريخ  البيضاء   الدار  في  حؤرخ 

القانون  تمرير  تم   .06/08/2020

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

حمدودة بشريك واحد ذات املقوحات 

البالية: 

 «J.M PRODUCTS»  : التسسية 

ش.0.0. ب.و 

الشركة،  حن  الغرض  الهدف: 

سواء في املغرب أو في الخارج

-تسوين

حطعم تنظيم املناسبات- 

تسوين جساعي-

بيع املنبوجات لألخذ -

حقهى-

حنبجات حملية-

 شراء وبيع-

اسبي9اد وتصدير-

املعاحالت  جسيع  عا0،  وبوجه 

البجارية والصناعية واملالية واملنقولة 

حباشر  بشكل  املبعلقة   والعقارية 

أو غي9 حباشر بهذا الغرض أو التي حن 

املحبسل أن تسهل تطويره وتمقيقه،

وذلك سواء بالبدخل املباشر أو عن 

طريق اإلنشاء أو املشاركة في شركات 

أخرى ذات غرض حشابه أو ذي صلة.

املقر االجبساعي: 10 ، شارع لي 9تي، 

طابق 3 ، شقة 5 ، الدار البيضاء-أنفا

يو0  حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

دسبورها األولي.

يبلغ  االجبساعي:  الرأسسال 

درهم.   10.000 الشركة  حال  رأس 

بقيسة  سهم   100 إلى  حقسسة  وهي 

االكبباب  تم  للسهم،  درهم   100

بالكاحل  حدفوعة  بالكاحل،  فيها 

وحخصصة للسساهم الوحيد.

   100 حرجان  أحين  السيد حمسد 

سهم
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طرف  تسيي9 الشركة حن:  اإلدارة: 

السيد حمسد أحين حرجان

السنة االجبساعية: حن فاتح يناير 

وتنبهي يو0 31 دجن 9.

االحبياطات  خصم  بعد  األرباح: 

حنح  يسكن  والقانونية،  النظاحية 

الربح الصافي للسساهم الوحيد.

تم اإليداع القانوني لجسيع   (2

باملركز  بالشركة  املبعلقة  املحاضر 

البيضاء  بالدار  لالستثسار  الجهوي 

السجل  في  الشركة  سجلت  وقد 

بالدار  البجارية  باملحكسة  البجاري 

البيضاء تمت رقم468681 
حقبطف حن اجل اإلشهار

464 P

نصيرية بالتر

 NACIRIYA  PLATRE

شركة حمدودة املسؤولية  ذات 

شريك واحد

رأسسالها 10.000,00 درهم

املقر االجبساعي : 6) شارع انفا طابق 

) شقة 1) ربيع أنفا الدار البيضاء

حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

 ،201( يوليو   14 بباريخ  بالبيضاء 

بالتر،  نصي9ية  شركة   شركاء  قرر 

وضع  املسؤولية  حمدودة  شركة 

املحدودة  للشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية ذات شريك واحد املسيزات 

البالية :

بالتر  نصي9ية   : التسسية 

.NACIRIYA  PLATRE

- الشكل القانوني : شركة حمدودة 

املسؤولية  ذات شريك واحد

- الهدف اإلجبساعي : 

• اإلنعاش البجاري

• أعسال حخبلفة

)) سنة تتبدئ حن   : املدة   -

تاريخ البقييد بالسجل البجاري

تم تعيين حسن   : التسيي9   -

سرتي كسسي9 أول للشركة.

 : اإلجبساعي  الرأسسال   -

حوزعة  درهم   10.000,00 في  حدد 

إلى100 سهم حن فئة 100 درهم و هي 

حوزعة كالبالي :

100 سهم في حلكية حسن   •

سرتي

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالبيضاء في )24.10.201 تمت عدد 

5)7412. الشركة حسجلة في السجل 

البجاري تمت عدد 1)4474.

465 P

 LA SOCIETE NEXT

GENERATION ACADEMY

تأسيس شركة

RC N°46753(

حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�شى   -I

القانون  إيداع  تم  في16/07/2020، 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�شي 

املحدودة ذات املسيزات البالية:

 LA SOCIETE NEXT  : التسسية 

GENERATION ACADEMY

الشركة  حن  الغرض   : الهدف 

والبدقيق  واملشورة  البدريب  هو 

الشركات  تستهدف  التي  والبوظيف 

واإلدارات والكيانات القانونية العاحة 

الطبيعية أو القانونية،   ، أو الخاصة 

املخصصة  االجبساعات  وتنظيم 

لتشكيل املجسوعات وتنشيطها.

أشكاله  بكافة  املنهي  البدريب   -

وعلى كافة وسائل اإلعال0 املخصصة 

أعضاء  في ذلك  بسا  الجسهور  لعاحة 

حجالس العسل.

للعسالء  واإلشراف  البدريب   -

املنبخبين  املحليين  (املسؤولين 

واملجسوعات  والطالب  واملهنيين 

النسائية والشباب ، إلخ).

واملالية  البقنية  الدراسات   -

للبصسيم األولي ، واملشاريع ، وال 9احج 

(املراجعة الحضرية ، إلخ)

- املقر االجبساعي : 26 شارع حرس 

الدار   1 الطابق   3 الشقة  سلطان 

البيضاء

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

 10.000,00 في  حمدد   االجبساعي 

حصة   1000 إلى  حقسم  .درهم 

100.درهم  فئة  حن  اجبساعية 

بالكاحل  و حمررة  حكبتبة   للواحدة، 

و حوزعة لفائدة :السيد املوهري أحين 

33 حصة اجبساعية

حصة   33 هشا0  حراس  السيد 

اجبساعية

حصة    34 حمسد  هالل  السيد 

اجبساعية

الربح : ٪5 إلى االحبياطي القانوني، 

قرار  على  املببقي  الرصيد  ويعبسد 

توزيعه تم  سواء  العا0   الجسع 

 أو تأجيله أو وضعه في االحبياطي.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 9.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

رقم  تمت   28/07/2020 بباريخ 

 141318
حلخص قصد النشر

466 P

O2 IMMO
تأسيس شركة

RC N°467513

حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�شى   -I
القانون  إيداع  تم  في16/07/2020، 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�شي 

املحدودة ذات املسيزات البالية:

O2 IMMO : التسسية

في  واملشورة  الدراسة   : الهدف 

أو  الجديدة  املباني  وتشييد  تصسيم 

تجديد املباني والهندسة املدنية.

بالعسولة،  البيع  أو  الشراء،   -

البسثيل،  االسبي9اد،  اإلنباج، 

اإلرسالية والبجارة بشكل عا0 لجسيع 

على  واملصنعة  املنبجة  الخا0  املواد 

البناء  حواد  لجسيع  الخصوص  وجه 

واملواد واألجهزة واألدوات املسبخدحة 

في شركة البناء واألشغال العاحة ؛.

- القيا0 بجسيع األعسال العاحة أو 

الخاصة باألصالة عن نفسه أو نيابة 

عن الغي9.

جسيع املباني أو املصانع  إنشاء   -

الحفر،  أعسال  الحرف:  جسيع   ،

الكهرباء،  البدفئة،  السباكة، 

حصاعد  املصاعد،  البكييف، 

الشحن، العزل املائي ، تغليف جسيع 

نجارة األملنيو0،نجارة   أنواع الطالء، 

النجارة  املطابخ،  حعدات  الخشب، 

املعدنية، األسقف املعلقة، الجتس ، 

املراقبة عن   ، الهاتف املرئي  الطالء، 

بعد ، تلفزيون الكابل ، األثاث ، إلخ.

- إنشاء الطرق والجسور وجسور 

وأبراج  الهندسية  واملنشآت  املشاة 

والرفع  الضخ  وحمطات  املياه 

وجسيع  والقنوات  والبنوك  واملسرات 

األعسال الهيدروليكية وغي9ها.

شارع حرس   26  : املقر االجبساعي 

الدار   1 الطابق   3 الشقة  سلطان 

البيضاء

حن تاريخ  سنة اببداء   ((  : املدة 

تأسيسها النهائي.
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الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

.100.000,00 في  االجبساعي حمدد  

حصة   1000 إلى  حقسم  درهم 

100.درهم  فئة  حن  اجبساعية 

بالكاحل و حمررة  حكبتبة   للواحدة، 

املوهري  :السيد  لفائدة  حوزعة  و   

أحين 333 حصة اجبساعية

حصة   333 السيد حراس هشا0 

اجبساعية

حصة  حمسد334   هالل  السيد 

اجبساعية.

الربح: ٪5 إلى االحبياطي القانوني، 

قرار  على  املببقي  الرصيد  ويعبسد 

أو  توزيعه  تم  سواء  العا0  الجسع 

تأجيله أو وضعه في االحبياطي.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 9.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

رقم  تمت   28/07/2020 بباريخ 

 141304

حلخص قصد النشر

467 P

ائبسانية زحا0 

 63، واجهة املرس  قلعة السراغنة

06.70.11.01.13

«مالك مارمو»
تأسيس شركة

بسوجب عقد عرفي حثتت إحضاؤه 

واملسجل تمت  بباريخ29/06/2020 
رقم اإليداع 2233 بباريخ  07 يوليوز 

بقلعة  التسجيل  بسصلحة   2020

تم تأسيس شركة ذات   ، السراغنة  

املواصفات البالية:

شركة   : البجاري  االسم   -

حالك حارحو.

الشكل القانوني :ش.0.0  -
 100.000.00  : رأس املال   -

حن  حصة   1000 إلى  درهم،حقسم 

قيسة 100 درهم. 

 02 العنوان البجاري : حي النخلة 

رقم 204 قلعة السراغنة

املدة : ))  سنة اببداء حن   -

البأسيس النهائي.

: السيد  حصباح   املسي9   -

ابراهيم

حسبورد   : املزاول  نشاط   -

وبائع بنصف الجسلة

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجن 9 حا عدا السنة األولى تتبدئ 

حن تاريخ التسجيل.

بكبابة  امللف  إيداع  تم  وقد   

بقلعة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

السراغنة بباريخ 13/08/2020تمت 

البجاري  والسجل   2020/173 رقم 

رقم )410.

468 P

ائبسانية زحا0

63، واجهة املرس، قلعة السراغنة

الهاتف : 13 01 11 70 06

شركة ريضاتيج بولدينغ

تأسيس

بسوجب عقد عرفي حثتت إحضاؤه 

واملسجل   2020 يونيو   30 بباريخ 

بباريخ   2261 اإليداع  رقم   تمت 

التسجيل  بسصلحة   2020 يوليو   (

تم تأسيس شركة  بقلعة السراغنة، 

ذات املوصفات البالية :

االسم البجاري : «شركة ريضاتيج 

بولدينغ».

الشكل القانوني : ش.0.0.

رأس املال : 100.000 درهم حقسم 

إلى 1000 حصة حن قيسة 100 درهم.

 1 حي النخلة   : العنوان البجاري 

رقم 4)11، قلعة السراغنة.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي.

السيد غول الجبال عبد   : املسي9 

العزيز.

نشاط املزاول :

حقاول أعسال حبنوعة أو انشائية ؛

تاجر ؛

تاجر لواز0 املكبب.

يناير  فاتح  حن   : املالية  السنة 

ديسس 9 حا عدا السنة األولى   31 إلى 

تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

بكبابة  امللف  إيداع  تم  وقد 

بقلعة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

السراغنة بباريخ 18 أغسطس 2020 

والسجل   2020/179 رقم  تمت 

البجاري رقم )411.
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    ECO GRAV  SARL AU شركة

املقر الرئي�شي: 10 زنقة الحرية 

الطابق 03 الرقم 05 الدار البيضاء

السجل البجاري:  467441 

الدارالبيضاء

الشريك  قرار  حمضر  بسقب�شى 

في  املؤرخ  للشركة  الوحيد 

بسقرها  واملنعقد   18/08/2020

االجبساعي تقرر حا يلي :

 ECO حن  الشركة  اسم  تغيي9   -  

 Entreprise Marocaine الى   GRAV

 d’Investissement, Développement

. et d’Aménagement (EMIDA)

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس 2020 تمت رقم 18070.

حقبطف و بيان
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JNANE SKOURA» SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

برأسسال 500.000.00 درهم

املقر الرئي�شي: درب الخي9 زنقة ) رقم 

221 عين الشق الدار البيضاء

إعالن تعديلي

الجساعي  القرار  حمضر  بمسب 

غشت2020،   03 بباريخ  للشركاء 

شركاء شركة ذات حسؤولية حمدودة 

التي يقع   JNANE SKOURA» SARL

درب الخي9  حقرها في الدار البيضاء، 

الشق،  عين   221 رقم   0( شارع 

بالدار  البجاري  السجل  في  املسجل 

البيضاء تمت 171577 رقم، قرروا:

بسبلغ  املال  رأس  زيادة 

طريق  عن  درهم   1.300.000,00

تعويض الحساب الجاري للشركاء.

بسبلغ  املال  رأس  تخفيض 

درهم بدافع استيعاب   800.000.00

الخسائر املت9اكسة املسجلة في األرباح 

املحبجزة.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت  2020 تمت الرقم: 743720
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»NAFIL CONSULTING »

راسسالها : 20000 درهم

املقر االجبساعي : 265 شارع 

الزرقطوني طابق ) رقم  2) البيضاء 

انفا 

تمويل املقر االجبساعي وتغيي9 تسسية 

الشركة 

بسقث�شى عقد عرفي املؤرخ بباريخ 

وضع  تم  بالبيضاء   201( نون 9   21

االسبتنائي  العا0  الجسع  حمضر 

ش.0.0  كونسيلبين  نفيل  لشركة 

وانبهى باتخاد القرارات البالية: 
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 265 حن  االجبساعي  املقر  تمويل 
 (2 رقم   ( طابق  الزرقطوني  شارع 

شارع حمسد   644 الى  الدار البيضاء 
الدار   11 رقم   3 طابق  الخاحس 

البيضاء. 

 NAFIL تغيي9 تسسية الشركة حن 

 AFRICAINE الى   CONSULTING

. DES COMPTES

تميين القانون االسا�شي للشركة. 

تم  القانوني:  االيداع  انجاز  تم 

املحكسة  لدى  القانوني  االيداع 

غشت   18 في  بالبيضاء  البجارية 

وتعديل   743417 رقم  تمت   2020

السجل البجاري في نفس اليو0.
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 ECOLE SUPERIEURE DE»

 MANAGEMENT ET

 DE COMMUNICATION

PRIVEE » SARL

« par abréviation « E.S.M.C
الرأسسال االجبساعي 1.500.000 

درهم 

املقر االجبساعي: الدارالبيضاء 57 

شارع عبد املوحن حي املستشفيات 

اقاحة الهادي حدخل أ 

السجل البجاري عدد : 160485

البعريف الضريبي : 1024115

تأكيد تفويت الحصص االجبساعية.

 اسبقالة املدير  وتعيين حدير جديد 

وتمديد حهاحه

توثيقي  عقد  بسقب�شى   -  I

االجبساعية  الحصص  لبفويت 

 ECOLE SUPERIEURE  » لشركة 

   DE MANAGEMENT ET DE

  COMMUNICATION PRIVEE»

   par abréviation  « E.S.M.C »

تلقاه األسباذ أحين  SARL AUالذي  

البيضاء،  بالدار  حوثق  حمفوظ، 

بباريخ 04 غشت 2020

توثيقي  عقد  بسقب�شى   -  II

العا0  االجبساع  حداوالت  ملحضر 

شركة للشركاء  العادي  غي9 

 ECOLE SUPERIEURE DE  
 MANAGEMENT ET DE
 COMMUNICATION PRIVEE
    » par abréviation  « E.S.M.C
SARL AU، الذي  تلقاه األسباذ أحين 
البيضاء،  بالدار  حوثق  حمفوظ، 
والذي قرر   2020 غشت   04 بباريخ 

فيهسا حايلي:
الحصص  تفويت  تأكيد   (1
ادريس  السادة  حن  االجبساعية 
لزرق وهشا0 لزرق الى السيد سسي9 

بمساني؛
األسا�شي  بالقانون  تعديالت   (2

للشركة ؛
املدير  وتعيين  املدير  اسبقالة   (3
بمساني  سسي9  السيد  الجديد 

وتمديد حهساحه؛
الشركة  شكل  ببعديل  تأكيد   (4

حن SARL إلى SARL AU ؛
5) اعبساد قوانين جديدة بالقانون 

االسا�شي للشركة.
6) السلطات

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
غشت   13 بباريخ  بالدارالبيضاء 

2020 تمت عدد 1))742.
للسقبطف والبيان
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 RIFFLET & REDAD
 ASSISTANCE &

  ACCOMPAGNEMENT
2R2A - SARLAU

بشريك وحيد شركة ذات حسؤولية 
حمدودة 

الرأسسال االجبساعي: 10.000 درهم
املقر االجبساعي: 22 إقاحة النخيل 
شارع القوات املسلحة امللكيةـ  

املحسدية
بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

بباريخ 06/03/2020 تقرر حا يلي
القرار األول : نقل أسهم

املحيل  الوثيقة،  هذه  بسوجب 
في  وينقل  يتيع  ريفلي  تيي9ي  السيد 
ظل الضسانات العادية والقانونية إلى

املحول إليه السيدة إيلين إليزابيط   
 (100) حائة  تقبل  التي  أبوندنزا 
سهسا حن الشركة حع كافة الحقوق 
درهم   (100) والواجبات بسعر حائة 
درهم  آالف  عشرة  املجسوع  ليصبح 

10000
املنقول إليه سيسلك األسهم التي 

ثم بيعا إعببارا حن هذا الباريخ،
القرار الثاني : تغيي9 التسيي9

يقبل الجسع العا0 إسبقالة السيد 
تيي9ي ريفلي ذو الجنسية الفرنسية٬ 
أودحي9  ببو   1967/05/14 في  ولد 
حي9ان  زنقة   222 في  واملقيم  بفرنسا 
حاحل  املحسدية٬  السيسطا  تجزئة 
 10AA00200 رقم  اإلقاحة  لبطاقة 
 RIFFLET حن وظيفبه كسسي9 شركة 
 & REDAD ASSISTANCE &
 ACCOMPAGNEMENT SARLAU

 2R2A
إيلين  السيدة  تعيين  وقبول 
الجنسية  ذات  أبوندنزا  إليزابيط 
 14/12/1967 ولدت في   ٬ الفرنسية 
لجواز  بفرنسا وحاحلة  ني  دو  بسان 

17DH83684سفر فرن�شي رقم
كسسي9 وحيد انطالقا حن البوقيع 

على املحضر في (06/03/2020)  
تعديل وحطابقة القانون األسا�شي 

للشركة وخاصة األبناد 6 ـ 7 ـ 14
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
باملحسدية بباريخ 16/07/2020تمت 

رقم 714.
474 P

 COMPTOIR HAMMAMI
MAROC SARL

رأسسال 000 000 3 درهم
املقر االجبساعي 41 شارع الزرقطوني 

إقاحة االسبقرار الطابق 3 الدار 
البيضاء

ICE : 000082928000092
 IF : 14429042 / CNSS :
9573686 / RC 279647

رفع رأسسال الشركة
اجبساع  حمضر  وبمسب 
بباريخ  االسبثنائي  العا0  الجسع 

2017، فقد تقرر امل�شي  )2 ستبس 9 

بسبلغ  املال  رأس  زيادة  في  قدحا 

حاليين  (أربعة  درهم   4.700.000

لزيادتها  درهم)  ألف  وسبعسائة 

حاليين  (ثالثة   3  000 بسقدار000 

درهم) إلى 000 700 7  درهم (سبعة 

وذلك  حاليين وسبعسائة ألف درهم) 

4 سهم جديد   700 حن خالل إنشاء 

ببعويض  عنهم  واإلفراج  لالكبباب 

عن األرباح املحبجزة حقابل 000 700  

ودفع  سبعسائة ألف درهم)   ) درهم 

نقدي قدره 000 000 4  درهم (أربعة 

حاليين درهم).

نبج عن هذه الزيادة إنشاء 4700 

درهم لكل   1000 سهم جديد حقابل 

حنها حرقسة حن 100 3  إلى 700 7.

النظا0  حن   6 املادة  تعديل 

األسا�شي وفًقا لذلك: املساهسة ورأس 

املال :

 حن قبل 
ً
وقدحت املساهسات نقدا

املوقعين أدناه وهي حوزعة على النمو 

البالي:

 SCCP COMPTOIR شركة 

HAMMI 53(0000 درهم

صــــــــــــــــ 9  أبــــــــــــو  يوســـــــــــــف  الســــــــــــيد 

000 310 2 درهم.

إجسالي 000 700 7 درهم.

بسبلغ  املال  رأس  تمديد  تم 

 7700 إلى  حقسم  درهم   7700000

سهم (سبعة آالف وسبعسائة) بقيسة 

لكل حنها حكبتب  (ألف)  1000 درهم 

بالنسب  بالكاحل وحخصص للشركاء 

البالية:

 SCCP COMPTOIR شركة 

HAMMI 5،390 سهم

 2310 ص 9  أبو  يوسف  السيد 

سهم.

املجسوع : 7700 سهم

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بالدارالبيضاء  البجارية  باملحكسة 

بباريخ   006544(1 برقم 

.17/1/2018

475 P
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JACIMEX S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسال 000 700 1 درهم

املقر االجبساعي 117 زنقة رو0 إقاحة 

الحياة الطابق 4 الشقة 7

الدار البيضاء

RC : 114217.  /IF : 02202319./

ICE : 000079390000073

العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 

 ، 2020 05 غشت  االسبثنائي بباريخ 

تقرر 

الجاسفي  وليد  السيد  اسبقالة 

،يصدر  للشركة  كسسي9ا  حهاحه  حن 

الجسع العا0 إبراء ذحبه كاحلة

ونهاية تسيي9ه حتى اآلن ؛

تعديل قانوني للسادة 43.

اعبساد النظا0 األسا�شي للشركة 

بشكله الجديد.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

18/08/2020 برقم 743430
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SARAKEL صاراكل
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأسسالها  00 000 1,000 درهم

حقرهااإلجبساعي : 213 عسارة 13 

رياض األلفة املجسوعة 1

الدار البيضاء

R.C CASABLANCA N°422835

تفويت الحصص االجبساعية

تعيين حسيي9ين جدد

العا0  الجسع  قرار  بسقب�شى   -  I

في  املنعقد  للشركاء   االسبثنائي 

حن طرف شركاء    2020 يناير    02  

شركة صاراكل شركة ذات حسؤولية  

1.000.000 درهم  حمدودة رأسسالها 

تم حا يلي :

 1500 تفويت  على  املوافقة   *

السيد  حلكية  في  اجبساعية  حصة 

حسن  السيد  لفائدة  سعد  حمسد 

شادر.

سعد  حمسد  السيد  قا0  كسا 

في  اجبساعية  حصة   1000 ببفويت 

حلكيبه أيضا لفائدة السيد الرافعي 

يوسف.

ريا0  السيد  تفويت  الى  باالضافة 

اجبساعية  حصة  ل500  يونس 

حسن  شادر  السيد  الى  حلكيبه  في 

حصة   1000 ل  تفويبه  وكذلك 

بوسرغين  السيد  لفائدة  اجبساعية 

يوسف وايضا تفويبه ل 1000 حصة 

كونجار  السيد  لفائدة  اجبساعية 

حمفوظ

املال  للرأس  جديد  توزيع 

االجبساعي

السيد حمسد سعد 2500 

السيد ريا0 يونس 2500

السيد حسن شادر 2000

السيد الرافعي يوسف 1000

السيد بوسرغين يوسف 1000

السيد كونجار حمفوظ 1000

البند السادس و السابع  تغيي9   *

حن القانون األسا�شي.  

تعيين حسيي9ين جدد

* إثبات تسيي9 الشركة حن طرف :

- السيد حمسد سعد

- السيد ريا0 يونس

- السيد حسن شادر

- السيد الرافعي يوسف

- السيد بوسرغين يوسف

- السيد كونجار حمفوظ

الخاحس عشر حن  البند  تغيي9   *

القانون األسا�شي.  

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   -II

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء بباريخ 23 يناير 2020    

تمت رقم    728112.

السيد حمسد سعد/   : املسي9يين 

حسن  السيد  يونس/  ريا0  السيد 

شادر

السيد  يوسف/  الرافعي  السيد 

كونجار  السيد  يوسف/  بوسرغين 

حمفوظ
حقبطف حن أجل اإلشهار  

477 P

دمارش كونصاي
DEMARCHE CONSEIL SARL

اسبقالة حسي9
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
أغسطس   6 بباريخ  العادي  غي9 
كونصاي»  «دحارش  لشركة   2020
رأسسالها  املسؤولية  شركة حمدودة 
100.000 درهم والكائن حقرها ب 10 
الدار   5 3 شقة  زنقة الحرية الطابق 

البيضاء تم تقرير حا يلي :
السيدة  املسي9  اسبقالة  قبول 
 : وتعيين حسي9 جديد  الطالبي سارة 

السيد اقطيب فؤاد (حسي9 وحيد).
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ   743444 تمت رقم  البيضاء 

18 أغسطس 2020.
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 SAHARA TRAVEL AIRLINE
CASABLANCA

الزيادة في رأسسال الشركة
حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
 2020 غشت   03 يو0  بالبيضاء 
وحسجل بنفس املدينة قررسساھسو 

شركة 
 SAHARA TRAVEL AIRLINE
ذات  شركة   CASABLANCA
في  الرئي�شي  املقر  و  املحدودة  املها0 

الدارالبيضاء :
 2 الشقة   1 زنقة سبو الطابق   4
و رأسسالها   حي كوتيي الدار البيضاء, 

100.000,00 درهم حا يلي :
رأسسال  في  الزيادة   1-
درهم   2.(00.000,00 الشركة بسبلغ 
إلى   درهم   100.000,00 حن  لرفعه 

3.000.000,00 درهم.
حن   7 و   6 املواد  تعديل    2-

القانون األسا�شي للشركة
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
و تمت  يو0 25/08/2020  بالبيضاء 

رقم ))7437
للنشر و البيان

480 P

فيدحا ش 0 0

الهاتف 022.40.46.35

الفاكس6).022.24.85 

contact@fidma.ma ال 9يد االلكت9وني

الدار البيضاء

بروموديل ش م م
زيادة رأس حال للشركة

بسقب�شى حمضر الجسعية العاحة 
لشركة   06/07/2020 العادية  الغي9 
حسؤولية  ذات  شركة  بروحوديل 
  25.000.000,00 رأسسالها  حمدودة 
االجبساعي  حقرها  درهم، 
عبد  سيدي  شارع  بالدارالبيضاء، 
الرحسان رقم 10 اقاحة اوليسب ،  قرر 

الشركاء حا يلي : 
الشركة  حال  رأس  زيادة   -
حن  لرفعه  درهم   (.500.000 ب 
25.000.000 درهم إلى 34.500.000 

درهم 
باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 
بباريخ  بالدارالبيضاء  البجارية 

18/08/2020 تمت رقم 743435.
للنسخة والبيان

فيدحا

481 P

 GROUPE SCOLAIRE JADIR
PRIVE

رقم السجل البجاري : 203121
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد برأس حال 
100000.00 درهم

املقر الرئي�شي : حي صدري زنقة 54 
رقم 64 حجسوعة 5 الدارالبيضاء

بباريخ  العا0  الجسع  قرار  بعد 
03/08/2020، قرر الشريك الوحيد 
درهم   100 بقيسة  سهم   1000 نقل 
الرحيم  لكل حنها فيسلك السيدعبد 

جدير لصالح.
السيد علي جدير)21 سهم

السيد حسزة جدير)21 سهم
السيدة حورودي ربيعة 344 سهم

السيدة جدير ملياء)10 سهم
السيدة جدير أحال0)10 سهم

حساهسين جدد في الشركة.
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تعيين السيد عبد الرحيم جدير 

النظا0  وتمديث  الشركة  حسي9 

األسا�شي.

بسمكسة  القانوني  اإليداع  تم   -

بباريخ  البيضاء  البجاريةبدار 

18/08/2020 تمت رقم743445.
حسي9 الشركة

482 P

تسيير حر

القضائي  الحكم  بسقب�شى 

االسبئناف  حمكسة  حن  الصادر 

بباريخ البيضاء  بالدار   البجارية 

بسوجبه  والذي   201( حارس   18

حكست املحكسة على شركة طوطال 

«املدينة»  الوقود  حمطة  بتزويد 

ادريس  حوالي  شارع  بزاوية  الكائنة 

الخطابي  السال0  عبد  وزنقة  األول 

ينص  حا  وفق  وحشبقاته  بالوقود 

الشركة  بين  حا  امل 09  العقد  عليه 

والهالك السيد اللبار عسر.

يبقى  السابق  العقد  فإن  وعليه 

الهالك  ورثة  حع  املفعول  ساري 

وبنفس الشروط وفق حا ينص عليه 

الذي يعد هو   1((7 أبريل   8 اتفاق 

القانوني الذي ينظم العالقة  اإلطار 

وحمطات  النفطيين  شركات  بين 

وبسا أن السيد اللبار  توزيع الوقود. 

هشا0 هو الوريث الوحيد للهالك بعد 

تنازل باقي الورثة عن حقهم في حمكة 

 8 وبسا أن حمضر  «املدينة»  الوقود 

السالف الذكر قد نص   1((7 أبريل 

املبعلق  البند  وتجسيد  تعطيل  على 

بين  امل 9حة  التسيي9  عقود  بفسخ 

وأن  املحطات  وحسي9ي  الشركات 

تمويل التسيي9 الحر إلى ورثة الهالك 

بند  يكون  وبالبالي  حسبسرا  يبقى 

الفسخ املؤسس على الوفاة غي9 حنبج 

آلثاره العقدية بين الطرفين.

483 P

MAHY CHANGE
  ش.0.0

رأسسالها 2.000.000 درهم 
71 شارع أنفا الدار البيضاء

-  I  قبل الشركاء اسبقالة السيد 
حسيد لوات حن حهاحه كسسي9 للشركة 
السيد  وعينوا   24-07-2020 بباريخ 
أحين الجوهري  كسدير وحيد للشركة 
ملدة غي9 حمددة بصالحيات حطلقة. 
وبالبالي تصبح الشركة حلزحة بالبوقيع 
الجوهري. أحين  للسيد  الفردي 
بكبابة  القانوني  اإليداع  -تم   II
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ   7430(1 تمت رقم  البيضاء 

13-08-2020
حن أجل البخليص و اإلشهار 

484 P

RID MED CONFORT
رأسسالها : 100.000.)1 درهم

حقرها االجبساعي : الطريق رقم )
دوار لهالالت املجاطية أوالد الطالب 

حديونة الدار البيضاء
السجل البجاري : 416511

رفع رأسسال الشركة وإضافة عالحة 
تجارية

الجسع  قرارات  حمضر  بسوجب 
املنعقد  للشركاء  االسبثنائي  العا0 
تقرر  2020 أغسطس   12  بباريخ 

حا يلي :
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
طريق  عن  درهم   5.100.000
الجارية  الحسابات  حع  البعويض 

للشركاء.
 STATION إضافة عالحة تجارية 

LEHLALAT
إدراج البعديالت الناتجة بالنظا0 

األسا�شي.
األسا�شي  النظا0  صياغة  إعادة 

واملصادقة عليه واعبساده.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ البيضاء  بالدار   البجارية 
رقم  تمت   2020 أغسطس   26

.743(54
485 P

RID MED CONFORT
رأسسالها : 100.000,00)1 درهم

حقرها االجبساعي: حجسوعة البقد0 
0 س2 رقم 17 الطابق الثاني سيدي 

ال 9نو�شي، الدار البيضاء
السجل البجاري: 416511

نقل املقر االجبساعي
الجسع  قرارات  حمضر  بسوجب 
املنعقد  للشركاء  االسبثنائي  العا0 

بباريخ 2020-07-08 تقرر حا يلي:
نقل املقر االجبساعي للشركة حن 
 17 رقم  س2   0 البقد0  حجسوعة 
ال 9نو�شي،  سيدي  الثاني  الطابق 
 ( رقم  الطريق  إلى  البيضاء,  الدار 
دوار لهالالت املجاطية اوالد الطالب 

حديونة  الدار البيضاء.
كسا تم إدراج البعديالت الناتجة 

بالنظا0 األسا�شي 
الصالحيات  تخويل  تم  أخي9ا  و 

إلتسا0 اإلجراءات
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
24- بباريخ  البيضاء  للدار  البجارية 

2020-08 تمت رقم 743737.
486 P

XDCC OFFSHOTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

للشريك الوحيد
الرأسسال االجبساعي : 120.000 

درهم
املقر االجبساعي : شقة رقم 3

عسارة رقم 8 ساحة املجاهدين
زنقة السوق الطابق الثاني خريبكة

س.ت رقم 6123 خريبكة
للشريك  االسبثنائي  للقرار  تبعا 
 2020 ف 9اير   11 بباريخ  الوحيد 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

للشريك الوحيد، تقرر حا يلي :
 XDCC لشركة  األوان  قبل  حل 
ذات  شركة   OFFSHOTING

املسؤولية املحدودة.
للشركة  االجبساعي  املقر  اخبيار 
عسارة   3 شقة رقم   : كسقر للبصفية 
رقم 8 ساحة املجاهدين زنقة السوق 

الطابق الثاني خريبكة..

حصطفى  السيد  حهسة  تمويل 

بوحزي 9ة حن حسي9 إلى حصفي الشركة.

القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

يو0 بخريبكة  االببدائية   باملحكسة 

23 يوليو 2020 تمت رقم 237.
للبيان واإلشارة

487 P

AFRIQUE MARINE
رأسسالها : 000.00 1000 درهم .

حقرها االجبساعي ب : 05 شارع 73 

املجسوعة O األلفة الدار البيضاء

السجل البجاري :383043

قفل تصفية  للشركة

العا0  الجسع  عقد  بسقب�شى 

   09/07/2020 بباريخ  االسبثنائي 

قرر حساهسو الشركة حايلي:

املصادقة على الحسابات النهائية 

للشركة.

إبراء حصفي الشركة عبد القادر 

العسارتي

تصفية  لعسلية  النهائي  والقفل 

الشركة

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء تمت رقم16851ـ742615.

488 P

 MENARA PALMERAIE 

 MPHS SARL AU
الرأسسال  00 100.000 درهم 

  حقرها االجبساعي ب:32  شارع 117 

واد تانسيفت الولفة ـ  الدار البيضاء

العا0  الجسع  عقد  بسقب�شى 
قرر  بباريخ02/07/2020  االسبثنائي 

حساهم الشركة حا يلي:
قرر   : للشركة  املسبق  الحل 

الشركة  تصفية  الشركة  حساهم 

بصفة أولية.

تم القيا0 باإليداع القانوني لدى 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

بباريخ 17/08/2020  بالدار البيضاء 

تمت رقم456485.

489 P
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 STE AB JUNIOR
CONSTRUCTION

SARL
شركة حمدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
املقر االجبساعي : تجزئة بالطو

إقاحة نجد الرقم 20 الشقة 210 
الدار البيضاء

السجل البجاري : 381)15
تصفية الشركة

بسوجب عقد عرفي حؤرخ بالدار 
 ،2020 ف 9اير   28 بباريخ  البيضاء 
 STE لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 AB JUNIOR CONSTRUCTION
املسؤولية  حمدودة  شركة   ،SARL

ذات الشريك الوحيد حا يلي :
تصفية الشركة.

تعيين السيد أحسد  قرر الشركاء 
أبو الفضل للقيا0 بالبصفية.

تجزئة بالطو   : حقر البصفية هو 
 210 الشقة   20 الرقم  نجد  إقاحة 

الدار البيضاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء تمت رقم 732668.
490 P

LOULETTE  SARL AU 
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رأسسالها : 20.000,00 درهم

املقر االجبساعي : 357 تقاطع شارع 
الزرقطوني وزنقة ابن املال0

الدار البيضاء
تصفية الشركة

حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
بباريخ 03/08/2020، قرر  بالبيضاء 
  LOULETTE الشريك الواحد لشركة
SARLAU، شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد حا يلي :
تصفية الشركة.  -

الوحيد   الشريك  قرر   -
تعيين نفسه  السيد ابن العبد عديل  

للقيا0 بالبصفية.

املقر   : هو  البصفية  حقر   -
االجبساعي

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
 2020 أغسطس   17 في  بالبيضاء 

تمت عدد 743224.
491 P

 WIN INVEST SARL
شركة حمدودة املسؤولية 
رأسسالها 100.000,00 درهم
املقر االجبساعي : )5 شارع 

الزرقطوني إقاحة األزهار الطابق ) 
الشقة 26 الدار البيضاء 

تصفية الشركة
حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
 ،15/07/2020 بباريخ  بالبيضاء 
   WIN INVEST لشركة  قرر الشركاء 
املسؤولية حمدودة  شركة   ،SARL 

 حا يلي :
تصفية الشركة.  -

تعيين السيد  قرر الشركاء   -
عسراني يوسف للقيا0 بالبصفية.

 5(  : هو  البصفية  حقر   -
األزهار  إقاحة  الزرقطوني  شارع 

الطابق ) الشقة 26 الدار البيضاء.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
تمت   05/08/2020 في  بالبيضاء 

عدد 742007
492 P

حانجسنت كونسيلبين اند أكاونت ش 0 0

شركة األصيل ميلتي سيرفيس 
بريفي
ش 0 0

رأسسالها : 200.000 درهم
املقر االجبساعي : 65 برج أزحور 1

املركب البجاري جوهرة تجزئة دالية
تيفلت

يو0  خاص  اتفاق  عقد  بسوجب 
املساهسون  قرر   201( أكبوبر   14
سي9فيس  حيلتي  «األصيل  لشركة 
العقود  تسجيل  ش.0.0  بريفي» 
تمسل  املسؤولية  حمدودة  لشركة 

الخصائص البالية :

حيلتي  «األصيل   : التسسية 

حمدودة  شركة  بريفي»  سي9فيس 

املسؤولية.

الرأسسال : 200.000 درهم.

طباعة   : االجبساعي  النشاط 

والدعم  للبكوين  حركز  ونشر، 

الدرا�شي واللغات األجنتية.

 1 65 برج أزحور   : املقر االجبساعي 

املركب البجاري جوهرة تجزئة دالية 

تيفلت.

الوردي  السيد  عين   : التسيي9 

حمسن  لكصي9  والسيد  حمسد 

كسسي9ين للشركة.

األرباح  حن   %5 اقبطاع  تم 

لبأسيس صندوق االحبياطات.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   20 يو0  بتيفلت  االببدائية  

2020 تمت رقم التسجيل 33.

493 P

حانجسنت كونسيلبين آند اكاونت ش 0 0

صيدلية الهدى صونطي
ش 0 0

املقر االجبساعي : تجزئة ابن عسر 

عسارة 37 حبجر 1 سيدي حو�شى سال

 31 بسوجب عقد حوثق حؤرخ في 

يناير 2020 تم تغيي9 الصفة القانونية 

ذات  شركة  إلى  ذاتي  شخص  حن 

حسؤولية حمدودة تمسل الخصائص 

البالية :

التسسية : صيدلية الهدى صونطي 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

حسثل وحيد.

النشاط االجبساعي : صيدلية.

التسيي9 : السيد زيادي إلياس.

تجزئة ابن عسر عسارة   : العنوان 

37 حبجر 1 سيدي حو�شى سال.

الرأسسال : 1.700.000 درهم.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   24 يو0  بسال  االببدائية 

2020 رقم )3487.

494 P

حانجسنت كونسيلبين آند اكاونت ش 0 0

صيدلية بوبيلير سال
ش 0 0

املقر االجبساعي : 828 شارع
ابن الهيثم حي االنبعاث سال

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى 
الصفة  تغيي9  تم   2020 ف 9اير   13
القانونية حن شخص ذاتي إلى شركة 
تمسل  حمدودة  حسؤولية  ذات 

الخصائص البالية :
سال  بوبيلي9  صيدلية   : التسسية 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

حسثل وحيد.
النشاط االجبساعي : صيدلية.
التسيي9 : السيد حريني يونس.

828 شارع ابن الهيثم   : العنوان 
حي االنبعاث سال.

الرأسسال : 3.000.000 درهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   24 االببدائية بسال بباريخ 

2020 رقم 34880.
495 P

 FIDUCIAIRE COFIJEF
SARL

ائبسانية كوفيجيف ش.0.0
برأسسال : 100.000 درهم

)27، شارع حمسد الخاحس، الرباط
السجل البجاري بالرباط

رقم 26051
تفويت حصص

اسبقالة املسي9ة وتعيين حسي9 جديد
تميين القانوني األسا�شي

بقرار حن الجسع العا0 االسبثنائي 
 ،2020 أغسطس   10 يو0  املنعقد 
كوفيجيف»  «ائبسانية  شركاء  قرر 

ش.0.0 حا يلي :
450 حصة في حلك  قبول تفويت 
السيد حسفر أحسد و200 حصة في 
و150  نعيسة  بنعي�شى  السيد  حلك 
حصة في حلك ورثة السيد سعداني 

حسني غالي إلى السيد بلسليك حراد.
150 حصة في حلك  قبول تفويت 
السيد بنعي�شي عزالدين و50 حصة 
إلى  فيصل  دواحي  السيد  حلك  في 

السيدة انصراح حالكة.
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بعد هذا البفويت، أصبح رأسسال 
درهم حقسم   100.000 الشركة حن 
حصة   800 بسعدل  الشريكين  بين 
حصة  و200  حراد  بلسليك  للسيد 

للسيدة انصراح حالكة.
السيدة بنعي�شى  قبول اسبقالة  
وتعيين  كسسي9ة  وظيفتها  حن  نعيسة 
وحيد  كسسي9  حراد  بلسليك  السيد 
يلسدة غي9 حمدودة وأصبمت الشركة 

حلزحة بإحضائه.
تغيي9 الفصل السادس (املساهسة) 
والسابع (الرأسسال) والخاحس عشر 
التسيي9)  وحها0  املسي9 وحدة  (تعيين 

حن القانون األسا�شي حع تميينه.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  املحكسة  ضبط 
تمت رقم   2020 أغسطس   28 يو0 

.106266
حقبطف وبيان لإلشهار

496 P

NEEDAI
شركة ذات حسؤولية حمدودة

شريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : عسارة 30، شقة 8
زنقة حوالي احسد لوكيلي حسان

الرباط
حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
 ،2020 يوليو   ( بباريخ  الرباط  في 
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
باملسيزات  وحيد  بشريك  حمدودة 

البالية :
NEEDAI : التسسية
الهدف االجبساعي :

وأنشطة  واالستشارات  ال 9حجة 
تكنولوجيا املعلوحات األخرى.

برحجة الحاسوب.
استشارات تكنولوجيا املعلوحات.

تكنولوجيا  حنشآت  إدارة 
املعلوحات.

املعلوحات  تكنولوجيا  أنشطة 
األخرى.

إصدار برناحج البطبيق :
لالسبخدا0  العاحة  ال 9احج  نشر 

املنهي أو املنزلي.

حعالجة البيانات.

اسبضافة املواقع.

تقديم خدحات البطبيق.

تكوين.

املعاحالت  جسيع  عا0،  وبشكل 

واملالية  والصناعية  البجارية 

حباشر  بكشل  املرتبطة  والعقارية، 

أو غي9 حباشر باملذكورة أعاله، أو حن 

املحبسل أن تؤيد تمقيقها وتطويرها.

الشركاء :

السيد حمسد هشا0 قسري حغربي 

زنقة حوالي   13 الجنسية يقطن ب 

رشيد شقة 16 حسان الرباط.

رأسسال  يقدر   : الشركة  رأسسال 

الشركة بسبلغ قيسبه 100.000 درهم 

كل  قيسة  سهم   1000 إلى  حوزعة 

واحد 100 درهم.

حن  اببداء  سنة   ((  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري بالرباط.

زنقة   8 شقة   ،30 عسارة   : املقر 

حوالي احسد لوكيلي حسان الرباط.

الشركة تسي9 حن طرف   : اإلدارة 

السيد حمسد هشا0 قسري، الشريك 

الوحيد.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ 24 أغسطس 

2020 تمت الرقم 3048.
السبخراج وذكر

املسي9

497 P

 ENTREPRISE GENERALE

 DE REHABILITATION ET DE

CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بسقب�شى عقد عرفي ببسارة بباريخ 
القانون  وضع  تم   2020 يوليو   8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص البالية :

 ENTREPRISE  : التسسية 

 GENERALE  DE  REHABILITATION

ET DE CONSTRUCTION SARL AU

الهدف االجبساعي :

والهندسة  الصيانة  خدحات 

وخاصة في القطاع الصناعي واملنزلي 

والعقاري.

الصيانة  أعسال  بجسيع  القيا0 

حجاالت  في  والبناء  والبصسيم 

وعلى  العاحة  واألشغال  البناء 

املنازل  حساعدة  الخصوص  وجه 

واإلدارات  الصناعية  والشركات 

العاحة والخاصة.

شراء وبيع جسيع حواد البناء.

والخدحات  العاحلة  اليد  توفي9 

السباحة  وحعالجة حساحات  األحنية 

وصيانة الحدائق.

تأجي9  أو  تمويل  أو  بيع  أو  شراء 

بالبناء  املبعلقة  املعدات  جسيع 

واألشغال العاحة.

أعسال حبنوعة وتجارة عاحة.

زنقة فارصوفيا   : املقر االجبساعي 

إقاحة ) شقة 3 املحيط الرباط.

املدة االجبساعية : )) سنة اببداء 

حن تاريخ تأسيسها.

 500.000  : االجبساعي  الرأسسال 

حصة   5000 على  حوزعة  درهم 

وزعت للحصة  درهم   100 فئة   حن 

كسا يلي :

 5000 يوسف  قيسون  السيد 

حصة.

السنة االجبساعية : تبدأ حن فاتح 

يناير إلى 31 ديسس 9 حن كل سنة.

يوسف  قيسون  السيد   : التسيي9 

حسي9 للشركة ملدة غي9 حمدودة.

تم إيداع  السجل البجاري بسكبب 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   2020 يوليو   23 بباريخ 

.2633

498 P

بنعدي لوكس تيزنيت
BENADDI LUXE TIZNIT
شركة حمدودة املسؤولية

لشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : 67 زنقة عزيز 
بالل الطابق الثاني رقم 3 املعاريف 

الدار البيضاء
تغيي9 االسم االجبساعي

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
2020 لشركة  املنعقد في فاتح يوليو 
شركة ذات  «بنعدي لوكس تيزنيت» 
حسؤولية حمدودة لشريك وحيد تم 

حا يلي :
لشركة  االجبساعي  االسم  تغيي9 
شركة ذات  «بنعدي لوكس تيزنيت» 
وحيد  لشريك  حمدودة  حسؤولية 

.ONE DB «ليصبح : «وان دي بي
القانون  حن  الثالث  البند  تغيي9 

األسا�شي املبعلق باالسم االجبساعي.
القانون  وحالءحة  صياغة  إعادة 

األسا�شي للشركة.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
البيضاء يو0 3 يوليو 2020 تمت رقم 

.738076
حقبطف حن أجل اإلشهار

املسي9 الوحيد السيد سفيان الدوقي

499 P

FIDERSER

SOCIETE LAAOUABDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

SOCIETE LAAOUABDIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 
العوابد بوحعيز - 14200 سيدي 

سليسان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

2745

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   201( حاي   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIETE LAAOUABDIA

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة للبناء . البجارة.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

سيدي   14200  - بوحعيز  العوابد 

سليسان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 20.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 100   : حمسد  الصديق  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد الصديق نتيل :  100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد الصديق حمسد عنوانه(ا) 

سيدي   14200 دوار العوابد بوحعيز 

سليسان املغرب.

عنوانه(ا)  نتيل  الصديق  السيد 

سيدي   14200 دوار العوابد بوحعيز 

سليسان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد الصديق حمسد عنوانه(ا) 

سيدي   14200 دوار العوابد بوحعيز 

سليسان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  سليسان   بسيدي  االببدائية 

02 غشت )201 تمت رقم 201.

1I

HORICOM

D’AGRICULTURE AL MARAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

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

MAROC

 D’AGRICULTURE AL MARAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 21 شارع 
الحسن الثاني شقة رقم 4 املدينة 
الجديدة - 50000 حكناس املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4658(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 14 يوليوز 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
شارع الحسن الثاني شقة رقم   21»
50000 حكناس  4 املدينة الجديدة - 
حي املدرسة الزيبون   8» إلى  املغرب» 
حكناس    50000  - الثاني   الطابق 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 0)22.

2I

HORICOM

BOUALLIOUI BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

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

MAROC
BOUALLIOUI BOIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حمسد بن احسد الديغو�شي رقم 6 
الزيبون - 50000 حكناس املغرب .

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.26261

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابراهيم  (ة)  السيد  تفويت 

البوعليوي 450 حصة اجبساعية حن 

السيد  لفائدة   حصة   1.800 أصل 

(ة) عبد الرحيم البوعليوي بباريخ 13 

يوليوز 2020.

ابراهيم  (ة)  السيد  تفويت 

البوعليوي 450 حصة اجبساعية حن 

السيد  لفائدة   حصة   1.800 أصل 

 13 (ة) عبد العالي البوعليوي بباريخ 

يوليوز 2020.

ابراهيم  (ة)  السيد  تفويت 

البوعليوي 450 حصة اجبساعية حن 

أصل 1.800 حصة لفائدة  السيد (ة) 
يوليوز   13 العربي البوعليوي بباريخ 

.2020

ابراهيم  (ة)  السيد  تفويت 

البوعليوي 450 حصة اجبساعية حن 

أصل 1.800 حصة لفائدة  السيد (ة) 
يوليوز   13 بباريخ  البوعليوي  حمسد 

.2020

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

11 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم )228.

3I

FIDACTIVE

SAS DAOUS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

SAS DAOUS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 40160 - 

80000 اكادير املغرب .

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.32287

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تقرر حل   2020 يونيو   30 املؤرخ في 

SAS DAOUS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 

 80000  -  40160 حقرها اإلجبساعي 

اكادير املغرب  نتيجة لقفل الشركة.

و عين:

و  بولهنا  ابراهيم    السيد(ة) 

  775 رقم  ب   3 حسي9ة  عنوانه(ا) 

40160 حراكش املغرب  كسصفي (ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

بباريخ 30 يونيو 2020 وفي 40160 - 

80000 اكادير املغرب .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5434).

4I

IB PARTNERS

IB PARTNERS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS

 BD LA CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

IB PARTNERS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 47 

 RESIDENCE BELLE VUE BD

 LA CORNICHE C - 20040

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(171

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 IB  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PARTNERS
EXPERT- : غرض الشركة بإيجاز

.COMPTABLE
 47  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE BELLE VUE BD
 LA CORNICHE C - 20040

.CASABLANCA MAROC
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
 IMAD BOUGAD :  100 السيد

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
 IMAD BOUGAD السيد 
 IMM 402 RESIDENCE عنوانه(ا) 
 ASSAKANE AL ANIK AIN
 CHOK CASABLANCA 20470

.CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
 IMAD BOUGAD السيد 
 IMM 402 RESIDENCE عنوانه(ا) 
 ASSAKANE AL ANIK AIN
 CHOK CASABLANCA 20470

CASABLANCA MAROC
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بباريخ  البيضاء   بالدار  البجارية 

تمت رقم -.
5I

FIDACTIVE

BORJDOO SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

BORJDOO SERVICES  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي : عند « 
STIMASUD »شارع املحكسة  رقم 

06 - 80000 اكادير املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.27067

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
2020 تقرر حل  )2 ف 9اير  املؤرخ في 
BORJDOO SERVICES  شركة ذات 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
 100.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي عند 
« STIMASUD »شارع املحكسة  رقم 
نتيجة  املغرب  اكادير   80000  -  06

لقفل الشركة.
و عين:

و  اصبان  الحسين    السيد(ة) 
و)0   07 شارع حدريد رقم  عنوانه(ا) 
حي االقاحات  80000 اكادير  املغرب 

كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
 » وفي عند   2020 ف 9اير   2( بباريخ 
رقم  املحكسة   »شارع   STIMASUD

06 - 80000 اكادير املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5433).
6I

COGEST

SOTECA
شركة املحاصة

تعيين حسي9 جديد للشركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
SOTECA  شركة املحاصة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 
لحفاية كلم 11500 طريق حديونة - 

27182 الدار البيضاء املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.88823

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تم تعيين  14 يوليوز  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 

نسايس حمسد كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742261.

7I

MOORISH

XPEGASUS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

)3 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

XPEGASUS SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 61 شارع 

اللة ياقوت زاوية حصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم 85    - 0)200 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(185

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.XPEGASUS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

املعلوحات  تكنولوجيا  وخدحات 

واالتصاالت.

61 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

املعاني  حصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الطابق 2 الرقم 85    - 0)200 الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 100   : املنادي  فاطسة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة فاطسة املنادي عنوانه(ا) 

 1 الطابق   70 عسارة  سيتي  كولف 

بوسكورة  املدينة الخضراء   03 شقة 

27182 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة فاطسة املنادي عنوانه(ا) 

 1 الطابق   70 عسارة  سيتي  كولف 

بوسكورة  املدينة الخضراء   03 شقة 

27182 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 76)742.

8I

COGEST

BATICAN
إعالن حبعدد القرارات

COGEST

 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC

BATICAN «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي: دوار 

الحفاية كا0 11500 طريق حديونة - 

27182 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.73(43

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

2020 تم اتخاذ  08 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 

حصة   600 تفويت  على  املصادقة 

حن  السيد نصايص حمسد،  لفائدة 

طرف السيد الشفعي عبد الرحسان 

بباريخ 08/07/2020

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

حايلي: قبول اسبقالة السيد الشفعي 

عبدالرحسان حن صفبه كسسي9 وحيد 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 

ملدة  حمسد,  نصايص  السيد  تعيين 

غي9 حمدودة كسسي9 وحيد للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على حايلي: 

حمدودة  شركة  الى  الشركة  تمويل 

املسؤولية دات الشريك الوحيد

قرار رقم 5: الذي ينص على حايلي: 

تميين القانون االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على حايلي: 
راسسال الشركة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

حايلي: تعيين وحها0 املسي9ين

بند رقم 1: الذي ينص على حايلي:  

و  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9 

تميين القانون االسا�شي

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 4)7430.

(I

MOORISH

BADRA CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

)3 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

 BADRA CONSULTING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 61 شارع 

اللة ياقوت زاوية حصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم 85    - 0)200 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(187

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BADRA CONSULTING SARL

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

والدراسة والدعم واملشورة.

61 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

املعاني  حصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الطابق 2 الرقم 85    - 0)200 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد احسد حوجان :  280 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد صالح الدين حوجان :  240 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 240   : حوجان  ريمانة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 240   : فطيسة شعبان   السيدة  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حوجان  احسد  السيد 

اوجيه   اوالد  س  بلوك   373 الرقم 

14080 القنيطرة املغرب.

حوجان  الدين  صالح  السيد 

بلوك س اوالد   373 الرقم  عنوانه(ا) 

اوجيه 14080  القنيطرة املغرب.

السيدة ريمانة حوجان عنوانه(ا) 
 2 شطر   8( رقم   1 عسارة  االزهر 

الدار   20000 ال 9نو�شي  سيدي 

البيضاء املغرب.

شعبان   فطيسة  السيدة  
 8( رقم   1 عسارة  االزهر  عنوانه(ا) 
 20000 ال 9نو�شي  سيدي   2 شطر 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حوجان  احسد  السيد 
اوجيه   اوالد  س  بلوك   373 الرقم 

14080 القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 77)742.
10I

Sté quick bridge

 ESPACE AMENAGEMENT
ORIENTAL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
 ESPACE AMENAGEMENT

ORIENTAL شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي املحل 
البجاري الكائن بامللك املسمى 
خربوش 6    - 35100 جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
17(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 ESPACE AMENAGEMENT

.ORIENTAL

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 
حخبلفة 

- وسيط تجاري.
املحل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
املسمى  بامللك  الكائن  البجاري 
جرسيف   35100  -     6 خربوش 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد احمسد اليعكوبي :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد احمسد اليعكوبي عنوانه(ا) 
جرسيف   35100 بخوشة   تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد احمسد اليعكوبي عنوانه(ا) 
جرسيف   35100 بخوشة   تجزئة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  بجرسيف   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 820/2020.
11I

malartci

 SOCIETE BELBARODI›S
COMPAGNY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 SOCIETE BELBARODI›S

COMPAGNY SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قبو في 
تجزئة عثسان رقم 10 عسارة زينب 

بني حالل  - 23000 بني حالل  املسلكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10265

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIETE BELBARODI’S  :

.COMPAGNY SARL

غرض الشركة بإيجاز : حقهى

 صاحب حطعم.

في  قبو   : االجبساعي  املقر  عنوان 

زينب  عسارة   10 رقم  عثسان  تجزئة 

بني حالل  - 23000 بني حالل  املسلكة 

املغربية.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : بل 9ودي  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : زينب  بل 9ودي  السيدة  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد يوسف بل 9ودي عنوانه(ا) 

ملياء  اقاحة  بركة  بن  املهدي  شارع 

الدار  بوركون  شقة11   5 طابق   12

البيضاء  الدار   20040 البيضاء 

املسلكة املغربية.

السيدة  بل 9ودي زينب عنوانه(ا) 

كابو نيكرو حركب كولف اند كاردنس 

1) حرتيل   2 شقة  5 طابق  بلوك  ب 

3150) حرتيل املسلكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة  بل 9ودي زينب عنوانه(ا) 

كابو نيكرو حركب كولف اند كاردنس 

1) حرتيل  2 شقة  5 طابق  بلوك  ب 

3150) حرتيل املسلكة املغربية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 428.

12I

حوتق

 AL KHAOUARIZMI LUBES
MAINTENANCES  EXPERTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

حوتق
الدار البيضاء عين الشق العسارية 
السكن اال نيق 405 الضابق االول 
05 ، 20000، لدار البيضاء املغرب
 AL KHAOUARIZMI LUBES
 MAINTENANCES  EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي  الدار 

البيضاء زنقة سسية اقاحة شهرزاد 3 
الطابق الخاحس رقم 22 حي النخيل. 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1(86((

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ABDELHADI (ة)  تفويت السيد 
KASSIMI 420 حصة اجبساعية حن 
السيد  لفائدة   حصة   1.400 أصل 
 23 بباريخ   ZAKARIA KASSIMI (ة) 

يوليوز 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742604.

13I

SOUHAL CONSULTING

 STE CONNECT TRAVEL
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM EL

 MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE CONNECT TRAVEL
SERVICES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
الزرقطوني الرقم 74 املحاحيد  - 

40000 حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.57423

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يوليوز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العالي  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   350 حسني 
(ة)  السيد  700 حصة لفائدة   أصل 
بباريخ  راحاجاريتسيسبا  فانيفا  ساو 

06 يوليوز 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
12 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 114827.

14I

N2M CONSEIL-SARL

LORIYAN COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LORIYAN COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

السعادة 01 الدريوش - 62253 
الذريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
135

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LORIYAN COMPANY

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للصدا  املقاو0  والفوالذ  االملنيو0  

-است9اد وتصدير-اشغال حخبلفة .

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 62253  - الدريوش   01 السعادة 

الذريوش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حعبصم عبد املوحن :  450 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 450   : اخسد  حعبصم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100   : رضوان  حعبصم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

املوحن   عبد  حعبصم  السيد 

 1 الغربي  االحل  حي  عنوانه(ا) 

الدريوش 62253 الذريوش املغرب.

عنوانه(ا)  السيد حعبصم اخسد  

 62253 الدريوش   01 السعادة  حي 

الذريوش املغرب.

السيد حعبصم رضوان  عنوانه(ا) 

 62253 حي االحل الغربي الدريوش  

الذريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

املوحن   عبد  حعبصم  السيد 

 1 الغربي  االحل  حي  عنوانه(ا) 

الدريوش 62253 الذريوش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  بالدريوش   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 47.

15I
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STE SUD EST GESTION SARL

LHADI PALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
شارع حوالي   (( العسارة   06 رقم 

الرشيدية   ،52000  ، الشريف  علي 

املغرب

ذات  شركة   LHADI PALM

املسؤولية املحدودة

قصر  اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 

كلسيسة   52250  - الحارة تاديغوست 

املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

14017

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 LHADI : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.PALM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االسبغالل الفالحي.

-وسيط االجهزة الفالحية.

-االشغال املبنوعة.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

كلسيسة   52250  - الحارة تاديغوست 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

500 حصة    : السيد قشنا حسيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد العروي عبد الهادي :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد قشنا حسيد عنوانه(ا) حي 

كلسيسة   52250 تاديغوست   تيزرار 

املغرب.

الهادي  عبد  العروي  السيد 
عنوانه(ا) اوالد افرج اوالد ناصر سوق 

الفقيه   23200 النسة  اوالد  الستت 

بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد قشنا حسيد عنوانه(ا) حي 

كلسيسة   52250 تاديغوست   تيزرار 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 686.

16I

AUDEXPERT

IFDIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE EL

 ARAAR IMM 9- 4ème  ETAGE

 APPART 17 RESIDENCE GALIS

 CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc

IFDIBAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي العالية 

01 زنقة 08 رقم 22 األلفة - 20200 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.406855

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

 2020 غشت   03 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

رأسسالها  حبلغ    IFDIBAT املحدودة 

حقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
رقم   08 زنقة   01 اإلجبساعي العالية 

البيضاء  الدار   20200  - األلفة   22

املغرب نتيجة ل : حل حسبق لشركة 

بصفة نهائية و غي9 رجعية.

و حدد حقر البصفية ب العالية 
01 زنقة 08 رقم 22 األلفة - 20200 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  واعراب  حمسد   السيد(ة) 
رقم   08 زنقة   01 العالية  عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   20200 األلفة   22

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743054.

17I

SAID INETR PRO MAROC

SAID INTER PRO MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAID INETR PRO MAROC
 128RUE AL ARAAR ETG 2 BUR
CASABLANCA ، 20000 - 6، الدار 

البيضاء املغرب
SAID INTER PRO MAROC شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 128 زنقة 
العرعار الطابق الثاني حكبب 6 الدار 
البيضاء  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(20(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 SAID  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.INTER PRO MAROC
توزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد األولية للسطاعم واملقاهي.
-بيع اجهزة املقاهي واملطاعم.

-البجارة العاحة.
املناسبات  أنواع  جسيع  -تنظيم 
والبعسيد  امليالد  أعياد  حثل 

واألعراس..
عنوان املقر االجبساعي : 128 زنقة 
العرعار الطابق الثاني حكبب 6 الدار 
البيضاء   الدار   20000  - البيضاء  

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد قشيواش سعيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد قشيواش سعيد عنوانه(ا) 
 334/  3 رقم   7 بلوك  عادل  حي 

20350 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد قشيواش سعيد عنوانه(ا) 
 334/  3 رقم   7 بلوك  عادل  حي 

20350 الدار البيضاء  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 88)742.

18I

CABINET ECAF

STE FARFALLA TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ECAF
حي السال0 بلوك 14 رقم 04 سيدي 
سليسان ، 14200، سيدي سليسان 

املغرب
STE FARFALLA TRANS شركة
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 ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 23 شارع 

أنوال عسارة فلوري 11 حكبب 
رقم 04 حيسوزا القنيطرة  - 1400 

القنيطرة  البلد 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

55221

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   07

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FARFALLA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االليات  اصالح  و  االشخاص 

الصناعية .

 23  : االجبساعي  املقر  عنوان 

11 حكبب  شارع أنوال عسارة فلوري 
 1400  - القنيطرة   حيسوزا   04 رقم 

القنيطرة  البلد .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : فرنان   املهدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فرنان   املهدي  السيد 
رقم 70 شارع املسالك بن دباب فاس 

30110 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  فرنان   ملهدي  السيد 
رقم 70 شارع املسالك بن دباب فاس 

30110 فاس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  االببدائية بالقنيطرة  
رقم -.

1(I

CARREFOUR DES MANAGERS

BAZ ALU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK AL

 KHAIR SIDI BERNOUSSI، 20600،

Ville MAROC

BAZ ALU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 GROUPE وعنوان حقرها اإلجبساعي

 17-ATTAKADDOUM GH2

 2EME ETAGE SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA 20610

CASABLANCA املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(1(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 BAZ  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALU

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع وتسثيل وتداول وتوزيع وتسويق 

حن  واألصناف  املنبجات  جسيع 

األملنيو0 و / أو الفوالذ املقاو0 للصدأ

تنفيذ عسليات الت9كيب لهياكل   -

األلوحنيو0 / الفوالذ املقاو0 للصدأ ؛

البصنيع  بعسليات  القيا0   -
 / (القطع والتشغيل اآللي والبجسيع 

البجسيع امللحو0) ؛
والشاشات  النوافذ  تركيب   -
حخبلف  واسبخدا0   ، املعدنية 

املعادن واملنبجات املرتبطة بها ؛
على  التشطيب  عسليات  إجراء   -

الهياكل املعدنية.
والشراء  والبصدير  االسبي9اد   -
والبوزيع  واالتجار  والبسثيل  والبيع 
املنبجات  لجسيع  والتسويق 
البجارة   ، أعم  وبشكل   ، واألصناف 
املنبجات  لجسيع   ، أشكالها  بجسيع 
البضائع  جسيع   ، ال  أ0  املصنعة 
واألشياء واألشياء واملواد وحا إلى ذلك 

، حهسا كانت طبيعتها وحنشأها ؛
حالية  حعاحلة  أي   ، أعم  وبشكل 
أو عقارية ضرورية أو حفيدة بتساطة 
لبمقيق غرض الشركة وحن املرجح 

أن تعزز نسوها وتطورها..
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
 GROUPE ATTAKADDOUM
 GH2-17 2EME ETAGE SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA

CASABLANCA 20610 املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
حصة   100   : فؤاد  الباز  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
درب  السيد الباز فؤاد عنوانه(ا) 
الكدية زنقة 14 رقم 66 ق ج البيضاء 

20570 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
درب  السيد الباز فؤاد عنوانه(ا) 
الكدية زنقة 14 رقم 66 ق ج البيضاء 

20570 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 82)742.

20I

CABINET FICOR

RAY LOTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقموان إقاحة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 
املغرب

RAY LOTI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 147 شارع 
املقاوحة اقاحة افة الطابق الباني 
رقم 22 - 20200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4675(7
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 RAY  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LOTI
 *         : غرض الشركة بإيجاز 
أشكاله  بسخبلف  العقاري  اإلنعاش 
تهييئ  و  البجهيز  أشغال  جانب  إلى 
األرا�شي املعدة للبناء                                

األشغال  و  البناء  أشغال   *  
العسوحية املخبلفة.

و  األرا�شي  كراء  بيع،  شراء،    *
البنايات .

و  تسثيل  شراء،  بيع،   *  •
و  السلع  تصدير  و  اسبي9اد  توزيع، 

اآلليات و حواد أخرى
*إلى جانب األنشطة األخرى        
بشكل  الشركة  بنشاط  املبعلقة 

حباشر أو غي9 حباشر
عنوان املقر االجبساعي : 147 شارع 
املقاوحة اقاحة افة الطابق الباني رقم 

22 - 20200 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
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 500.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

السيدة انشاد نادية :  250 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

GI RAY :  4.750 حصة  الشركة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نادية  إنشاد  السيدة 
شارع لالفاطسة الزهرة العزيزية اقاحة 
12طنجة  الشقة   4 الطابق  كاحيليا 

0060) طنجة املغرب.
الشركة GI RAY  عنوانه(ا) 7 زنقة 
احسد البوكي الطابق 2 20200 الدار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  نادية  إنشاد  السيدة 
شارع لالفاطسة الزهرة العزيزية اقاحة 
12طنجة  الشقة   4 الطابق  كاحيليا 

0060) طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 741448.
21I

 la marocaine pour la comptabilite

l’informatique et le conseil general

 S.K MANARAT
MARRAKECH

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 la marocaine pour la
 comptabilite l›informatique et

le conseil general
 galerie familia etage 2 angle

 rue aussama bnou zaid et rue
 d›auvergne maarif casablanca ،

20000، الدارلبيضاء املغرب
 S.K MANARAT MARRAKECH

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 410 شارع 
الزرقطوني اقاحة حسد الطابق االول 

شقة 1  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468677

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   07

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 S.K  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MANARAT MARRAKECH

حقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأشغال  الجبص  تزيين  و  لالشغال 

وعلى العسو0 جسيع العسليات  البناء 

و  العقارية  و  والصناعية  البجارية 

املالية .

 410  : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني اقاحة حسد الطابق 

االول شقة 1  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  قي�شي  سعيد  السيد 

11462 ص ب 7215 7215 الرياض 

املسلكة العربية السعودية.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  قي�شي  سعيد  السيد 

11462 ص ب 7215 7215 الرياض 

املسلكة العربية السعودية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم -.

22I

SOUHAL CONSULTING

STE ARIJ GARDEN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ARIJ GARDEN شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي رياض 
الزيبون الجديد درب الزوينة الرقم 

30 - 40000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10566(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ARIJ GARDEN
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
عنوان املقر االجبساعي : حي رياض 
الزيبون الجديد درب الزوينة الرقم 

30 - 40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : احالح  نجالء  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  احالح  نجالء  السيدة 

حراكش 40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  احالح  نجالء  السيدة 
حراكش 40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 4)1148.
23I

رحزي لالستشارات

DIJA-MED TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رحزي لالستشارات
شارع 24 نون 9 عسارة حسدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب
DIJA-MED TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع ا0 

السعد عسارة 48 الطابق الثالث رقم 
10 العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
32583

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
DIJA-  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.MED TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  للبأجي9  والدولي  املحلي  ال 9ي 
النقل  الخاص.  وللحساب  املكافأة 
 
ً
وال 9يد واألحبعة. نقل البضائع حمليا
والدولي  املحلي  ال 9ي  النقل   .

ً
ودوليا

لجسيع املنبجات والبضائع والبضائع 
والبصدير  االسبي9اد  امل 9د.  والنقل 
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الدولية  والبجارة  والتشغيل  والبيع 

املنبجات  أنواع  جسيع  وتسويق 

واالحبياز  البسثيل  وكذلك   ، والسلع 

لجسيع املاركات املغربية واألجنتية..

: شارع ا0  عنوان املقر االجبساعي 

السعد عسارة 48 الطابق الثالث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000.000 درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوكراع  حمساد  السيد 
العيون  حكة  شارع   7 رقم   33 زنقة 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوكراع  حمساد  السيد 
العيون  حكة  شارع   7 رقم   33 زنقة 

70000 العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعيون  بباريخ 10 غشت 

2020 تمت رقم 3517/2020.

33I

Fadila Consulting SARL

CHEZ SADIK  SARL.AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fadila Consulting SARL

صندوق بريد  1502 وكالة بريد 

املغرب الرئيسية، 35100، جرسيف 

املغرب

CHEZ SADIK  SARL.AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حلك حنان 

03/01 تجزئة الفاللي، حي النجد - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

2020/84(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   01

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 CHEZ  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.SADIK  SARL.AU

حقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حطعم وحسون حفالت.

حلك   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حي  الفاللي،  تجزئة   01/03 حنان 

النجد - 35100 جرسيف املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : صديق  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  صديق  املهدي  السيد 

 20700  01 الزنقة  جعفر،  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  صديق  املهدي  السيد 

 20700  01 الزنقة  جعفر،  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بجرسيف   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 849/2020.

34I

تادلة لإلستشارة

 STE ZITOUNI DE
COMMERCIALISATION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

تادلة لإلستشارة
حي حيسونة بلوك 1رقم 77الطابق 

2بني حالل ، 23000، بني حالل 

املغرب

 STE ZITOUNI DE

COMMERCIALISATION شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي املسي9ة 

2 بلوك 6 رقم 32  - 23000 بني 

حالل  املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.8683

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

املؤرخ في 10 يوليوز 2020 تقرر حل 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

 STE ZITOUNI DE الشريك الوحيد

حبلغ    COMMERCIALISATION
وعنوان  درهم   10.000 رأسسالها 

2 بلوك  حقرها اإلجبساعي حي املسي9ة 
6 رقم 32  - 23000 بني حالل  املغرب 

نشاط  أي  حزاولة  عد0   : ل  نتيجة 

يذكر.

حي  ب  البصفية  حقر  حدد  و 
 23000  -   32 6 رقم  2 بلوك  املسي9ة 

بني حالل  املغرب. 

و عين:

السيد(ة)  كسال   يوبي  و عنوانه(ا)  
 71 رقم   8 زنقة  الصوحعة  بياض 

املغرب كسصفي  بني حالل    23000

(ة) للشركة.

الحدود  اإلقبضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  حمل  و  املخابرة  حمل  لهم 

العقود و الوثائق املبعلقة بالبصفية 
بني   32 رقم   6 بلوك   2 حي املسي9ة   :

حالل املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم )46.

35I

CABINET FICOR

ANACHAGRI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR

12 زنقة األقموان إقاحة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

ANACHAGRI شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 47 شارع 

اللة الياقوث الطابق الخاحس  - 

20200 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468817

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ANACHAGRI

حخبلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكدا  والزراعية  الفالحية  األنشطة 

تربية املاشية األبقار والدواجن

بيع املنبوجات الفالحية بسخبلف 

انواعها

إلنباج  وحدات  واسبغالل  انشاء 
زيت الزيبون

الخدحات الفالحية املخبلفة

الى جانب جسيع األنشطة املبعلقة 

بالنشاط الرئي�شي.
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47 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

 - الخاحس   الطابق  الياقوث  اللة 

20200 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 500.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

الشركة هيناي اننفست :  5.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الشركة هيناي اننفست عنوانه(ا) 
12 زنقة األقموان بوسيجور  20200 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  نادية  إنشاد  السيدة 

شارع لالفاطسة الزهرة العزيزية اقاحة 

12طنجة  الشقة   4 الطابق  كاحيليا 

0060) طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742655.

36I

ابرتون حمسد

RAZAM NEGOCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ابرتون حمسد

)14 حي ازلي بلوك 2 زنقة سطات 

حراكش ، 40000، حراكش املسلكة 

املغربية

RAZAM NEGOCE  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
زهور تاسلطانت رقم 227 حراكش - 

40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105667

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. RAZAM NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز : - 

 Marchand de droguerie,

 quincaillerie, fournitures

 d’électricités, fournitures de

 plomberies, matériaux de

 constructions divers IMPORT

.EXPORT

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - حراكش   227 زهور تاسلطانت رقم 

40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 10.000   : كريسة  حازار  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كريسة  حازار  السيدة 

حراكش   2 رقم   22 ا   5 املحاحيد 

40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  كريسة  حازار  السيدة 

حراكش   2 رقم   22 ا   5 املحاحيد 

40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

13 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 3)1148.

37I

FINGEST CONSEIL SARL

CONCEPT BUILDING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

)136 حكبب 1 حراكش ، 40000، 
حراكش املغرب

CONCEPT BUILDING  شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
املسار رقم )136 حكبب رقم 1 

حراكش - . حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105627

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. CONCEPT BUILDING
-أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناءاملبنوعة( حقاول) .
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 1 رقم  حكبب   136( رقم  املسار 

حراكش - . حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد العبقري أشرف 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد العبقري أشرف عنوانه(ا) 
 . حراكش   75 رقم   3 عباد  سيدي 

حراكش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد العبقري أشرف عنوانه(ا) 
 . حراكش   75 رقم   3 عباد  سيدي 

حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم )11484.
38I

Maître Adil BOUGHA

 LES JOYEUX DE
BOURGOGNE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUGHA
 RUE GEORGE SAND, 7

 résidence arrayhane appt
 numéro 2 7 RUE GEORGE

 SAND, résidence arrayhane
 appt numéro 2، 20200،

CASABLANCA maroc
   LES JOYEUX DE BOURGOGNE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 
)5 شارع زر قطوني إقاحة 

الورود الطابق الثاحن رقم 24 
الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20200 

CASABLANCA maroc
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46857(

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LES  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.  JOYEUX DE BOURGOGNE
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:  اإلنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

البناء     العقاري، األعسال العقارية،    

بيع و شراء جسيع  والبجهيز األرا�شي، 

العقارات 

تسي9  اسبغالل،  تجهيز،  بناء، 

الفنادق.

العسليات  كل  عا0،  وبشكل 

العقارية،  الصناعية،   البجارية، 

غي9  أو  حباشرة  والعقارات  املالية، 

حباشرة بالغرض املذكور أعاله.

في   حمدد      : الرأسسال  

إلى  حقسسة  درهم     100.000.00

درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

الشريك  على  حوزعة  و  للحصة  

الوحيد كسا يلي:

 ...... السيد كريم الجاري............. 

1000  حصة   

   عنوان املقر االجبساعي : )5 شارع 

زر قطوني إقاحة الورود الطابق الثاحن 
الدارالبيضاء  الدارالبيضاء   24 رقم 

.CASABLANCA maroc 20200

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الجاري  كريم  السيد 

 Lot El Manar G F NR 15 BD

 Driss Slaoui Anfa  20200

.CASABLANCA maroc

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  الجاري  كريم  السيد 

 Lot El Manar G F NR 15 BD

 Driss Slaoui Anfa  20200

CASABLANCA maroc

 الحاحل لبطاقة البعريف الوطنية 
.S267326 رقم

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 5)7423.

3(I

fidu ben

 CLINIQUE IBNOU EL
HOUSSINE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidu ben
85 زنقة حوالي عبد هللا ، 25010، 

خريبكة املسلكة املغربية
 CLINIQUE IBNOU EL

HOUSSINE SARL AU شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 23 زنقة 
الطائف الحي االداري بني حالل - 

23000 بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1027(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   201( نون 9   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 CLINIQUE IBNOU EL  :

.HOUSSINE SARL AU
اسبغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

حصحة .
زنقة   23  : عنوان املقر االجبساعي 
 - حالل  بني  االداري  الحي  الطائف 

23000 بني حالل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيدة الهاشمي خي9ة  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة الهاشمي خي9ة  عنوانه(ا) 
بني   83 الرقم   5 تجزئة داركو0 بلوك 

حالل  23000 بني حالل  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة الهاشمي خي9ة  عنوانه(ا) 
بني   83 الرقم   5 تجزئة داركو0 بلوك 

حالل  23000 بني حالل  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 440.

40I

ابرتون حمسد

SMART WORKS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

ابرتون حمسد
)14 حي ازلي بلوك 2 زنقة سطات 
حراكش ، 40000، حراكش املسلكة 

املغربية
SMART WORKS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

 AV وعنوان حقرها اإلجبساعي
 HASSAN II RESIDENCE FAJWA
 BUREAU N 5 1ER ETAGE AV

 HASSAN II RESIDENCE FAJWA
 BUREAU N 5 1ER ETAGE 40000

MARRAKECH املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.77267

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تم   2020 غشت   10 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.400.000»
 1.500.000» إلى  درهم»   100.000»
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 18)114.

41I

COFISCOM

DAHMANI CAR
إعالن حبعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

DAHMANI CAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي: زنقة 

اليونان الطابق 3 حركب النخيل حي 

الليسون - 63300 بركان املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.4063

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

2020 تم اتخاذ  )0 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 

حن  اجبساعية:  حصص  تفويت 

السيدة الدحساني فاطسة الزهراء الى 

السيد الدحساني حمسد 1.000حصة 

اجبساعية

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 

السيد  اسبقالة  حسي9:   اسبقالة 

الدحساني حمسد حن حهاحه كسسي9 

غي9 شريك للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 

تعيين حسي9 جديد: تقرر تعيين السيد 

وشريك  كسسي9  حمسد  الدحساني 

وحيد للشركة ملدة غي9 حمدودة

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

:السيد:  النقدية  املساهسات  حايلي: 

الدحساني حمسد 100.000 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على حايلي: 
الشركة  الشركة:راسسال  رأسسال 

حقسسة  درهم   100.000 في  حمدد 

بقيسة  اجبساعية  حصة   1.000 الى 

السيد  الى  تعود  للحصة  100درهم 

دحساني حمسد. 
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على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
وصالحيات  البعيين،املدة  حايلي: 
الدحساني  السيد  االدارة:تعيين 
للشركة  وحيد  حسي9وشريك  حمسد 

ملدة غي9 حمدودة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بباريخ  ب 9كان   االببدائية 

2020 تمت رقم 303/2020.
42I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

MOULINSART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
MOULINSART شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق الثاني رقم 3 
املعاريف - 00000 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.44(68(
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادوارد  حارك  (ة)  السيد  تفويت 
ونكل 500 حصة اجبساعية حن أصل 
زهي9  (ة)  السيد  حصة لفائدة    500

بنجلون بباريخ 04 غشت 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 3)7427.
43I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

BISHLEC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

BISHLEC شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 7 زنقة 
حشرع بلقصي9ي االطلس فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
63407

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   10
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BISHLEC
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء.
 7 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنقة حشرع بلقصي9ي االطلس فاس - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : البواتي عزيز   السيد  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  البواتي عزيز   السيد  

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  البواتي عزيز   السيد  

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 10)1.

44I

UNIVERS COMPTA SARL AU

STE TITRATE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عسارة 16، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي 0.ج ، 50000، 

حكناس املغرب
STE TITRATE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجبساعي 10، 

ديور جداد، بني حمسد، - 50060  
حكناس املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

46705
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
املؤرخ في 21 يوليوز 2020 تم حذف 
األنشطة البالية حن نشاط الشركة 

الحالي :
البجارة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2412.

45I

SOCOJUFI SARL

OBENAS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC
OBENAS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 زنقة 

الشراردة درب لوبيال بوركون - 
20040 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4685(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OBENAS
و  إنباج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البجارة في جسيع املنبجات الغذائية.

 10  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - زنقة الشراردة درب لوبيال بوركون 

20040 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيدة بشرى وافي :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة بشرى وافي عنوانه(ا) حي 
عسارة   12 0 س   2 املاز اقاحة عسي9 
الدارالبيضاء   20(((  34 شقة  ك 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة بشرى وافي عنوانه(ا) حي 
عسارة   12 0 س   2 املاز اقاحة عسي9 
الدارالبيضاء   20(((  34 شقة  ك 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742402.
46I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

PUBLOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
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 6 APP9 ، 50000، MEKNES
MAROC

PUBLOG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 62 زنقة 
10 حي الوحدة 3  - 50040 حكناس  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50371
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PUBLOG
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعسال الالفبات والطباعة الرقسية
وإدارة وإصالح الشبكات  تركيب  

اإللكت9ونية
أشغال حخبلفة.

زنقة   62  : عنوان املقر االجبساعي 
50040 حكناس    -   3 10 حي الوحدة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد عبدالرحسن عسراني :  400 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 600   : عسراني  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عسراني  عبدالرحسن  السيد 
  3 10 حي الوحدة  62 زنقة  عنوانه(ا) 

50040 حكناس  املغرب.
عنوانه(ا)  عسراني  حمسد  السيد 
 50040   3 حي الوحدة   10 زنقة   62

حكناس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عسراني  عبدالرحسن  السيد 
  3 10 حي الوحدة  62 زنقة  عنوانه(ا) 

50040 حكناس  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2358.

47I

EL OUARRAD AZIZ

CINCOREST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
CINCOREST شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل 

رقم 1، فيال رقم 10 تجزئة 
الزهورحكناس. - 50000 حكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
501(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CINCOREST
غرض الشركة بإيجاز : -  اإلطعا0 

الجساعي.
عنوان املقر االجبساعي : حمل رقم 
1، فيال رقم 10 تجزئة الزهورحكناس. 

- 50000 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

السيد  كناني علوي زين العابدين 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد  كناني علوي زين العابدين 
رقم  فيال   ،1 رقم  حمل  عنوانه(ا) 
 50000 الزهورحكناس.  تجزئة   10

حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد  كناني علوي زين العابدين 
رقم  فيال   ،1 رقم  حمل  عنوانه(ا) 
 50000 الزهورحكناس.  تجزئة   10

حكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2063.
48I

LMT AUDITING

BARLEY & SHEEP 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 BARLEY & SHEEP  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي : زنقة 

سسية، إقاحة شهرزاد3، الطابق5 
الرقم22,الدار البيضاء، املغرب - 

20000 البيضاء  املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.373651

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
املؤرخ في 23 يوليوز 2020 تقرر حل  
ذات  شركة    BARLEY & SHEEP
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
 20.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
الطابق5  شهرزاد3،  إقاحة  سسية، 
 - املغرب  البيضاء،  الرقم22,الدار 
20000 البيضاء  املغرب نتيجة لحل 

سابق ألوانه.
و عين:

العسراني  سعيد   السيد(ة) 
الحسن  شارع  عنوانه(ا)  و  الحن�شي 
الدار   ال 9جة  عين   26 رقم  العلوي 
املغرب  البيضاء    20000 البيضاء 

كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
زنقة  وفي   2020 يوليوز   23 بباريخ 
الطابق5  شهرزاد3،  إقاحة  سسية، 
 - املغرب  البيضاء،  الرقم22,الدار 

20000 البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74322.
4(I

distra conseils

ISO JARDIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، حراكش املغرب

ISO JARDIN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل 
رقم  158دوار حصرف ال 9ج اوريكة 

حراكش - 40000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105655
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ISO  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.JARDIN
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: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
غرس و صيانة الحدائق و الشوارع

بيع االغراس
االعسال  و  البناء  في  حقاول 

املخبلفة.
حمل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
158دوار حصرف ال 9ج اوريكة  رقم  

حراكش - 40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حراد الفار�شي :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
  : الفار�شي  ابراهيم  السيد حوالي 
500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الفار�شي  حراد  السيد 
حراكش  اوريكة  الرا�شي  ايت  دوار 

40000 حراكش املغرب.
الفار�شي  ابراهيم  حوالي  السيد 
اوريكة  الرا�شي  ايت  دوار  عنوانه(ا) 

حراكش 40000 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الفار�شي  حراد  السيد 
حراكش  اوريكة  الرا�شي  ايت  دوار 

40000 حراكش املغرب
الفار�شي  ابراهيم  حوالي  السيد 
اوريكة  الرا�شي  ايت  دوار  عنوانه(ا) 

حراكش 40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 114884.

50I

ابرتون حمسد

MARRAKECH NEARSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fadila Consulting SARL
صندوق بريد  1502 وكالة بريد 

املغرب الرئيسية، 35100، جرسيف 
املغرب

CHEZ SADIK  SARL.AU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حلك حنان 
03/01 تجزئة الفاللي، حي النجد - 

35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
2020/84(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   01
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 CHEZ  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.SADIK  SARL.AU
حقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حطعم وحسون حفالت.
حلك   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حي  الفاللي،  تجزئة   01/03 حنان 

النجد - 35100 جرسيف املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : صديق  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  صديق  املهدي  السيد 
 20700  01 الزنقة  جعفر،  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  صديق  املهدي  السيد 
 20700  01 الزنقة  جعفر،  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بجرسيف   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 849/2020.
51I

FINAUDIT

LA MAISON BORDELAISE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
  LA MAISON BORDELAISE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 26،طريق 
حرس سلطان الطابق االول الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء. - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(2(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. MAISON BORDELAISE
-الديكور   : غرض الشركة بإيجاز 

الداخلي
-تصسيم الكائن

-الزخرفة سريعة الزوال.
عنوان املقر االجبساعي : 26،طريق 
الشقة  االول  الطابق  حرس سلطان 
رقم 3 الدار البيضاء. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ))سنة حمدودة سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 CATINAUD ELODIE السيدة 
درهم   100 بقيسة  حصة   :  1.000

للحصة .

 CATINAUD ELODIE : السيدة   
1000 بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وصفات وحواطن الشركاء :

 CATINAUD ELODIE السيدة 
سندباد،عسارة  حجسع  عنوانه(ا) 
الذياب  801عين  Bالشقة  روبيس 
الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
 CATINAUD ELODIE السيدة 
سندباد،عسارة  حجسع  عنوانه(ا) 
الذياب  801عين  Bالشقة  روبيس 
الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743130.

52I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

TALIANA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
TALIANA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة ابن 
يحي االفراني اقاحة سكوار بليص 
عسارة س شقة  س12 - 00000 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   201( حاي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابيطان  عريق  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   3.500
7.000 حصة لفائدة  السيد (ة) لبنى 

الفايدي بباريخ 27 حاي )201.
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ابيطان  عريق  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   3.500
7.000 حصة لفائدة  السيد (ة) عس 9 

بنجلون بباريخ 27 حاي )201.
تفويت السيد (ة) ريشارد ابيطان 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   7.000
7.000 حصة لفائدة  السيد (ة) عس 9 

بنجلون بباريخ 27 حاي )201.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو )201 تمت رقم 704802.
53I

s2s consulting

SELECMA PANEL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting
عسارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاوحة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب
SELECMA PANEL شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 75 شارع 
11 يناير الطابق االول الشقة )16 
البيضاء 33200 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(323

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SELECMA PANEL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والطاقات  الهواء  وتكييف  الكهرباء 

املبجددة.

75 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
 16( الشقة  الطابق االول  يناير   11

البيضاء 33200 البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
صادق  اللطيف  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
صادق  اللطيف  عبد  السيد 
 107 عسارة  سيتي  كولف  عنوانه(ا) 
 33200 الخضراء  املدينة   10 شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
صادق  اللطيف  عبد  السيد 
 107 عسارة  سيتي  كولف  عنوانه(ا) 
 33200 الخضراء  املدينة   10 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ البيضاء   بالدار   البجارية 
 17 غشت 2020 تمت رقم 743171.

54I

s2s consulting

LKF PROMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting
عسارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاوحة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب
LKF PROMO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 75 شارع 
11 يناير الطابق االول الشقة )16 
البيضاء 33200 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
6(325

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LKF  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PROMO
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
75 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
 16( الشقة  الطابق االول  يناير   11

البيضاء 33200 البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : لهويوي  خالد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لهويوي  خالد  السيد 
 33200 االلفة    32 70رقم  زنقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  لهويوي  خالد  السيد 
 33200 االلفة    32 70رقم  زنقة 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743172.
55I

s2s consulting

LINEA SUPERIORE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting
عسارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاوحة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب

LINEA SUPERIORE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 75 شارع 
11 يناير الطابق االول الشقة )16 
البيضاء 33200 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(321

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LINEA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.SUPERIORE
او  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط اسبي9اد وتصدير .
75 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
 16( الشقة  الطابق االول  يناير   11

البيضاء 33200 البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد احين طارق :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  طارق  احين  السيد 
115 عين  10 رقم  تجزئة بلكبي9 زنقة 

الشق 33200 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  طارق  احين  السيد 
115 عين  10 رقم  تجزئة بلكبي9 زنقة 

الشق 33200 البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743170.
56I
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s2s consulting

DODO LUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

s2s consulting

عسارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 

الشقة 22 شارع املقاوحة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب

DODO LUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

17 حمل 25 تجزئة جوهرة سيدي 

حوحن - 33200 البيضاء املغرب.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.35(56(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 10 يوليوز 2020 تم  تمويل  

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
جوهرة  تجزئة   25 حمل   17 «زنقة 

البيضاء   33200  - حوحن  سيدي 

تجزئة  ال 9كة  «تجزئة  إلى  املغرب» 

 33200  - الشق  عين   4 الشقة   24

البيضاء  املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743230.

57I

QUICK TANS SARL

QUICK TANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUICK TANS SARL

 LOT FADILA RUE 11 N 5 RDC

 BRANES  TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

QUICK TANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 11 شارع 

برانص  رقم 5  اقاحة  فضيلة طنجة 

- 0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

85(57

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2018 يناير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 QUICK : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TANS

تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحوال.

11 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

برانص  رقم 5  اقاحة  فضيلة طنجة 

- 0000) طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 5.000   : اكاش  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 5.000   : السيدة حنان الصغي9 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اكاش  حمسد  السيد 

47الطنجة  بي9 شي9ي رقم   15 شارع  

000) طنجة املغرب.

السيدة حنان الصغي9  عنوانه(ا) 

طنجة   12 رقم  نرحس    15 شارع  

000) طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  اكاش   حمسد  السيد 

47الطنجة  بي9 شي9ي رقم   15 شارع  

000) طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   0( بباريخ  بطنجة   البجارية 

.m1181765193 2018 تمت رقم

5(I

tailleur el farraa

طيور الفرع
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طيور الفراع

اقاحة العزيزية شارع رويو0 العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 طنجة ، 

tanger maroc ،(0000

طيور الفرع شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة  

العزيزية شارع رويو0 العربية 

السعودية الطابق  3 رقم 20  - 

0000) طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10551(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 ف 9اير   18

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
طيور   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

الفرع.

خياط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقليدي.

اقاحة    : االجبساعي  املقر  عنوان 

العربية  رويو0  شارع  العزيزية 
 -   20 رقم   3 الطابق   السعودية 

0000) طنجة  املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حسزة الفراع  :  100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الفراع   حسزة  السيد 
حي حسنانة حوحة القصاص طنجة  

0000) طنجة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الفراع   حسزة  السيد 
حي حسنانة حوحة القصاص طنجة  

0000) طنجة  املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   04 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 2727.

60I

FIDUBAC SARL

ALLAINCE AMOUSSAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162حكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ALLAINCE AMOUSSAOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 
اخشاب احغار بودينارتسسسان 

الدريوش - 62152 الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

131
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 حاي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALLAINCE AMOUSSAOUI
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحبعة والبضائع غي9 املصاحبة
-اسبي9اد و تصدير.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بودينارتسسسان  احغار  اخشاب 
الدريوش - 62152 الدريوش املغرب.
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : السيد حمفوظ احوساوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد حيسون احوساوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
احوساوي  حمفوظ  السيد 

عنوانه(ا) دوار اخشاب احغار بودينار 

الدريوش 62152 الدريوش  املغرب.

السيد حيسون احوساوي عنوانه(ا) 

بودينارتسسسان  احغار  اخشاب  دوار 

الدريوش 62152 الدريوش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
احوساوي  حمفوظ  السيد 

عنوانه(ا) دوار اخشاب احغار بودينار 

الدريوش 62152 الدريوش  املغرب

السيد حيسون احوساوي عنوانه(ا) 

بودينارتسسسان  احغار  اخشاب  دوار 

الدريوش 62152 الدريوش  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بباريخ  بالدريوش   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 43.

61I

ABA GESTION SARLAU

STE TRIO OPTIC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

STE TRIO OPTIC شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 156 شارع 

الحسن الباني  - 26473 برشيد  

املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

114(3

 17 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2017 غشت 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRIO OPTIC

غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

 156  : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع الحسن الباني  - 26473 برشيد  

املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد طارق الودغي9ي  

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد طارق الودغي9ي  عنوانه(ا) 

شارع اللة حلكة إقاحة بهية 1 الشقة 

فاس    30000 الجديدة   املدينة   1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد طارق الودغي9ي  عنوانه(ا) 

شارع اللة حلكة إقاحة بهية 1 الشقة 

فاس    30000 الجديدة   املدينة   1

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 9   20 بباريخ  ب 9شيد   االببدائية 

2017 تمت رقم 2582.

62I

FINAUDIT

SMART INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

  SMART INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 

118،حجسع الوفا إقاحة طيبة 

شقة رقم 03 املحسدية  - 28820 

املحسدية  املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(667

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

)201 تقرر حل  31 دجن 9  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ     SMART INTERNATIONAL
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 

الوفا  118،حجسع  اإلجبساعي  حقرها 

إقاحة طيبة شقة رقم 03 املحسدية  - 

 : 28820 املحسدية  املغرب نتيجة ل 

صعوبة تمقيق الهدف البجاري.

ب  البصفية  حقر  حدد  و 

118،حجسع الوفا إقاحة طيبة شقة 
رقم 03 املحسدية  - 28820 املحسدية  

املغرب. 

و عين:

و  حرزاق  زكية   السيد(ة)  

املحسدية  املسي9ة  3)،حي  عنوانه(ا) 

املغرب كسصفي  املحسدية    28820

(ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  باملحسدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم )88.

63I

ABA GESTION SARLAU

SOCIÉTÉ UNIVERS OEIL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

MAROC
SOCIÉTÉ UNIVERS OEIL  شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 
زنون زنقة حنصور الدهبي  - 28830 

املحسدية  املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
201(7

في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2017 أبريل   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. SOCIÉTÉ UNIVERS OEIL
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنون زنقة حنصور الدهبي  - 28830 

املحسدية  املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد طريق ودغي9ي  

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد طارق الودغي9ي  عنوانه(ا) 
شارع اللة حلكة إقاحة بهية 1 الشقة 
فاس    30000 الجديدة   املدينة   1

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد طريق ودغي9ي  
شارع اللة حلكة إقاحة بهية 1 الشقة 
فاس   30000 الجديدة  املدينة   1

املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببوزنيقة  بباريخ 12 يوليوز 

2017 تمت رقم 1016.

64I

0 س س ج

ميدي كويست اكادير
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

0 س س ج
2) شارع الزرقطوني كليز حراكش ، 

40000، حراكش املغرب
حيدي كويست اكادير  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 2) شارع 
الزرقطوني شقة 6 الطآبق الثاني  - 

40000 حراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(5((7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
حيدي   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

كويست اكادير .
حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدريب حنهي خاص.
2) شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
 - الطآبق الثاني    6 الزرقطوني شقة 

40000 حراكش املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 200.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

سليطين   سني  نسرين  السيدة 
درهم   100 بقيسة  حصة   2.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
سليطين   سني  نسرين  السيدة 
الحسرة   تجزءة  احرشيش  عنوانه(ا) 

رقم 207 40000 حراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
سليطين   سني  نسرين  السيدة 
الحسرة   تجزءة  احرشيش  عنوانه(ا) 

رقم 207 40000 حراكش املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بباريخ  البجارية بسراكش  

)201 تمت رقم 104612.

65I

SOUHAL CONSULTING

STE ORTHO SYSMED
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

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

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ORTHO SYSMED  شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 3 

طريق ابو بكر حمسد ابن زهي9 الطابق 
الثاني  - 20360 الدار البيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.286731

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 01 يناير 2020 تقرر إنشاء 
 - تمت التسسية  تابع للشركة   فرع  

و الكائن بالعنوان شارع االحي9 حوالي 
الطابق   2  - عبد هللا عسارة احال0 ب 
 40000  - جليز    11 الشقة  الثالث 
طرف  حن  املسي9  و  املغرب  حراكش 

السيد(ة) البازي دنيا.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743273.

66I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

HK NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
HK NETTOYAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي طريق 

شريف إدري�شي الرقم 104 حكرر - 
64550 جرادة املسلكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

35343
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 HK  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NETTOYAGE
حقاول   *  : غرض الشركة بإيجاز 
املباجر،حخازن  واجهات  تنظيف 

وشقق.
* انجاز كل أشغال البناء 

* حقاول صهر األملنيو0 أو املعدن
طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - حكرر   104 الرقم  إدري�شي  شريف 

64550 جرادة املسلكة املغربية.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 500   : السيد فارس عبد الكريم 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد حغفور عبد الحسيد :  500 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : السيد فارس عبد الكريم   
بقيسة 50.000 درهم.

السيد حغفور عبد الحسيد : 500 
بقيسة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وصفات وحواطن الشركاء :

الكريم  عبد  فارس  السيد 
تاشفين  إبن  يوسف  حي  عنوانه(ا) 
املسلكة  جرادة   64550  25( الرقم 

املغربية.
الحسيد  عبد  حغفور  السيد 
عنوانه(ا) حي النهضة الزنقة 3 الرقم 

41 64550 جرادة املسلكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الكريم  عبد  فارس  السيد 
تاشفين  إبن  يوسف  حي  عنوانه(ا) 
املسلكة  جرادة   64550  25( الرقم 

املغربية
الحسيد  عبد  حغفور  السيد 
عنوانه(ا) حي النهضة الزنقة 3 الرقم 

41 64550 جرادة املسلكة املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 1601.
67I

FIDICOM

G H DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
G H DISTRIBUTION  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك
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 الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

أسساء طريق عين الشقف زواغة  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

633(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 G H  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. DISTRIBUTION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حواد البغدية العاحة بالجسلة .

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - أسساء طريق عين الشقف زواغة  

30000 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

  : الكنوني   أحين  حمسد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الكنوني   أحين  حمسد  السيد 

درب املسطاري حي   6 رقم  عنوانه(ا) 

الشرابليين  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الكنوني   أحين  حمسد  السيد 

درب املسطاري حي   6 رقم  عنوانه(ا) 

الشرابليين  30000 فاس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1899/2020.

68I

AMJAD AUDIT

MAROC SEL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وفاة شريك

AMJAD AUDIT

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

MAROC SEL  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

املقاوحة رقم 64 - 14200 سيدي 

سليسان املغرب.

وفاة شريك

رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 17 يوليوز 2020 تم اإلعال0 

توزيع  و  حني9  أحسد  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 201( يوليوز   24 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 7.145   ، حمسد حني9   السيد(ة) 

حصة .

 7.145   ، خليد حني9   السيد(ة) 

حصة .

 3.570   ، حني9   أسساء  السيد(ة) 

حصة .

 3.570   ، حني9   سناء  السيد(ة) 

حصة .

 3.570   ، شهناز حني9   السيد(ة) 

حصة .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  سليسان   بسيدي  االببدائية 

18 غشت 2020 تمت رقم 138.

6(I

FIDUBAC SARL

BG PROMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162حكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
BG PROMO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

النهضة بن طيب الدريوش - 62100 
الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
12(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 BG  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PROMO
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال العاحة.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 62100  - النهضة بن طيب الدريوش 

الدريوش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
1.000 حصة    : السيد جواد بغا 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
دوار  عنوانه(ا)  بغا  السيد جواد 
النهضة بن الطيب الدريوش  62100 

الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

دوار  عنوانه(ا)  بغا  السيد جواد 
النهضة بن الطيب الدريوش  62100 

الدريوش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بباريخ  بالدريوش   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 42.
70I

CABINET BADREDDINE

OSSOUD BARAHAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
)27 أ حسي9ة 1 اقاحة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، حراكش املغرب
OSSOUD BARAHAL شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة رقم 

22 التساط 2 تاحاللت   - * قلعة 
السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4113

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OSSOUD BARAHAL
اسبغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

حقهى و حطعم.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم 22 التساط 2 تاحاللت   - * قلعة 

السراغنة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .
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 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 OSSOUD BARAHAL الشركة 

درهم   100 بقيسة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  استيع  حمسد  السيد 

دوار اوالد بارحال الجوالة  القلعة  * 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  استيع  حمسد  السيد 

 * القلعة  دوار اوالد بارحال الجوالة  

قلعة السراغنة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بقلعة السراغنة  بباريخ 18 

غشت 2020 تمت رقم 176/2020.

71I

SOBAFISC

SOCIETE ABOZAKICONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBAFISC

)12 شارع املسي9ة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 SOCIETE ABOZAKICONS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

 HAY وعنوان حقرها اإلجبساعي

 AL MATAR LOT AL IKHLASS

 IMM6-APP.6 - 62000 NADOR

MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم البقييد في السجل البجاري

COURS

 27 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIETE ABOZAKICONS
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS DE CONSTRUCTION
 HAY  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 AL MATAR LOT AL IKHLASS
 IMM6-APP.6 - 62000 NADOR

.MAROC
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 FADMA CHAABANI السيدة 
درهم   100 بقيسة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
 FADMA CHAABANI السيدة 
 QU.OLD BRAHIM RUE (ا)عنوانه

.303 62000 NADOR MAROC
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
 FADMA CHAABANI السيدة 
 QU.OLD BRAHIM RUE (ا)عنوانه

303 62000 NADOR MAROC
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور  بباريخ 13 غشت 

2020 تمت رقم 5)27.

72I

ETUDE MAITRE MAJBAR

GROUPE BELLAKHDAR CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد حدة حزاولة حها0 املسي9ين

ETUDE MAITRE MAJBAR
 47BD MED V LOTISSEMENT

 ESSAFI 2EME ETAGE
 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

  GROUPE BELLAKHDAR CO
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: 
 Casablanca, 135, Bd Rahal
 El Meskini, 1er étage N°9 - -

.casablanca maroc
«تجديد حدة حزاولة حها0 املسي9ين»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تقرر   2020 حارس   11 في  املؤرخ 
املسي9ين  حها0  حزاولة  حدة  تجديد 

ملدة: illimitée سنوات.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743410.
73I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CERF CONSULT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CERF CONSULT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 28 
ساحة 11 يناير و باتريس لوحبا 
املدينة الجديدة - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
634(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 CERF  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.CONSULT
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات ادارية
- خدحات البدريب.

 28 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
ساحة 11 يناير و باتريس لوحبا املدينة 

الجديدة - 30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
االدري�شي  عثسان  حمسد  السيد 
 100 حصة بقيسة   1.000   : الرقيق 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
االدري�شي  عثسان  حمسد  السيد 
الرقيق عنوانه(ا) تجزئة لو�شي 5 رقم 
 30000 بن عبدهللا   شارع عالل   2

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
االدري�شي  عثسان  حمسد  السيد 
الرقيق عنوانه(ا) تجزئة لو�شي 5 رقم 
 30000 بن عبدهللا   شارع عالل   2

فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1993/2020.
74I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE SADNI   GLOBAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS
   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
STE SADNI   GLOBAL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجبساعي قطعة  17  

الطابق  2   تعاونية جرجو0  جساعة   

بئ9 طم طم  صفرو. - 31000 صفرو. 

املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

2(55

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SADNI   GLOBAL

صانع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

حواد  البناء..

عنوان املقر االجبساعي : قطعة  17  

الطابق  2   تعاونية جرجو0  جساعة   

بئ9 طم طم  صفرو. - 31000 صفرو. 

املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

  : اسساعيل   حالودي   السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

اسساعيل   حالودي   السيد 

   2 الطابق     17 قطعة   عنوانه(ا) 

تعاونية جرجو0  جساعة   بئ9 طم طم  

صفرو. 31000  صفرو. املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

اسساعيل   حالودي  السيد  

   2 الطابق     17 قطعة   عنوانه(ا) 

تعاونية جرجو0  جساعة   بئ9 طم طم  

صفرو. 31000 صفرو. املغرب .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  بباريخ  االببدائية بصفرو  

2020 تمت رقم 156.
75I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 LABO ET VENTE MATERIEL
 ET CONSOMMABLES

DENTAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 LABO ET VENTE MATERIEL ET
 CONSOMMABLES DENTAIRES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل رقم 
72 تجزئة العن 9ة س 1 طريق عين 

السسن - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

63485
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 LABO ET VENTE MATERIEL ET
.CONSOMMABLES DENTAIRES

ع  ُحصِنّ  -  : غرض الشركة بإيجاز 
أجهزة طب األسنان أو أجزائها

- اسبي9اد و تصدير.
عنوان املقر االجبساعي : حمل رقم 
طريق عين   1 العن 9ة س  تجزئة   72

السسن - 30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

800 حصة    : السيد زاهي حسن 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 200   : السيد عبد الرحيم راكبي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

 82 السيد زاهي حسن عنوانه(ا) 

درب البالغسية فاس الجديد  30000 

فاس املغرب.

راكبي  الرحيم  عبد  السيد 

العليا  الطيب  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

اوالد الطيب  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

 82 السيد زاهي حسن عنوانه(ا) 

درب البالغسية فاس الجديد  30000 

فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1972/2020.

76I

Sté quick bridge

QATER SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

QATER SYSTEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي املحل 

البجاري املسمى حلك خربوش والد 

حسوسة - 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

180(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 QATER : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.SYSTEM

أعسال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الري

- أشغال حخبلفة

- وسيط تجاري.

املحل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

والد  خربوش  حلك  املسمى  البجاري 

حسوسة - 35100 جرسيف املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

حصة   500   : السيد رشيد قارا 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبد املنعم اتريرس :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد رشيد قارا عنوانه(ا) تجزئة 

35100 جرسيف  عالل بن عبد هللا  

املغرب.

اتريرس  املنعم  عبد  السيد 

بن عبد هللا  تجزئة عالل  عنوانه(ا) 

35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد رشيد قارا عنوانه(ا) تجزئة 

35100 جرسيف  عالل بن عبد هللا  

املغرب

اتريرس  املنعم  عبد  السيد 

بن عبد هللا   تجزئة عالل  عنوانه(ا) 

35100 جرسيف املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  بجرسيف   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 822/2020.

77I
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حسباحنة شاحة

AUTO ECOLE MARCHICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسباحنة شاحة
شارع املسي9ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي9ة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

  AUTO ECOLE MARCHICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي طريق 

تاويسة حي عاريض الطابق االول رقم 

3  الناظور - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

2037(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 AUTO : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. ECOLE MARCHICA

تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة .

طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تاويسة حي عاريض الطابق االول رقم 

3  الناظور - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد جسال حزلين :  340 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 330   : السيد حمسد العسرو�شي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 330   : السيد اساحة بوحسيدي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 34000  : حزلين  جسال  السيد   

بقيسة 100 درهم.

 : العسرو�شي  حمسد   السيد 

33000 بقيسة 100 درهم.

السيد اساحة بوحسيدي : 33000 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حزلين  جسال  السيد 

 62000 دوار لغريبة بوعرك الناظور 

الناظور املغرب.

العسرو�شي  حمسد   السيد 

الناظور  بويزازارن  حي  عنوانه(ا) 

62000 الناظور املغرب.

بوحسيدي  اساحة  السيد 

 24 حي اوالد لحسن زنقة  عنوانه(ا) 
الناظور   62000 الناظور   2( رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد حنال القضاوي عنوانه(ا) 

 45 شارع جسال الدين االفغاني رقم 

الناظور 62000 الناظور املغرب

عنوانه(ا)  حزلين  جسال   السيد 

دوار لغريبة  بو عرك الناظور 62000 

الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور  بباريخ 12 غشت 

2020 تمت رقم 2756.

78I

offisc

AANOUNOU FOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

offisc

 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc

AANOUNOU FOOD شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الياسسين ر 

7 اإلقاحة 5) املحل رقم 2 - 20200 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.417407

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تست   2020 ف 9اير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة)  الحسن عنونو 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد (ة) حرية 

عبو  بباريخ 17 ف 9اير 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

ف 9اير 2020 تمت رقم 0)7312.

7(I

offisc

AANOUNOU FOOD

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين حسي9 جديد للشركة

offisc

 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc

AANOUNOU FOOD  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الياسسين ر 

7 اإلقاحة 5) املحل رقم 2   - 20200 

الدارالبيضاء املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.417407

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تم تعيين   2020 17 ف 9اير  املؤرخ في 

عبو   حسي9 جديد للشركة السيد(ة) 

حرية كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

ف 9اير 2020 تمت رقم 0)7312.

80I

STE HTCPRO SARL

MSABEN
إعالن حبعدد القرارات

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

MSABEN «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 أكدال - - 

الرباط املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.126(85

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

2020 تم اتخاذ  15 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 

 16 إلى  تغيي9 املقر األسا�شي للشركة 

شارع الحسن الثاني سال   11 عسارة 

الجديدة

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 

حمسد  السيد  الحصص:  تفويت 

الى أحيسة  حصة   500 سعود يفوت 

تفوت  حنذر  لطيفة  السيدة  سعود، 

500 حصة الى أحيسة سعود.  السيدة 

حصة   1000 تفوت  حنذر  لطيفة 

السيد  حسيسد،  حريم  السيدة  الى  

1500 حصة  اسساعيل سعود يفوت 

الى  السيدة حريم حسيسد.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

سعود  حمسد  السيد  إعفاء  حايلي: 

سعود  أحيسة  وتعيين  التسيي9  حن 

حسي9تين  حسيسد  حريم  السيدة  و 

للشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص على حايلي: 

تميين النظا0 األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

4: الذي ينص على  بند رقم البند 

 16  : للشركة  األسا�شي  املقر  حايلي: 

شارع الحسن الثاني سال   11 عسارة 

الجديدة.



عدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020)الجريدة الرسمية   10918

7: الذي ينص  6 و  بند رقم البند 
أحيسة سعود  الحصص:   على حايلي: 
2500 حصة و السيدة حريم حسيسد 

2500 حصة
بند رقم البند 13: الذي ينص على 
تعيين أحيسة سعود و السيدة  حايلي: 

حريم حسيسد حسي9تين للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  البجارية بالرباط  

2020 تمت رقم 106103.
81I

COMPTAMED

 LAKENS GLOBAL
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
 LAKENS GLOBAL MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 حعاريف 

الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4617(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LAKENS GLOBAL MOROCCO
اسبي9اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير الرخا0 والبالط.
زنقة   67  : عنوان املقر االجبساعي 
حعاريف   3 رقم   2 عزيز بالل الطابق 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 500   : الشعيبي  نتيلة  السيدة  
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : ياسين  نيسات  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة  نتيلة الشعيبي عنوانه(ا) 
الرباط  حابيال  حريز  اوالد  زنقة    8

10180 الرباط املغرب.
عنوانه(ا)  ياسين  نيسات  السيد 

تركيا 208)) طوسيه تركيا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة  نتيلة الشعيبي عنوانه(ا)   
الرباط  حابيال  حريز  اوالد  زنقة    8

10180 الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم 37)735.
82I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 FASHION CONSULTING
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RAIS AUDIT&CONSEIL
17، زنقة با ب املنصور - فضاء باب 
أنفا - الطابق 4 - الدار البيضاء ، 

2050، الدار البيضاء املغرب
 FASHION CONSULTING

GROUP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 75 ، شارع 
11 يناير الطابق 1 - رقم )16 - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(685

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 FASHION CONSULTING

.GROUP
غرض الشركة بإيجاز : اإلستــشارة     

في  جسيع املقاوالت .
 ،  75  : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع 11 يناير الطابق 1 - رقم )16 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ))  سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 (50   : سعيدي   ياسين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد يوسف فوزي :  50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد ياسين سعيدي  عنوانه(ا) 
أملانيا   -  29-91074 شوحنست9اس 

أملانيا.
عنوانه(ا)  فوزي  يوسف  السيد 
10 شارع حهدي بن   - 2 حدائق املنار 

بركة  - الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد ياسين سعيدي عنوانه(ا) 
أملانيا    -  29-91074 شوحنست9اس 

أملانيا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74351.
83I

TRANSTAMIMOUNT

TRANSTAMIMOUNT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSTAMIMOUNT
 KSAR MY MHAMED

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

TRANSTAMIMOUNT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

حوالي احمسد الخنك الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

13(83

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRANSTAMIMOUNT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال   ، الغي9  لحساب  البضائع 

حخبلفة ، اسبي9اد وتصدير.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - الرشيدية  الخنك  احمسد  حوالي 

52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : ابراهيم  ازاوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابراهيم  ازاوي  السيد 

الرشيدية   727 تجزئة بوتالحين رقم 

52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  ابراهيم  ازاوي  السيد 

الرشيدية   727 تجزئة بوتالحين رقم 

52000 الرشيدية املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم -.
84I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

REGIE CINQ D›ESPACE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

REGIE CINQ D›ESPACE  شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
زهرة 6، رقم 27، سيدي حعروف 

الدارالبيضاء - 20270 الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.48371
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم رفع   2000 يوليوز   10 في  املؤرخ 
رأسسال الشركة بسبلغ قدره «0.000) 
إلى  درهم»   10.000» أي حن  درهم» 
«100.000 درهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2000 تمت رقم 173384.
85I

Bureau de La competences consultation

CREATIVE DAMAS DESIGN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب
 CREATIVE DAMAS DESIGN

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حلبقى 
شارع البعث و شارع الفرسان وزنقة 
القدر عسارة التشرى رقم الدار 03 
الطابق الثاني - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
30811

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 ف 9اير   01
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CREATIVE DAMAS DESIGN
: البصسيم  غرض الشركة بإيجاز 

وصناعة االشهار.
حلبقى   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع البعث و شارع الفرسان وزنقة 
 03 الدار  التشرى رقم  القدر عسارة 
العيون   70000  - الثاني  الطابق 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
احغار  ايت  الصسد  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
احغار  ايت  الصسد  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي ابو حنيفة رقم 102 حي 

الوحدة 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

احغار  ايت  الصسد  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي ابو حنيفة رقم 102 حي 

الوحدة 70000 العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 ف 9اير  االببدائية بالعيون  بباريخ 

2020 تمت رقم 362/2020.

86I

IMEXFID

SHOP IN MOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMEXFID
 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
SHOP IN MOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي )3 زنقة 

اللة الياقوت الطابق الخاحس 
الشقة د - 20520 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(471
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 SHOP : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.IN MOTION
است9اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير و توزيع حلول البمليل الذكي 

و االدوات االلكت9ونية.
زنقة   3(  : عنوان املقر االجبساعي 
اللة الياقوت الطابق الخاحس الشقة 

د - 20520 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 330   : ابن كي9ان حريم  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 330   : ادريس  عسراوي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   LARDEV :  340 الشركة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة ابن كي9ان حريم عنوانه(ا) 
110 زنقة طه حسين طابق 1 شقة 3 
كوتيي 20060 الدار البيضاء املغرب.

السيد عسراوي ادريس عنوانه(ا) 
بوركون  كازبليزانس   8 رقم   4 زنقة 

20050 الدار البيضاء املغرب.
 3 عنوانه(ا)   LARDEV الشركة 
الطابق  كنزة  اقاحة  اركاشون  زنقة 
 20000 املقاوحة  شارع   141 االول 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد ابن كي9ان حريم عنوانه(ا) 
110 زنقة طه حسين طابق 1 شقة 3 

كوتيي 20060 الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743341.
87I

SWISS RESIDENCE MANAGEMENT

 SWISS RESIDENCE 
MANAGEMENT SARLAU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SWISS RESIDENCE
MANAGEMENT

 RESIDENCE LA CORNICHE
 IMMEUBLE1 RUE REGRAGA

 ، 200040، CASABLANCA
MAROC

 SWISS RESIDENCE 
MANAGEMENT SARLAU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

الكورنيش عسارة 2 شقة 1،زنقة 

ركراكةـ  الدار البيضاء - 200040 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468857

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 SWISS  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

 RESIDENCE MANAGEMENT

.SARLAU

سنديك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االنعاش   / البناء  اشغال   / حنهي 

خدحة  املسبلكات/  ادارة   / العقاري 

الكونسيي9ج/ تدوير النفايات.

إقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

1،زنقة  شقة   2 عسارة  الكورنيش 

 200040  - البيضاء  الدار  ـ  ركراكة 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حعبسد  عصا0  السيد 
شقة8   1 الطابق  شوني  زنقة   1(

إقاحة بيفي9لي ـ بيلفيديرـ الدارالبيضاء 

20300 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حعبسد  عصا0  السيد 
شقة8   1 الطابق  شوني  زنقة   1(

إقاحة بيفي9لي ـ بيلفيديرـ الدارالبيضاء 

20300 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم -.

88I

TOURAL TECHNIQUE

TOURALTECHNIQUE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOURAL TECHNIQUE
حي خط الرحلة 02 شارع البئ9 

الجديد رقم 65 العيون ، 70000، 
Laayoune Maroc

TOURALTECHNIQUE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي خط 

الرحلة 2 شارع البئ9 الجديد رق 65 - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
32643

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TOURALTECHNIQUE
 Travaux : غرض الشركة بإيجاز 
 divers industriels, travaux de
 tour, mécanique générale,
 électricité auto, tôlerie,
 chaudronnerie. Tous les travaux
 et fournitures d’électricité et de

. ,plomberie
: حي خط  عنوان املقر االجبساعي 
 - 65 2 شارع البئ9 الجديد رق  الرحلة 

70000 العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

السيد علوات علي :  1.000 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد علوات علي عنوانه(ا) شارع 
حي   151 النقيب حيلود الخلوفي رقم 

الفداء 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد علوات علي عنوانه(ا) شارع 
حي   151 النقيب حيلود الخلوفي رقم 

الفيداء 70000 العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ - تمت رقم 

.-

8(I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 ELITE DES TRAVAUX»
»INDUSTRIELS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 ELITE DES TRAVAUX»
INDUSTRIELS» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي الشقة رقم 
28، الطابق األول، إقاحة كالبونيبا، 
سيدي بوزيد، الجديدة - 24000 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1676(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ELITE» : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.«DES TRAVAUX INDUSTRIELS
حقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
صباغة  حقاولة   - املعدني.  البناء 

املباني. - الهندسة املدنية..
الشقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
إقاحة  األول،  الطابق   ،28 رقم 
 - الجديدة  سيدي بوزيد،  كالبونيبا، 

24000 الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 200.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.400   : بوعزة   احسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد الكبي9 زوهري :  600 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوعزة  احسد  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
عنوانه(ا)  زوهري  الكبي9  السيد  

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوعزة   احسد  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالجديدة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 25213.
(0I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ETLB ENGINEERING»
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«ETLB ENGINEERING» شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
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الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي السفلي، 
رقم 460، تجزئة السال0 1، الجديدة 

- 24000  الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16771

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ETLB» : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.«ENGINEERING

حكبب    -  : غرض الشركة بإيجاز 

الهندسية  األنشطة   - الدراسات. 

أشغال حخبلفة   - والهندسة املدنية. 

والبناء..

السفلي،   : عنوان املقر االجبساعي 
رقم 460، تجزئة السال0 1، الجديدة 

- 24000  الجديدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : الطالبي  السيدة نجالء 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الطالبي عنوانه(ا)  السيدة نجالء 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الطالبي عنوانه(ا)  السيدة نجالء 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بالجديدة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 25214.

(1I

حكبب  االستشارات و الخدحات

«ب.ب.ل.ل .إيموبيليي»
 ش.م.م.

«BBLL IMMOBILIER» 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

حكبب  االستشارات و الخدحات
وكالة بريد املغرب سيدي الصوفي، 
صندوق ال 9يد 70132 ، 20055، 

الدار البيضاء املغرب
«ب.ب.ل.ل .إيسوبيليي» ش.0.0. 

«BBLL IMMOBILIER»  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 105، 
شارع عبد املوحن،الطابق الخاحس، 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.226(51

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  08 يوليوز  املؤرخ في 
ابن  السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 

عسور حمسد بالل كسسي9 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743130.

(2I

MM TRUCKS SERVICES

أم  أم  تراكس   سيرفايسيز
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MM TRUCKS SERVICES
 ANGLE AVENUE DES FAR ET

 RUE D’ALSACE ETG 3 BUREAU
 12 -MOHAMMEDIA ANGLE
 AVENUE DES FAR ET RUE

 D’ALSACE ETG 3 BUREAU 12
 -MOHAMMEDIA، 28999،
MOHAMMEDIA MAROC

أ0  أ0  تراكس   سي9فايسيز شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 
الجيش امللكي وزنقة ألزاس الطابق 
3 املكبب 12   املحسدية )))28 

املحسدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
25777

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
أ0   أ0    : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

تراكس   سي9فايسيز.
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع حمليا ودوليا 
 -البصدير واالسبي9اد.

زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ألزاس  وزنقة  امللكي  الجيش  شارع 
املحسدية     12 املكبب   3 الطابق 

)))28 املحسدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد اجواندي املهدي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد اجواندي املهدي عنوانه(ا) 
ب  عسارة  ستبة  شارع  زينب  اقاحة  

شقة 1 20800 املحسدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد اجواندي املهدي عنوانه(ا) 
ب  عسارة  ستبة  شارع  زينب  اقاحة  

شقة 1 20800 املحسدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  باملحسدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 828.
(3I

فؤاد رحوي

BOUHMALA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فؤاد رحوي
شارع حمسد الخاحس رقم 11 ارفود 

، 52200، ارفود ااحغرب
BOUHMALA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 80 
زنقة الزرقطوني أرفود - 52000 

أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1331(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   201( أكبوبر   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BOUHMALA TRAVAUX
/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Entrepreneur de travaux divers
.ou construction

 Marchand de fournitures  2/
.de bureaux en détail

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  البجارية، 
حباشرة  املرتبطة  والعقارية  املنقولة 
باألغراض  حباشرة  غي9  بطريقة  أو 
أو الكفيلة ببمقيق  السالفة الذكر، 

وتطوير غرض الشركة.
 80 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
 52000  - أرفود  الزرقطوني  زنقة 

أرفود املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد عبد الكريم كروحي :  333 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
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السيد هشا0 كروحي :  334 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الشفيق كروحي :  333 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

كروحي  الكريم  عبد  السيد 
الزرقطوني  زنقة   80 رقم  عنوانه(ا) 

أرفود 52000 أرفود املغرب.
عنوانه(ا)  كروحي  هشا0  السيد 
أرفود  الزرقطوني  زنقة   80 رقم 

52000 أرفود املغرب.
كروحي  الشفيق  عبد  السيد 
الزرقطوني  زنقة   80 رقم  عنوانه(ا) 

أرفود 52000 أرفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  كروحي  هشا0  السيد 
أرفود  الزرقطوني  زنقة   80 رقم 

52000 أرفود املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

أكبوبر )201 تمت رقم )1331.
(4I

eurest compta sarl

MORNING BREEZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

MORNING BREEZE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 
40 العسارة 2 االطابق 2 شارع 

الشفشاوني فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
63505

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. MORNING BREEZE

حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلسبي9اد،  و  ،البصدير  إتصال 

البجارة العاحة .

رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع   2 االطابق   2 العسارة   40

فاس   30000  - فاس  الشفشاوني 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

السيدة خي9ة البوزكري اإلدري�شي 

:  5 حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

البوزكري  نورالدين  السيد 

 100 بقيسة  حصة   (5   : اإلدري�شي 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة خي9ة البوزكري اإلدري�شي 

الدراس  سيد  درب   6 عنوانه(ا) 

حصسودة 30000 فاس املغرب.

البوزكري  نورالدين  السيد 

غانية  تعاونية  عنوانه(ا)   اإلدري�شي 

 30000 سبع روا�شي حوالي يعقوب 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة خي9ة البوزكري اإلدري�شي 

الدراس  سيد  درب   6 عنوانه(ا) 

حصسودة 30000 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم )))1.

(5I

كفاءات كونسولبينغ

RYADS CCI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كفاءات كونسولبينغ
482 شارع حمسد الخرازعسارة 

البوزاني تطوان ، 3000)، تطوان 
املغرب

RYADS CCI شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
عالل الفا�شي تجزئة البسسساني 
اقاحة ياسسين الوالية 2 تطوان - 

3000) تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
27305

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 RYADS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.CCI
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري والسياحي.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
البسسساني  تجزئة  الفا�شي  عالل 
 - تطوان   2 الوالية  ياسسين  اقاحة 

3000) تطوان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 810.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد يوسف زكري  : جسيع امللك 
ذي    «201 صوفيا  «رياض  املسمى 
  24523/76 رقم   العقاري  الرسم 
الكائن بسرتيل حي الدريوات املبكون 
 (LOT R+3) حن قطعة ارضية عارية
بقيسة  حربع    حت9   180 حساحتها 

810.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زكري   يوسف  السيد 
شارع بي9وت رقم 18  3000) تطوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة لطيفة الطويل عنوانه(ا) 
يدر   بني  السحت9يين  حنكال  دوار 

3000) تطوان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2323.

(6I

حسباحنة شاحة

MFMG TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حسباحنة شاحة
شارع املسي9ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي9ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
MFMG TRANS  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
الحسن  االول رقم 246 بلوك 

السكوري الطابق االول رقم 12 
الناظور  - 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
20387

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   07
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 MFMG : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. TRANS
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نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  الدولي  و  الوطني  البضائع 

الغي9

اسبي9اد البضائع

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

بلوك   246 رقم  االول  الحسن  

 12 رقم  االول  الطابق  السكوري 

الناظور  - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد احبارك روكبان 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 السيد احبارك روكبان : 100000 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد احبارك روكبان عنوانه(ا) 
حي اشوحاي زنقة )3 رقم 05 الناظور 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد احبارك روكبان  عنوانه(ا) 
حي اشوحاي زنقة )3  رقم 05 الناظور 

62000 الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور  بباريخ 12 غشت 

2020 تمت رقم 2800.

(7I

FISCALEX MAROC

DOMINIQUE TESTI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

DOMINIQUE TESTI شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 208 

الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
اسفي حكبب رقم )1 الطابق االول 

حراكش - 40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105701

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   1(

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DOMINIQUE TESTI

الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبدريب في تنسية الشخصية.
عنوان املقر االجبساعي : رقم 208 

طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
الطابق االول   1( اسفي حكبب رقم 

حراكش - 40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 100   : السيدة دوحينيك تيستي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة دوحينيك تيستي عنوانه(ا) 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة دوحينيك تيستي عنوانه(ا) 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

17 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 16)114.

(8I

CONCILIUM EXPERTISE

GAMING GEAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الدادو�شي، 

رقم )، املعاريف، الدار البيضاء ، 
20330، الدار البيضاء املغرب
GAMING GEAR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 56زنقة ابو 
زايد الدادو�شي، رقم  ،)املعاريف، 

الدار البيضاء - 20330  الدار 
البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(573

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GAMING GEAR
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهزة حعلوحاتية.
56زنقة   : املقر االجبساعي  عنوان 
ابو زايد الدادو�شي، رقم  ،)املعاريف، 
الدار    20330  - البيضاء  الدار 

البيضاء  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 MOROCCAN الشركة 
 GAMING EVOLUTION :  1.000

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

 MOROCCAN الشركة 
عنوانه(ا)   GAMING EVOLUTION
الدار    ، جوريس  جان  شارع   4(
البيضاء   الدار    20330 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  ححجوبي  عزيز  السيد 
س    02 الخزاحة   تجزئة  ليساسفة 
3الدار  10طابق   شقة   أ  2عسارة 
البيضاء   الدار    201(0 البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743505.
((I

ELEGANCE ART DE VIVRE

ELEGANCE ART DE VIVRE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELEGANCE ART DE VIVRE
بلوك 5،رقم 66 ، 20430، 

الدارالبيضاء املغرب
 ELEGANCE ART DE VIVRE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك 
5،رقم 66 الدارالبيضاء 20430 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
465643

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   04
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ELEGANCE ART DE VIVRE
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البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اسبي9اد وتصدير.

بلوك   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 20430 الدارالبيضاء   66 5،رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
 100   : عبده  البدراوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
البدراوي عبده عنوانه(ا)  السيد 
بلوك 5،رقم 66 20430 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
البدراوي عبده عنوانه(ا)  السيد 
بلوك 5،رقم 66 20430 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 0)137.

100I

cabinet jdaini

SUPERETTE RABHI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
SUPERETTE RABHI شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 605 
رقم 56 حي تيورار بركان - 63300 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
72((

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SUPERETTE RABHI
*حمل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البقالة .
عنوان املقر االجبساعي : زنقة 605 
 63300  - بركان  تيورار  حي   56 رقم 

بركان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : حمسد  رابحي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حمسد  رابحي  السيد 
حي تيورار بركان   22 رقم   603 زنقة 

63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حمسد  رابحي  السيد 
حي تيورار بركان   22 رقم   603 زنقة 

63300 بركان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  ب 9كان   االببدائية 

2020 تمت رقم 310/2020.
101I

STE M-A COMPTE SARL

LOUTSHI SERVICE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE M-A COMPTE SARL
 AV SAKIA AL HAMRA RUE EL
 KOUFA N°24 BETTANA SALE ،

11000، SALE MAROC

LOUTSHI SERVICE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 
الثالث اقاحة املنصور العسارة 3 

شقة 7 تابريكت سال - 11000 سال 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
31621

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 ف 9اير   03
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LOUTSHI SERVICE
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

و التسيي9.
الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الثالث اقاحة املنصور العسارة 3 شقة 
7 تابريكت سال - 11000 سال املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
100 حصة    : السيدة هالة ندير 

بقيسة 100 درهم للحصة .
بقيسة   100  : السيدة هالة ندير   

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة هالة ندير عنوانه(ا) اقاحة 
تابريكت   7 شقة   3 املنصور العسارة 

سال 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة هالة ندير عنوانه(ا) اقاحة 
تابريكت   7 شقة   3 املنصور العسارة 

سال 11000 سال املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بباريخ  بسال   االببدائية 

2020 تمت رقم )3480.
102I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

INTELCARE - انتلكير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE
104 حكرر شارع عبد املوحن الطابق 

الرابع ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

انبلكيINTELCARE - 9 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي 23 زنقة 
عبد السال0 الخطابي حرس سلطان 

الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.378(41
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يوليوز   16 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
لصناعة  االولية  املواد  اسبي9اد 

حواد البجسيل.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 2)7435.
103I

MARCHICA CONSEIL

TEMSAMAN AGRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

TEMSAMAN AGRO شركة ذات 
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حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي بحي 

عاريض سكبور 2، زنقة رقم : 136 

الناظور - 62020. الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

20241

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   02

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TEMSAMAN AGRO

 .1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيعها   املعاد  للسلع  وحسبورد  تاجر 

 ، الضخ   ، الهيدروليكية  (املعدات 

حنبجات   ، الزراعية  البذور   ، الري 

 ، حبيدات اآلفات   ، الصحة النباتية 

األسسدة ، حعدات الحساية الزراعية 

، حعدات الزراعة ، إلخ) ؛
الري  حشاريع  وتنفيذ  دراسة   .2

بالرش والبقطي9 والغسد.

3. انباج وبيع النباتات..

بحي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 136  : زنقة رقم   ،2 عاريض سكبور 

الناظور - 62020. الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : الصلحي  السيد حسيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الصلحي  السيد حسيد 

حرغين،  ،بني  يعقوب  ايت  دوار 

الدريوش.  62044 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  الصلحي  السيد حسيد 
حرغين،  ،بني  يعقوب  ايت  دوار 

الدريوش. 62044 الدريوش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالناضور   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 1375.

104I

BUREAU ESSOUFYANI

ABIDINE-SHIPPING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

ABIDINE-SHIPPING شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي حوالي 
رشيد املجسوعة M الرقم )25   - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
32613

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ABIDINE-SHIPPING
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع األثواب و األقسشة - املعدات 
توزيع   - اللوجيستيك   - اإللكت9ونية 
املعدات تأجي9   - والزيوت  الوقود 

نقل   - والبناء  املبنوعة  األعسال   -  
النقل   - حالكها  عن  نيابة  البضائع 
أنواع  لجسيع  ودوليا  وطنيا  ال 9ي 
فئة:  أي  حن  النقل   - البضائع 
والجوية  الحديدية  والسكك  ال 9ية 
 ...  - للناس  العا0  النقل   - والبمرية 

(خدحات أخرى).
عنوان املقر االجبساعي : حي حوالي 
 -    25( الرقم   M املجسوعة  رشيد 

70000 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
بنعابدين  العابدين  زين  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
بنعابدين  العابدين  زين  السيد 
حي  (ل)  بلوك   152 الرقم  عنوانه(ا) 
حوالي رشيد  70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
بنعابدين  العابدين  زين  السيد 
حي  (ل)  بلوك   152 الرقم  عنوانه(ا) 
حوالي رشيد  70000 العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 13 غشت 

2020 تمت رقم )186.

105I

AUDICO

افولكي سكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

افولكي سكن شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 44 شارع 
20210 الدار  إفران سيل -  

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.141025
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 حاي   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
دكي9  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
حصة اجبساعية حن   38.000 برادة 
السيد  40.000 حصة لفائدة   أصل 
حاي   08 بباريخ  عسور  صوفية   (ة) 

.2020
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 6)7415 .

106I

AUDICO

سمكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

سسكوس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
حندرونا بقعة رقم 80 سيدي 

حعروف - 20520 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.3(107
العا0  الجسع  بسقب�شى 
 2020 حاي   06 اإلسبثنائي املؤرخ في 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع  تم 
حن  أي  درهم»   500.000» قدره 
«2.000.000 درهم» إلى «2.500.000 
حقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
حع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 741713 .

107I
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IASCOMPTES sarl

LUSSO CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

IASCOMPTES sarl
18 شارع بي9ون طابق 1 شقة 2 
بلفدير ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب
LUSSO CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 شارع 
الحرية الطابق 3 رقم 6 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.258533

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في )2 يونيو 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 6 رقم   3 شارع الحرية الطابق   10»
إلى  املغرب»  الدار البيضاء   20000  -
 «ALEM.2/5/3» األر�شي  «الطابق 
حي  طه  و شارع   12M شارع  تقاطع 
البيضاء   الدار   20000  - املطار 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 35)740.

108I

AUDICO

سمكوس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

سسكوس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
حندرونا بقعة رقم 80 سيدي 

حعروف  - 20520 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.3(107

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تست   2020 حاي   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

دكي9  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 

حصة اجبساعية حن   24.600 برادة 

السيد  25.000 حصة لفائدة   أصل 

حاي   08 بباريخ  عسور  صوفية   (ة) 

.2020

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت   04 رقم  تمت   2020 غشت 

.2020

10(I

MOROCO JET

MOROCO JET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOROCO JET

332, شارع براهيم روداني، الطابق 

5, الشقة 21, إقاحة ريمان، حعاريف 

الدار البيضاء. ، 24150، الدار 

البيضاء املغرب

MOROCO JET شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 332, شارع 

براهيم روداني، الطابق 5, الشقة 

21, إقاحة ريمان، حعاريف الدار 

البيضاء.  - 24000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(565

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MOROCO JET
اسبغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
وتأجي9 املركبات البمرية ذات حمرك 

وحراكب النزهة لألغراض البجارية..
 ,332  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 ,5 الطابق  روداني،  براهيم  شارع 
حعاريف  ريمان،  إقاحة   ,21 الشقة 
الدار   24000  - البيضاء.   الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

10.000.000 درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد هشا0 حصباحي 
حصة بقيسة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد هشا0 حصباحي عنوانه(ا) 
الجديد  البئ9   24150 الجديد  البئ9 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد هشا0 حصباحي عنوانه(ا) 
الجديد  البئ9   24150 الجديد  البئ9 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )1757.
110I

ديفي اكسبي9تيز

RED PILL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

ديفي اكسبي9تيز
إقاحة الياسسين زاوية شارع عسر 
الخيا0 وزنقة البنفسج عسارة 7 

بوسيجور ، 20220، الدار البيضاء 
املغرب

RED PILL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 20 تجزئة 
سيدي عبد الرحسان رقم 16 - 
20610 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.414(27
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«400.000 درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
إدحاج احبياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 741480.

111I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

B & T SEAFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

B & T SEAFOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي  تطوان 
بارك قطعة 112 س.ر جواحعة 

سوق القديم عين لحسن - 3020) 
TETOUAN املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.25217

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 غشت   04 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   8.000.000»
«1.000.000 درهم» إلى «000.000.) 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 1610/2020.

112I

FUDIAMET

اهريلة انديستري
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDAIMET
8 زنقة ابن العادل، الطابق الثاني، 
رقم 7، الدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
اهريلة انديست9ي  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 332 
شارع ابراهيم روداني الطابق الباني  
الرقم 12 املعاريف الدار البيضاء  -  

20330 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(54(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
اهريلة   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

انديست9ي .
غرض الشركة بإيجاز : حدادة .

 332  : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم روداني الطابق الباني  
  - املعاريف الدار البيضاء    12 الرقم 

20330 الدار البيضاء  املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : اهريلة سعيد   السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سعيد   اهريلة  السيد 
ح 0   3( رقم   37 درب السعد زنقة 
 2 0 5 7 0 الداالبيضاء   

الدارالبيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد   اهريلة  السيد 
ح 0   3( رقم   37 درب السعد زنقة 
 2 0 5 7 0 الداالبيضاء   

الدارالبيضاء املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 3)7433.

113I

FIDUSAL

AUTO-ECOLE AL FAYHAE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUSAL
3)14وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تسارة ، 12030، تسارة 
املغرب

 AUTO-ECOLE AL FAYHAE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

الخي9 رقم 26 حرس الخي9 - 12000  
تسارة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.126185
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تست   2020 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
السعدية  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   500 شابيل 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
يوليوز   06 الشباكي بباريخ  حريم   (ة) 

.2020

السعدية  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   500 شابيل 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
06 يوليوز  (ة) سسي9ة الشباكي بباريخ 

.2020
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   18 بباريخ  ببسارة   االببدائية 

2020 تمت رقم 3767.
114I

FIDUSAL

AUTO-ECOLE AL FAYHAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

FIDUSAL
3)14وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تسارة ، 12030، تسارة 
املغرب

  AUTO-ECOLE AL FAYHAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
الخي9 رقم 26 حرس الخي9  - 12000 

تسارة املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.126185

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  06 يوليوز  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 

الشباكي حريم كسسي9 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  ببسارة   االببدائية 

2020 تمت رقم 3767.
115I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE BENZI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SOCIETE BENZI TRANS  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك 

5 رقم 63 حي تسرسيت أيت حلول 
إنزكان  -  86150  أيت حلول  

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.6125

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   201( يناير   24 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ     SOCIETE BENZI TRANS
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
حقرها اإلجبساعي بلوك 5 رقم 63 حي 
تسرسيت أيت حلول إنزكان  -  86150  
حل   : ل  نتيجة  املغرب  حلول   أيت 

الشركة.
بلوك  ب  البصفية  حقر  حدد  و 
حلول  أيت  تسرسيت  حي   63 رقم   5
إنزكان  -   86150 أيت حلول  املغرب. 

و عين:
و  حهطاط  حمسد   السيد(ة) 
دوار حوريس القليعة أيت  عنوانه(ا) 
املغرب  حلول  أيت    86356 حلول 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بباريخ  االببدائية بانزكان  

2020 تمت رقم 1270.
116I

FUDIAMET

جملتي انوفاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDAIMET
8 زنقة ابن العادل، الطابق الثاني، 
رقم 7، الدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
جسلتي انوفاسيون  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 
زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 

5 الدارالبيضاء  - 0)204 
الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(547

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
: جسلتي  بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

انوفاسيون .
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصيدالنية  املنبجات  وتسويق 
وبيع جسيع  البجسيل  وحسبمضرات 

املنبجات البجارية ع 9 اإلنت9نت.
 10  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 5 الشقة   3 الطابق  الحرية  زنقة 
الدارالبيضاء  - 0)204 الدارالبيضاء  

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
50 حصة  السيد حمسد املفيد  :  

بقيسة 100 درهم للحصة .
  : عنيبة  قري�شي  فاطسة  السيدة 
40) حصة بقيسة 100 درهم للحصة
السيدة اكرا0 الدباغ  :  10 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  املفيد   حمسد  السيد 
للكهرباء  العليا  الوطنية  املدرسة 
 20100 الدارالبيضاء   وامليكانيك 

الدارالبيضاء  املغرب.
عنيبة  قري�شي  فاطسة  السيدة 
الوطنية  املدرسة  عنوانه(ا) 
 7 كلم  البمرية  للدراسات  العليا 
 20100 البيضاء   الجديدة  طريق 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  الدباغ   السيدة اكرا0 
22 زنقة النجف ط 4 اقاحة املنار حي 
 20340 البيضاء  الفرنسية  العائلة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  املفيد   حمسد  السيد 
للكهرباء  العليا  الوطنية  املدرسة 
 20100 الدارالبيضاء   وامليكانيك 

الدارالبيضاء  املغرب
عنوانه(ا)  الدباغ   السيدة اكرا0 
22 زنقة النجف ط 4 اقاحة املنار حي 
 20340 البيضاء  الفرنسية  العائلة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 2)7433.

117I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE PLANETE DU
PROJET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE PLANETE DU PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك 4 
رقم 215 حي العرب أزرو أيت حلول 
إنزكان  - 80070 أيت حلول املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.15(13
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   0( في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«400.000 درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
إدحاج احبياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بباريخ  االببدائية بانزكان  

2020 تمت رقم )126.

118I

TIME SPORT SARL AU

TIME SPORT SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

TIME SPORT SARL AU
شارع يوسف ابن تشفين اقاحة 

الشهباء ب 2 الطابق االر�شي رقم 
178 ، 0000)، طنجة املغرب

TIME SPORT SARL AU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

يوسف ابن تشفين اقاحة الشهباء 
ب 2 الطابق االر�شي رقم 178  - 

0000) طنجة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(0333

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
املؤرخ في 26 يونيو 2020 تقرر إنشاء 
التسسية  تمت  للشركة   تابع  فرع  
الكائن  و   TIME SPORT SARL AU
املجسع  العسارة حي بالطو,  بالعنوان 
زنقة  الثاني  الشطر  زاهية  السكني 
املوحن   عبد  شارع  بونسار,  فرانسو 
و  املغرب  البيضاء   الدار   20042  -
بوقيش   السيد(ة)  طرف  حن  املسي9 

حسن .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233047.

11(I

FIDUSAL

 CENTRE AL BACHAYER DE
 COMMUNICATION ET DE
SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUSAL

3)14وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تسارة ، 12030، تسارة 

املغرب

 CENTRE AL BACHAYER DE

 COMMUNICATION ET DE

 SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 4 شارع 

احنة بنت وهب الطابق األول حي ابن 

رشد الوفاق  - 12000 تسارة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.128681

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تقرر حل  28 ف 9اير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 CENTRE AL BACHAYER DE

 COMMUNICATION ET DE

SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE  حبلغ 

وعنوان  درهم   30.000 رأسسالها 

شارع احنة بنت   4 حقرها اإلجبساعي 

رشد  ابن  حي  األول  الطابق  وهب 

الوفاق  - 12000 تسارة املغرب نتيجة 

ل : عد0 بداية النشاط.

شارع   4 و حدد حقر البصفية ب 

احنة بنت وهب الطابق األول حي ابن 

رشد الوفاق  - 12000 تسارة املغرب. 

و عين:

و  عبدياله  شفيقة   السيد(ة) 

أ0  تجزئة  الطالب  اقاحة  عنوانه(ا) 

 12000 تسارة   3 شقة   5 هاني عسارة 

تسارة املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  ببسارة   االببدائية 

2020 تمت رقم 3766.

120I
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judist

JUDIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

judist
 RUE SOUMAYA RESIDENCE
 SHEHRAZAD . 5EME ETAGE

 N°22 PALMIER CASABLANCA،
24000، CASABLANCA MAROC

judist شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة سسية 
إقاحة شهرزاد3 ،الطابق 5 رقم 
22 بامليي الدارالبيضاء - 24000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468647
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

.judist : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التسكويت.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 5 ،الطابق  شهرزاد3  إقاحة  سسية 
رقم 22 بامليي الدارالبيضاء - 24000 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
  : السيد عسر سطاوني بنعبد هللا 
175 حصة بقيسة 100 درهم للحصة
  : السيد علي سطاوني بنعبد هللا 
175 حصة بقيسة 100 درهم للحصة
السيد األحين سطاوني بنعبد هللا :  
175 حصة بقيسة 100 درهم للحصة 
 175   : الشتيوي  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد يونس بولعيد :  300 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

هللا  بنعبد  سطاوني  عسر  السيد 
الطابق  أكبوبر   6 زنقة  عنوانه(ا) 
 20000 البيضاء  الدار   6 الشقة   3

الدارالبيضاء املغرب.
هللا  بنعبد  سطاوني  علي  السيد 
الطابق  14تجزئة غنيسر   عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء    33 شقة  الثالث 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
السيد األحين سطاوني بنعبد هللا 
شارع  حوليي9زاوية  زنقة  عنوانه(ا) 
عبد اللطيف بن قدور الطابق 5 شقة 
الدارالبيضاء   20000 ق غسين   10

املغرب.
السيد املهدي الشتيوي عنوانه(ا) 
الرباط  شارع املقاوحة الشقة13   42

10000  الرباط املغرب.
عنوانه(ا)  بولعيد  يونس  السيد 
2052 حي حوالي إسساعيل سال  رقم 

20000  سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد املهدي الشتيوي عنوانه(ا) 
الرباط  شارع املقاوحة الشقة13   42

10000  الرباط املغرب
عنوانه(ا)  بولعيد  يونس  السيد 
2052 حي حوالي إسساعيل سال  رقم 

20000  سال املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم -.

121I

PERFECT TRANS GLOBALE 

 PERFECT TRANS GLOBALE
P.T.G

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PERFECT TRANS GLOBALE
قصر تسزوغين رقم 3) الخنك 

 BP 516 الرشيدية

 BOUTALAMINE ERRACHIDIA،

52000، الرشيدية املغرب

 PERFECT TRANS GLOBALE

P.T.G شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

تسزوغين رقم 3) الخنك الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

13(85

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   01

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 PERFECT TRANS GLOBALE

.P.T.G

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال   ، الغي9  لحساب  البضائع 

حخبلفة.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تسزوغين رقم 3) الخنك الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : يوسف  ازاوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يوسف  ازاوي  السيد 
رقم 505 تجزئة حوالي علي الشريف 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  يوسف  ازاوي  السيد 
رقم 505 تجزئة حوالي علي الشريف 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم -.

122I

UNION BEST SOLUTIONS

M’ECH’EN LOOK
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي9 جديد للشركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

حراكش املغرب

M’ECH’EN LOOK   شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة رقم 

4 الطابق األول حلكية املزراني 4 

الحي املحسدي الوحدة 5 رقم 253 

شارع عالل الفا�شي وزنقة 7 - 4000 

حراكش املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.38865

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

2020 تم تعيين  06 يوليوز  املؤرخ في 

السيد(ة)   للشركة  جديد  حسي9 

MACHROUH Omar  كسسي9 وحيد

تبعا إلقالة حسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

06 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 114710.

123I

STE GAFFA NORD VERNIS SARL

 STE GAFFA NORD VERNIS

SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية
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 STE GAFFA NORD VERNIS
SARL

الشركة املحاسبة الك 9ى ف.ا.0 
ش.0.0 7 زنقة العراق اقاحة الصفا و 
املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

0000)، طنجة املغرب
 STE GAFFA NORD VERNIS
SARL شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي : 

 BEAUSEJOUR RUE 13 N 1
TANGER - 90000 طنجة املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.35833
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تقرر   2020 يوليوز   07 في  املؤرخ 
 STE GAFFA NORD VERNIS حل 
SARL شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد حبلغ رأسسالها 
حقرها  وعنوان  درهم   10.000
 BEAUSEJOUR RUE اإلجبساعي 
طنجة   13 N 1 TANGER - 90000
املغرب نتيجة لعد0 نشاط الشركة .

و عين:
كافة  القادر   عبد  السيد(ة) 
 68 زنقة  بنكي9ان  حي  عنوانه(ا)  و 
0000) طنجة املغرب  رقم48 طنجة 

كسصفي (ة) للشركة.
الجسعية  انعقاد  تم  قد  و 
 2020 يوليوز   07 بباريخ  الخباحية 
 BEAUSEJOUR RUE 13 N 1 وفي 

TANGER - 90000 طنجة املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 80)3.
124I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة صطسيون كاغوسغي 
اوطو ش.م.م

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة صطسيون كاغوسغي اوطو 
ش.0.0 شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 13 
شارع عبد الرحيم بوعبيد الحي 
الصناعي اكادير - 80000 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
435((

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   03
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
شركة   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

صطسيون كاغوسغي اوطو ش.0.0.
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
انواع صباغة السيارات - بيع لواز0 و 

اكسيسورات السيارات بالبقسيط.
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع عبد الرحيم بوعبيد الحي   13
اكادير   80000  - اكادير  الصناعي 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد سوكرات سعيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد سوكرات سعيد عنوانه(ا) 
بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع   13 رقم 
الحي الصناعي اكادير 80000  اكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد سوكرات سعيد عنوانه(ا) 
بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع   13 رقم 
الحي الصناعي اكادير 80000  اكادير 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 25).

125I

FIDURIZK

ADIMARO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
ADIMARO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي القدس 

)150/3 بنسليسان  - 13000 
بنسليسان املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.5305
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
2020 تقرر حل  11 ف 9اير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ADIMARO  حبلغ رأسسالها 100.000 
اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 
 - بنسليسان    39/150 القدس  حي 
 : 13000 بنسليسان املغرب نتيجة ل 

تصفية رضائية قبل األوان.
حي  ب  البصفية  حقر  حدد  و 
القدس 39/150 بنسليسان  - 13000 

بنسليسان املغرب. 
و عين:

السيد(ة) عادل   حربل و عنوانه(ا) 
سيدي ال 9نو�شي   27 رقم   16 بلوك 
البيضاء  الدار   20600 البيضاء  

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  حمل  و   املخابرة 

و الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  سليسان   ب ن  االببدائية 

ف 9اير 2020 تمت رقم )8.
126I

COMPTAFFAIRES

MEGA EXPERT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي9 جديد للشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
MEGA EXPERT  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
املقاوحة الحسنية 1 زنقة 17 رقم 
271 العالية - 20800 املحسدية 

املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.21573

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
2020 تم تعيين  23 يوليوز  املؤرخ في 
السيد(ة)   للشركة  جديد  حسي9 

اسليوت نعيسة كسسي9 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  باملحسدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم ))8.
127I

ديوان الخدحات

STE ESPACE JAGA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدحات
شارع حمسد الخاحس رقم 4) سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

STE ESPACE JAGA شركة ذات 
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حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 
القدس قيادة الخنيشات احدكورت 

- 16050 احدكورت املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
2850(

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESPACE JAGA
غرض الشركة بإيجاز : حقهى

اشغال حخبلفة او البناء
نجارة الخشب.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
القدس قيادة الخنيشات احدكورت 

- 16050 احدكورت املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد ادريس جكا :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  جكا  ادريس  السيد 
حي القدس قيادة الخنيشات جرف 
امللحة  16020 جرف امللحة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  جكا  ادريس  السيد 
حي القدس قيادة الخنيشات جرف 

امللحة  16020 جرف امللحة  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  االببدائية بسيدي قاسم  

يوليوز 2020 تمت رقم 246.
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COMPTAFFAIRES

 SOLUTIONS FACILITIES
SERVICE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 SOLUTIONS FACILITIES

SERVICE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي سيدي 
حعروف شارع ابو بكر القادري اقاحة 

احفد الطابق الثالث رقم 12 - 
20020 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468737

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOLUTIONS FACILITIES  :

.SERVICE
تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واجهات املباجر  واملحالت و الشقق.

سيدي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حعروف شارع ابو بكر القادري اقاحة 
 -  12 رقم  الثالث  الطابق  احفد 

20020 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : حنان  الكادة  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   حنان  الكادة  السيدة 
 20020  84 رقم   11 زنقة  بين ملدن 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد عبد الرزاق احين عنوانه(ا)  
 20020  (6 رقم   11 زنقة  بين ملدن 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ البيضاء   بالدار   البجارية 
 11 غشت 2020 تمت رقم 742544.
12(I

STRAVISCO

STE CONFORT PNEU SARL
إعالن حبعدد القرارات

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

 STE CONFORT PNEU SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
 N°260 :وعنوان حقرها االجبساعي
 Alem 3-RDC/sous sol 50000

MEKNES - 50000 حكناس املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.41053

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
2020 تم اتخاذ  08 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 
-1رفع راسسال الشركة  قرار رقم 
ينص  الذي  درهم:   500.000 ب 
الشركة  راسسال  زيادة  حايلي:  على 
درهم ليصبح راسسال   500.000 ب 

الشركة هو 600.000 درهم
قرار رقم -2تمويل املقر االجبساعي 
حايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 
للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 
2 تجزئة ال 9كة  للعنوان الجديد رقم 
القانون  تميين  حكناس-  التساتين 

االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 
النظا0 األسا�شي البالية: 

بند رقم بند رقم 4 : املقر االجبساعي 
للشركة: الذي ينص على حايلي: رقم 2 

تجزئة ال 9كة التساتين حكناس
املسبلكات   :  6 رقم  بند  رقم  بند 
ينص  الذي  للشركة:  النقدية 
عساد  السيد   * حايلي:  على 
درهم*السيد طريق  اتباتو:240.000 
درهم*السيد  الدحساني:180.000 
وديع:180.000  الصنهاجي  حجد 

درهم* املجسوع هو 600.000 درهم
راسسال   :  7 رقم  بند  رقم  بند 
حايلي:   على  ينص  الذي  الشركة: 
درهم   600.000 الشركة  راسسال 
 100 ب  حصة   6000 حن  حبكونة 
يلي  كسا  حبوزعة  للحصة  درهم 
 2400 اتباتو:  عساد  السيد   *  :
الدحساني:  طريق  حصة*السيد 
1800 حصة*السيد حجد الصنهاجي 

وديع: 1800 حصة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2436.

130I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة العيون الساقية 

الحسراء

OXOBEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 
العيون الساقية الحسراء

صندوق ال 9يد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

OXOBEST شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك 
ح  رقم 314 حي الوحدة - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
32623
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OXOBEST
حخبلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال والخدحات
البجارة العاحة

االست9اد و البصدير النقل.
بلوك   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 70000  - حي الوحدة   314 رقم  ح  

العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد حمسد الحاحدي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حمسد الحاحدي عنوانه(ا) 
بلوك ح  رقم 314 حي الوحدة 70000 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حمسد الحاحدي عنوانه(ا) 
بلوك ح  رقم 314 حي الوحدة 70000 

العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 17 غشت 

2020 تمت رقم 1881/20.
131I

العيون استشارات

LAKSSAT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحي9 حوالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

LAKSSAT شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
االحل 02 رقم 215 - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

32641

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LAKSSAT

حا  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يبعلق بالنشاط البجاري

والخدحاتي، االست9اد والبصدير

والتسويق والبوزيع.....

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
االحل 02 رقم 215 - 70000 العيون 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حمى اعسر :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

حي  عنوانه(ا)  اعسر  حمى  السيد 

 20 حوالي رشيد الشطر االول بلوك 
رقم 27  70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

حي  عنوانه(ا)  اعسر  حمى  السيد 

 20 حوالي رشيد الشطر االول بلوك 
رقم 27  70000 العيون املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 18 غشت 

2020 تمت رقم 1875.
132I

كابيسوك

SUPER BETAIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيسوك
20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
20070، الدارالبيضاء املغرب

SUPER BETAIL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 23  زنقة 
بوريد الطابق 03,شقة 05 الصخور 
السوداء, الدار البيضاء - 0)202 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468521
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 SUPER : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.BETAIL SARL
غرض الشركة بإيجاز : اسبي9اد و 

تصدير
اسبي9اد االبقار بجسيع انواعها.

كل حا يبعلق بالزراعة و االعالف.
املغرب,  انماء  جسيع  في  تسويق 
املباجرة حع جسيع املنبوجات املبعلقة 

بسوضوع الشركة..
23  زنقة  عنوان املقر االجبساعي : 
الصخور   05 03,شقة  بوريد الطابق 
 202(0  - البيضاء  الدار  السوداء, 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد دويمي حمسد :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : اشرف  كركيش  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حمسد  دويمي  السيد 
رقم   3 زناتة  حجسوعة  القدس  حي 

20600 الدار  287 سيدي ال 9نو�شي 

البيضاء املغرب.

السيد كركيش اشرف عنوانه(ا) 
اقاحة البدر 0 س 7 عسارة 60 رقم 22 

البيضاء  الدار   20580 السبع   عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حمسد  دويمي  السيد 
رقم   3 زناتة  حجسوعة  القدس  حي 

20600 الدار  287 سيدي ال 9نو�شي 

البيضاء املغرب

السيد كركيش اشرف عنوانه(ا) 
اقاحة البدر 0 س 7 عسارة 60 رقم 22 

البيضاء  الدار   20580 السبع   عين 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ البيضاء   بالدار   البجارية 

 10 غشت 2020 تمت رقم 742364.

133I

COFISCOM

BELAZ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

BELAZ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي القطعة 

164 باب املدينة  - 63300 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



10933 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

72(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 BELAZ : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TRAVAUX

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

القطعة   : عنوان املقر االجبساعي 

بركان   63300  - املدينة   باب   164

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : السيد بالعربي عز العراب 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : زكية  لحسيني  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

العراب  عز  بالعربي  السيد 

50 زنقة االحا0 الغزالي حي  عنوانه(ا) 

الحسني  63300 بركان املغرب.

عنوانه(ا)  زكية  لحسيني  السيدة 

الحسني  الغزالي حي  االحا0  زنقة   50

6300 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

العرب  عز  بالعربي  السيد 

50 زنقة االحا0 الغزالي حي  عنوانه(ا) 

الحسني  63300 بركان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  ب 9كان   االببدائية 

2020 تمت رقم 309/2020.

134I

ARCHADI

ARCHADI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ARCHADI

 APPRT 1er ETAGE BLOC B

 N°213 HASSANIA II ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ARCHADI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة 

الطابق 1 بلوك ب رقم 213 

الحسنية - 20800 املحسدية املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.421(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسسالها  حبلغ    ARCHADI SARL

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

بلوك   1 الطابق  شقة  اإلجبساعي 

 20800  - الحسنية   213 رقم  ب 

أزحة في   : املحسدية املغرب نتيجة ل 

العسل.

شقة  ب  البصفية  حقر  حدد  و 

الطابق 1 بلوك ب رقم 213 الحسنية 

- 20800 املحسدية املغرب. 

و عين:

نجيب   أحسد  سيدي  السيد(ة) 

زنقة  غيبة  فيال  عنوانه(ا)  و  لعراقي 

املغرب  املحسدية   20800 الغرب 

كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  حمل  و   املخابرة 

و الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بباريخ  باملحسدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 874.

135I

KAMMOURI AUDIT

HOTEL SAINTE ENTOINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

KAMMOURI AUDIT
70 زنقة ليبورن ، 20500، الدار 

البيضاء املغرب
HOTEL SAINTE ENTOINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان حقرها االجبساعي شارع 

املخبار السو�شي - 85450 تافراوت .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.84(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 08 يوليوز 2020 تم تمويل 
الشكل القانوني للشركة حن «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

املساهسة».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  بباريخ  االببدائية ببيزنيت  

2020 تمت رقم 531.
136I

ENTREPRISE RICH

IMBARKEN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENTREPRISE RICH
 N°46BIS RUE TANGER RICH ،

52400، RICH MAROC
IMBARKEN شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي : رقم 05  
زنقة تيزي نبلغست ,حي 20 غشت, 
الريش - حيدلت - 52400 الريش 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
2445

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   02
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

شكل الشركة : شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IMBARKEN
+نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9.
  05 رقم   :  : عنوان املقر االجبساعي 
زنقة تيزي نبلغست ,حي 20 غشت, الريش 

- حيدلت - 52400 الريش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد :  لحسن هسوري   :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد لحسن هسوري   عنوانه(ا) 
حي  بناني  الجياللي  شارع   14 رقم 
الريش   52400 الريش   , املسي9ة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد لحسن هسوري   عنوانه(ا) 
حي  بناني  الجياللي  شارع   14 رقم 
املسي9ة, الريش 52400 الريش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بسيدلت  بباريخ 13 غشت 

2020 تمت رقم 128.
137I

ENTREPRISE RICH

ADRAF TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENTREPRISE RICH
 N°46BIS RUE TANGER RICH ،

52400، RICH MAROC
ADRAF TRAVAUX شركة

 ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 146 

حي بوليلي,  الريش - حيدلت - 52400 

الريش املغرب



عدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020)الجريدة الرسمية   10934

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

2447

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   01

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ADRAF TRAVAUX

: + اشغال  غرض الشركة بإيجاز 

حخبلفة.

عنوان املقر االجبساعي : رقم 146 

حي بوليلي,  الريش - حيدلت - 52400 

الريش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : اوليم حمسد    السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حمسد    اوليم  السيد 

,الناظور  اجوهراتا,فرخانة  دوار 

62024 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حمسد    اوليم  السيد 

,الناظور  اجوهراتا,فرخانة  دوار 

62024 الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بسيدلت  بباريخ 13 غشت 

2020 تمت رقم )12.

138I

KAMMOURI AUDIT

HOTEL SAINTE ENTOINE
تعيين أعضاء حجلس اإلدارة

KAMMOURI AUDIT
20500، الدار  70 زنقة ليبورن ، 

البيضاء املغرب

 HOTEL SAINTE ENTOINE

«شركة  املساهسة»

شارع  االجبساعي:  حقرها  وعنوان 

تافراوت   85450  - السو�شي  املخبار 

املغرب.

«تعيين أعضاء حجلس اإلدارة»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.84(

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

املؤرخ في 08 يوليوز 2020

تقرر تعيين أعضاء حجلس اإلدارة 

خالل السنوات املالية البالية: 

2020 -

2021 -

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

األشخاص الطبيعيون: 

هللا  عبد  صوبي  السيد(ة)  
والكائن  عا0  حدير  رئيس  بصفبه(ا) 

حنضرونا  تجزئة  ب:  عنوانه(ا) 
 20150 حعروف  سيدي   206 رقم 

الدارالبيضاء املغرب

ابراهيم  صوبي  السيد(ة) 

بصفبه(ا) حبصرف والكائن عنوانه(ا) 
الوزيس   17 رقم  بوفري  زنقة  ب: 

20410 الدارالبيضاء املغرب

املحفوظ  صوبي  السيد(ة) 

بصفبه(ا) حبصرف والكائن عنوانه(ا) 
الوازيس  بوفريل  زنقة   15 رقم  ب: 

20410 الدارالبيضاء املغرب

األشخاص املعنويون: 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  بباريخ  االببدائية ببيزنيت  

2020 تمت رقم 531.

13(I

STE FIDUTRA-COM

 ETABLISSEMENT DOUNIA

AL AIRFANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

STE FIDUTRA-COM

عسارة ال 9كة الطابق 3 رقم )1

 شارع عالل الفا�شي ، 40000، 

حراكش املغرب

 ETABLISSEMENT DOUNIA AL

AIRFANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

تسلطانت أو3  سيدي يوسف بن 

علي - 40000 حراكش املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.75373

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   2020 يوليوز   16 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   (00.000» قدره 

«1.000.000 درهم» إلى «00.000).1 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

06 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 114688.

140I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BILAL TD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

BILAL TD شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل رقم 
)23 قطعة الوفاق عين السسن - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
634(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 BILAL  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.TD
أعسال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

حخبلفة
- اسبي9اد و تصدير.

عنوان املقر االجبساعي : حمل رقم 
 - السسن  عين  الوفاق  قطعة   23(

30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : شرودة  بالل  السيد 
درهم   100.000 بقيسة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  شرودة  بالل  السيد 
 30000 حي الزيبون غفساي تاونات 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  شرودة  بالل  السيد 
 30000 حي الزيبون غفساي تاونات 

فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1989/2020.

141I
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distra conseils

FIVE G
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، حراكش املغرب
FIVE G  شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي : حمل رقم 
1 رقم 115 تجزئة الحديقة طريق 

اسفي حراكش  40000 املغرب.
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105341

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   06
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 FIVE G :  االقبضاء بسخبصر تسسيتها

غرض الشركة بإيجاز :
-  تاجر في املواد الغذائية

- الببغ.
عنوان املقر االجبساعي حمل رقم 
طريق  الحديقة  تجزئة   115 رقم   1

اسفي - 40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة: )) سنة.
 30.000 الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم حقسم كالبالي:
 : السيد حمسد املخبار البوعزاوي 
300 حصة بقيسة 100 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
البوعزاوي  املخبار  حمسد  السيد 
 115 رقم   1 رقم  حمل  عنوانه(ا) 
تجزئة الحديقة طريق اسفي حراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي9ي الشركة:
البوعزاوي  املخبار  حمسد  السيد 

 115 رقم   1 رقم  حمل  عنوانه(ا) 

تجزئة الحديقة طريق اسفي حراكش 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 البجارية بسراكش بباريخ 

2020 تمت رقم 114562

142I

distra conseils

ANEMYAGGAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Distra conseils

رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 40000، حراكش املغرب

ANEMYAGGAR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

الثاني رقم  33عرصة صلحان ايزكي 

حراكش - 40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد. 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

105687

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

حسؤوليه  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤوليه 

الوحيد.

.ANEMYAGGAR

غرض الشركة بإيجاز :

واألشغال  البناء  في  حقاول   -  

املخبلفة .

-الهندسة املدنية.

 -تاجر.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
33عرصة صلحان ايزكي  الثاني رقم  

حراكش - 40000 حراكش املغرب
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) 
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة: 

درهم، حقسم كالبالي 
السيد سعيد غنا0 : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -
السيد  الشركاء  وحواطن  وصفات 
عرصة  عنوانه(ا)  غنا0  سعيد 
حراكش   33 رقم  ايزيكي  صلحان 

40000 حراكش املغرب
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي9ي الشركة
عنوانه(ا)  غنا0  سعيد  السيد 
 33 رقم  ايزيكي  صلحان  عرصة 

حراكش 40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بباريخ  بسراكش  البجارية 

2020 تمت رقم 03)114
143I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

COL BAIL SARL
إعالن حبعدد القرارات

COL BAIL
شركة حمدودة املسؤولية رأسسالها 

3.801.500,00  درهم 
في طور رفعه إلى11.220.000,00  

درهم
حقرها االجبساعي: دوار بوخالف، 
كزناية، عسارة عين زهران رقم ) ، 

الشقة رقم 38 - طنجة
السجل البجاري رقم 573)4 طنجة.
الجسع  حمضر  بسقب�شى   (1
 13 في  املؤرخ   االسبثنائي   العا0 
القرارات  اتخاذ  تم  يوليوز2020 

البالية:
بسبلغ  الشركة  رأسسال  زيادة 
ليصبح   درهم   7.418.500,00
11.220.000,00 درهم و ذلك بخلق 
بقيسة  جديدة  أنصبة   74.185
 ، الواحدة  للحصة  درهم    100,00
حكبتبة وحمررة عن طريق املقاصة 

حن الحساب الجاري للشركة و أسند 
EMAI  SARL بالكاحل لفائدة الشركة
األسا�شي  القانون  تميين   •

للشركة.
2)  تم اإليداع القانوني بكبابة 
بطنجة،  البجارية  املحكسة  ضبط 
تمت عدد   2020 غشت   18 بباريخ 
                                                     . 233135

حن أجل النشر البيان 

144I

aice compta

FAIRBUS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
FAIRBUS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 26 شارع 
حرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20370 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467(41

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FAIRBUS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع والبخزين.
26 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
حرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20370 البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
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 50.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

السيد أحسد هاشم  :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد أحسد هاشم عنوانه(ا) 55 
زنقة املقلد العاقلي بوركون  20040 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  هاشم  أحسد  السيد 

أحسد هاشم 20040 البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 741800.

145I

select conseil

HANDLIFE
إعالن حبعدد القرارات

select conseil

شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

HANDLIFE «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي: 313 شارع 

حمسد5 طابق 2 عسارة كوطا بني 

حالل  - 23000 بني حالل املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.10215

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تم اتخاذ   2020 حارس   02 املؤرخ في 

القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

حايلي: تمويل شركة حن شخص داتي 
الى شخص حعنوي 

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

حايلي: شريك وحيد السيد حصطفى 

فريس

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
حمدودة  حسؤولية  دات  شركة 

بشريك وحيد
بند رقم 2: الذي ينص على حايلي: 

HANDLIFE SARL AU تسسيتها
بند رقم 3: الذي ينص على حايلي: 
حا  كل  و  الهندسة  البجاري  غرضها 

يبعاق بهدا املجال
بند رقم 4: الذي ينص على حايلي: 
شارع حمسد   313 حقرها االجبساعي  
الخاحس  الطابق 2 عسرة الكوطا بني 

حالل
بند رقم 5: الذي ينص على حايلي: 
تاريخ  حن  إببداءا  سنة   (( حدتها 

تأسيسها
بند رقم 6: الذي ينص على حايلي: 
السنة املالية تتبدئ في االول حن ياير 

و تنبهي في اخر دجن 9 حن كل سنة
على  ينص  الذي   :8-7 رقم  بند 
 300.000  : رأس حال الشركة  حايلي: 
3000حصة حن  درهم حقسسة إلى   
الواحدة    للحصة  100درهم  فئة  
حمررة كاحلة لفائدة السيد حصطفى 

فريس 
على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 
حايلي:  يقو0 بتسيي9 الشركة ملدة غي9 

حمدودة السيد  حصطفى فريس
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني حالل  بباريخ 02 حارس 

2020 تمت رقم 388.

146I

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 ذات الشريك 

الوحيد

BADRA GYB   شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائبسانية حكيم الرجواني 
ش.0.0

 ذات الشريك الوحيد
شارع حمسد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السال0 ويسالن حكناس ، 
50080، حكناس املغرب

شركة   BADRA GYB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
حمسد الزرقطوني ، درب 11 رقم 

16 حي السال0، ويسالن ،حكناس  - 
50080 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
501(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
شركة     : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.BADRA GYB
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة أو البناء. .
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم   11 درب   ، الزرقطوني  حمسد 
 - ،حكناس   ويسالن  حي السال0،   16

50080 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد يونس أوشن  :  330 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد عبد الحكيم جبار  :  340 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 330   : بودادن   حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  أوشن   يونس  السيد 
  F عسارة   1 البوحيد  إقاحة   613
حراكش   40010 حراكش   ح 9وكة 

املغرب .
جبار   الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) عسارة السوق البلدي رقم 
6 الحاجب  51000 الحاجب املغرب.
عنوانه(ا)  السيد حمسد بودادن  
شارع سلطانة املدينة املنورة  املسلكة 
املدينة   42331 العربية السعودية   

املنورة  املسلكة العربية السعودية  .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  أوشن   يونس  السيد 
  F عسارة   1 البوحيد  إقاحة   613
حراكش   40010 حراكش  ح 9وكة 

املغرب 
جبار   الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) عسارة السوق البلدي رقم 

6 الحاجب 51000 الحاجب املغرب
عنوانه(ا)  السيد حمسد بودادن  
شارع سلطانة املدينة املنورة  املسلكة 
املدينة   42331 العربية السعودية   

املنورة  املسلكة العربية السعودية  
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2065.

147I

حكبب حعيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

CCAM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب حعيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السال0 بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليسان ، 14200، سيدي سليسان 

املغرب
CCAM شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حكبب رقم 
03 اقاحة ياسسين 25 شارغ يعقوب 
املنصور  - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
55315

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
.CCAM : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
توطين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات.
حكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارغ   25 ياسسين  اقاحة   03 رقم 
يعقوب املنصور  - 14000 القنيطرة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 30.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حعيشة أيوب :  300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  أيوب  حعيشة  السيد 
 14200  22 حي السال0 بلوك أو رقم 

سيدي سليسان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  غادل  ال 9ناوي  السيد 
سيدي   14200 حالك   أوالد  حي 

سليسان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بباريخ  بالقنيطرة   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم -.
148I

ste aicha cash plus

 STE  شركة عائشة كش بليس
AICHA CASH PLUS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل البصفية

ste aicha cash plus
 hay sekka bensouda fes ، 110

30030، Fes maroc
 STE  شركة عائشة كش بليس

AICHA CASH PLUS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي : 16 

عسارة 4 تجزئة نادية بنسودة فاس - 
30000 فاس املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.47145

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تقرر   2020 يونيو   15 في  املؤرخ 
 STE حل شركة عائشة كش بليس  
ذات  شركة   AICHA CASH PLUS
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
 100.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 
 16 اإلجبساعي  درهم وعنوان حقرها 
تجزئة نادية بنسودة فاس   4 عسارة 
فاس املغرب نتيجة لركود   30000  -

النشاط..
و عين:

السيد(ة) عائشة  حمسدي علوي 
و عنوانه(ا) 12 شارع احا0 علي الشقة 
املغرب  فاس   30000 الدكارات   12

كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
بباريخ 15 يونيو 2020 وفي 16 عسارة 
4 تجزئة نادية بنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1785/2020.
14(I

حكبب الرياني للسماسبة

اربو شيرت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حكبب الرياني للسماسبة
شارع حمسد داود رقم230 

 تطوان ، 3040)، تطوان املغرب
اربو شي9ت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

الطوب جساعة الزيبون  - 3000) 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
27263

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

اربو   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

شي9ت.

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالس بالجسلة والبقسيط

- االسبي9اد والبصدير

- الخياطة والطباعة على املالبس.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 (3000  - الزيبون   جساعة  الطوب 

تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : احجيدة  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : لهري  اسساعيل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  احجيدة  السيد حمسد 

دوار الطوب الزيبون  3000) تطوان 

املغرب.

السيد اسساعيل لهري عنوانه(ا) 

عسارة  الرجاء  زنقة  الزربوح  خندق 

 (3000  01 ط   04 رقم  الشرقاوي 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد   حمسد احجيدة عنوانه(ا) 

دوار الطوب الزيبون  3000) تطوان 

املغرب

السيد اسساعيل لهري عنوانه(ا) 

عسارة  الرجاء  زنقة  الزربوح  خندق 

 (3000  01 ط   04 رقم  الشرقاوي 

تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

04 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 0)22.

150I

Arithmetic Compta 

مانة بور
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شارع حوالي عبد العزيز (اقاحة 

الريان) املكبب رقم 4 ، 14000، 
القنيطرة املغرب

حانة بور  شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 23 شارع 
أنوال اقاحة فلوري رقم 11 حكبب 

رقم 04 حيسوزة  - 14000 القنيطرة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5531(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
حانة   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

بور .
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املسبخدحين /  النقل املدر�شي /  نقل 

ال 9ي للبضائع.
23 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
حكبب   11 رقم  فلوري  اقاحة  أنوال 
14000 القنيطرة   - 04 حيسوزة   رقم 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : حانة  حسزة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
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السيد حسزة حانة عنوانه(ا) دوار 

ولد العربي 14000 القنيطرة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد حسزة حانة عنوانه(ا) دوار 

ولد العربي 14000 القنيطرة املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  االببدائية بالقنيطرة  
رقم -.

151I

FLASH ECONOMIE

PIRDIZA  برديزا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

رفع الرأسسال اإلجبساعي لشركة 

برديزا ش.0.0

STE PIRDIZA SARL

ايت بن حسو آيت سدرات الجبل 

العليا بوحالن دادس

 ICE : 00164(076000082  RC

: 5137

حن خالل حمبوى حمضر الجسع 

العا0 االسبثنائي املؤرخ في

  ببوحالن دادس تم االتفاق على: 

04/08/2020

االجبساعي   رأسسال  حن  الرفع   -

للشركة: حن 100000 إلى 5000000  

جديدة  حصة   4(000 بزيادة 

أي  للواحدة  درهم   100 فئة  حن   .

00000)4 درهم حودعة في الحساب 

الشريك  طرف  حن  للشركة  البنكي 

الوحيد:

لبطاقة    :  50000 يسبلك   

 PA122673 رقم  الوطنية  البعريف 

لألسهم  الجديد  البقسيم  ليصبح 

كالبالي: فرحات الحسين, الحاحل 

يناسب  حا  أي  اجبساعية,  حصة 

5000000 درهم رأسسال الشركة.

-2 تغيي9 القانون األسا�شي.

بكبابة  تم  القانوني:  اإليداع 

بتنغي9  ااٍلببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت رقم:5)4 بباريخ 07/08/2020 

152I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ARAFA PETRO
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SALHI
ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE ARAFA PETRO SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة    AU

ذات الشريك الوحيد
قصر  اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 
 52000  - كلسيسة   حلعب  حرتوشة 

الرشيدية املغرب
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

2020/13(8(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   06
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE ARAFA PETRO SARL

. AU
حمطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لخدحة السيارات .
قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 52000  - كلسيسة   حلعب  حرتوشة 

الرشيدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : ازراحن   السيد عرفة 
درهم   100.000 بقيسة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ازراحن   عرفة  السيد 
قصر حرتوشة حلعب كلسيسة  52000 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  ازراحن   عرفة  السيد 
قصر حرتوشة حلعب كلسيسة  52000 

الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالرشيدية  بباريخ 28 يوليوز 

2020 تمت رقم 657.
153I

FLASH ECONOMIE

BACKYARD DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées royales

 28 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

BACKYARD DESIGN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة أسوليل 
شارع حسن 2 - 80000 أكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 43835

بسقب�شى  عقد عرفي حؤرخ في 03 
يوليوز 2020 تم إعداد القانون األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

باملسيزات البالية:
شكل الشركة : شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BACKYARD DESIGN
-النجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية 
-اسبي9اد و تصدير.

عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
أسوليل شارع حسن 2 - 80000 أكادير 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

السيد قدري عبد الجليل  :  850 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 SETOUANE   :  150 الشركة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

الجليل   عبد  قدري  السيد 
حي   305 رقم   3 د  بلوك  عنوانه(ا) 

الداخلة 80000 أكادير املغرب .
الشركة SETOUANE   عنوانه(ا) 
عسارة أسوليل شارع حسن 2 80000 

أكادير املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الجليل   عبد  قدري  السيد 
حي   305 رقم   3 د  بلوك  عنوانه(ا) 

الداخلة 80000 أكادير املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5435).
154I

لوازير كار

URBAN SYNERGY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

URBAN SYNERGY
 LERAC SARAMITO 2, ,512
 SBATA ، 50500، MEKNES

MAROC
URBAN SYNERGY شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 512، 

لي9اك ساراحيطو 2، سباتا - 50500 
حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
50305

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
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الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.URBAN SYNERGY
حكبب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  املخبلفة  االشغال  الدراسات، 

البناء.
 ،512  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 50500  - 2، سباتا  لي9اك ساراحيطو 

حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : البواتي  اشرف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  البواتي  اشرف  السيد 
 50500 تجزئة رياض توالل،    ،487

حكناس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  البواتي  اشرف  السيد 
 50500 تجزئة رياض توالل،    ،487

حكناس املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2201.
155I

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

STE YAZI SOLAIRE
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 RUE ZERLLAKA IMM EL

 HALOUAT ، 35000، TAZA

MAROC

STE YAZI SOLAIRE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

اإلحا0 الشافعي حي النكد - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1805

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 حارس   04

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.YAZI SOLAIRE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصور  صيانة  و  بيع,شراء,تركيب 

الفالحية  املعدات  و جسيع  الفولبية 

األشغال  و  البصدير  و  االسبي9اد  و 

املخبلفة

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 35100  - اإلحا0 الشافعي حي النكد 

جرسيف املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 100   : السيد جسال بن عثسان 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد جسال بن عثسان عنوانه(ا) 

اوالد رحو  كاحبي9 هوارة  دوار حرشة 

35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد جسال بن عثسان عنوانه(ا) 
اوالد رحو   كاحبي9 هوارة  دوار حرشة 

35100 جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  هو  بجرسيف   االببدائية 

 04/08/2020
بباريخ 04 غشت 2020 تمت رقم 

.824/2020
156I

cabinet comptable aziz

PRIMO EVENTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن احسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب
PRIMO EVENTS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 
إقاحة الكورنيش رقم 2 شقة 1 
زنقة ركراكة بوركون - 20600 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
465555

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PRIMO EVENTS
حبعهد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.
إقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الكورنيش رقم 2 شقة 1 زنقة ركراكة 
الدارالبيضاء   20600  - بوركون 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

السيد كرتي نتيل :  1.000 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد كرتي نتيل عنوانه(ا) 62 حي 
الدارالبيضاء   20202 ولفة  يساحين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد كرتي نتيل عنوانه(ا) 62 حي 
الدارالبيضاء   20202 ولفة  يساحين 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 13680.
157I

MS BISNESS

MS BISNESS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MS BISNESS
47. شارع اللة ياقوت الطابق 
5 الدارالبيضاء. ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
MS BISNESS شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي 47. شارع 
اللة ياقوت الطابق 5 الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.364((5

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
املؤرخ في 20 يوليوز 2020 تقرر حل 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد MS BISNESS  حبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
اللة  شارع   .47 اإلجبساعي  حقرها 
 - الدارالبيضاء   5 الطابق  ياقوت 
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املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000
ل : عد0 توفر علي الزبائن وانخفاض 

املبيعات بشكل حنعد0.
و حدد حقر البصفية ب 47. شارع 
اللة ياقوت الطابق 5 الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) صالح الدين   حجعيط 
 608 شارع املسي9ة رقم  و عنوانه(ا)  
املغرب  الناظور    62000 الناظور  

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  حمل  و   املخابرة 

و الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 741772.

158I

FLASH ECONOMIE

ASSIA MARBRE
  آسية حاربر

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 ASSIA MARBRE  آسية حاربر
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسسالها:100.000.00 درهم

حقر الشركة:  151 زنقة أساحة 
ابن زيد طابق 2 سيتي كوش ن ج 

املعاريف الدار البيضاء 
السجل البجاري: 433423

حل شركة
العا0  الجسع  حمضر  بسقب�شى 
2020 قرر  يوليوز   22 املنعقد بباريخ 
املساهم الوحيد الحل الحبي للشركة 

اببداءا حن 22 يوليوز -2020
جاحع  الشرقي  السيد  تعيين 
القاطن ببعاونية الحسدانية بولعوان 
الجديدة كسصفي للشركة و إعطاءه 
ببصفية  املبعلقة  الصالحيات  كل 
كل حن الحسابين النشط و السلبي 

للشركة-

تعيين حقر البصفية ب:151 زنقة 

سيتي كوش   2 أساحة ابن زيد طابق 

هو  و  البيضاء  الدار  املعاريف  ج  ن 

جسيع  إرسال  يجب  الذي  العنوان 

الوثائق املبعلقة بالبصفية إليه-

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

تمت   13/08/2020 البيضاء,بباريخ 

رقم 743070

15(I

STE ANGLE DE GESTION SARL

AMYH DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحسد الحريزي تجزئة 

البسسساني رقم 6 - أ تطوان ، 

3000)، تطوان املغرب

AMYH DISTRIBUTION شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي صف 

الحسا0 الفوقي شارع 18 رقم 40 - 

3000) تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

27141

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 AMYH : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.DISTRIBUTION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

علف املوا�شي, است9اد و تصدير.

صف   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 -  40 رقم   18 الفوقي شارع  الحسا0 

3000) تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد ايوب النو :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد ايوب النو عنوانه(ا) صف 

 40 رقم   18 شارع  الفوقي  الحسا0 

3000) تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد ايوب النو عنوانه(ا) صف 

 40 رقم   18 شارع  الفوقي  الحسا0 

3000) تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

21 يوليوز  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 306/20.

160I

FLASH ECONOMIE

LUXURY TREND
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LUXURY TREND  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 67,زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 حعاريف - 

20000 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

46130(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   02
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. LUXURY TREND
-شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخبلفة،األشغال  البناء  أعسال 

العاحة و الهندسة املدنية
البناء  أعسال  كافة   -تنفيذ 
جسيع  خاصة  املدنية  الهندسة  و 
أعسال القضبان الحديدية و عسوحا 
أو  العاحة  األشغال  شركات  جسيع 
غي9ها،و ال سيسا الحيازة أو التشغيل 
أو تسثيل جسيع املنبجات و املواد و 

العسليات املبعلقة بأعسال البناء
األرا�شي  تقسيم  عسليات  -تنفيذ 
،تشييد املباني ألي غرض كان للبيع 

أو اإليجارأو لإلسبعسال الخاص بها
على  االسبمواذ  عسليات  -جسيع 
املبعلقة  املؤسسات  أو  الشركات 
بالكائن الرئي�شي للشركة أو التي قد 

يسهل توسيعها أو تطويرها ؛
-املشاركة املباشرة أو غي9 املباشرة 

بأي شكل حن األشكال في نشاط
الفردية  أو  اإلجبساعية  الشركات 

األخرى التي يسكن ربطها بـالشركة
,اإلسبي9اد  العقاري  -البطوير 
والبصدير ,نقل البضائع واألشخاص.
67,زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 حعاريف - 

20000 الدار البيضاء املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيدة ندى العربيتي  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  السيدة ندى العربيتي  
5 حي الرياض   4 بلوك س رقم  قطاع 

10100 الرباط املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيدة ندى العربيتي  
5 حي الرياض   4 بلوك س رقم  قطاع 

10100 الرباط املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم 735386.
161I

حوثقة

صوبيدام
إعالن حبعدد القرارات

حوثقة
الدار البيضاء، 18حكرر،  حلبقى 
زنقة احست9دا0 وزنقة بروكسيل  

إقاحة سارة ‹‹س» ، حرس السلطان ، 
0)204، الدار البيضاء املغرب

صوبيدا0 «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: الدار 
البيضاء، عين السبع، حجسع 

الصناعي، الطريق الثانوية رقم 
110، زنقة «ج - - الدار البيضاء  

املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.25673

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في )0 يوليوز 2020

تم اتخاذ القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
املدرج  إصالح خطأ في اسم الشركة  
في الفقرة األولى حن القانون األسا�شي 
للشركة، املحرر بباريخ 03/04/2018 

، باسم «صوبيدا0» ش.0.0
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  تسسية  تأكيد  حايلي: 
 SOCIETE  »   :1(57   :
 DE PIECES DETACHEES
 POUR AUTOMOBILES &

   (MOTEURS», dite (SOPIDAM
 SOCIETE POUR  »   :1(58

 L’IMPORTATION DES ARTICLES
  MANUFACTURES » dite
 :1 ( 6 6   .((SOPIDAM
 SOCIETE DE PRODUCTION»
 ET D’IMPORTATION DES
 PRODUITS MANUFACTURES »

« dite «  SOPIDAM
قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 

   :تأكيد املقر االجبساعي للشركة
57)1: الدار البيضاء، 4، شارع حرس 
البيضاء،   الدار   :1(57 السلطان. 

سييال ، 14، زنقة نربون.  
زنقة   ،15 البيضاء،   الدار   :1(58
الدار   :1966-1967 بزن�شي.  
البيضاء،  57-53 زنقة جندي روش.  
السبع،  عين  البيضاء،  الدار   :1(73
الثانوية  الطريق  الصناعي،  حجسع 

رقم 110، زنقة «ج
قرار رقم 4: الذي ينص على حايلي: 
األسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
البيضاء,  بالدار  حرر  عرفـي  عقـد 
إعادة  تم   09/07/2020 بباريخ. 

صياغة القانون األسا�شي للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742457.

162I

cabinet comptable aziz

PMC HILLS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن احسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب
PMC HILLS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 
الكورنيش رقم 2 شقة 1 زنقة 

ركراكة بوركون  - 20600 

الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

464365

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   02

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 PMC  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.HILLS

هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خبي9 في اإلدارة و املشاريع.

إقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الكورنيش رقم 2 شقة 1 زنقة ركراكة 

الدارالبيضاء    20600  - بوركون  

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : خالد  حعروفي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حعروفي خالد عنوانه(ا) حي 

 28630 عين حرودة   ( الداخلة رقم 

الدارالبيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد حعروفي خالد عنوانه(ا) حي 

 28630 عين حرودة   ( الداخلة رقم 

الدارالبيضاء  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 12563.

163I

لوازير كار

لوازير كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

لوازير كار

3، شارع تارودانت، 0.ج ، 50500، 

حكناس املغرب

لوازير كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 3، 

شارع تارودانت، 0.ج - 50500 

حكناس املغرب.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.265(6

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 20 يوليوز 2020 تم  تمويل  

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - 0.ج  تارودانت،  شارع   ،3 «رقم 
«رقم  إلى  املغرب»  حكناس   50500
 - التساتين  أ.ل.0،   ،14 زنقة   ،23(

50500 حكناس  املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

03 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2216.

164I

FLASH ECONOMIE

GHIKSOM
إعالن حبعدد القرارات

GHIKSOM

شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها اإلجبساعي: شارع يعقوب 

املنصور إقاحة البيضاء عسارة 0 - 

الدار البيضاء 
رقم البقييد في السجل البجاري: 

12(087

العادي  العا0  الجسع  بسوجب    

GHIKSOM  املؤرخ  لشركاء شركة-  

في 30 يونيو 2020 قرر حا يلي:

املسي9يين  تسيي9  حدة  تجديد   

الحرية  كالبالي:السيدة 

فقار،السيدة  حريم  عيوش،السيدة 

صوفيا فقار واآلنسة غيبة فقار ملدة
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   6سنوات تنبهي في تاريخ الجسع العا0 

في   املنتهية  السنة  في حسابات  للبت 

31/12/2025

بباريخ  اإلدارة  حجلس  قرر   

تعيين  و  ببجديد   30/06/2020

كرئيسة  عيوش  الحرية  السيدة 

حجلس اإلدارة -

كرئيسة  تسيي9ها  حدة  طوال   

حديرة عاحة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742276
بسثابة حقبطف و بيان 

حجلس اإلدارة

165I

fudben

SOCIETE COGEMOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fudben

-71شارع املسي9ة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 SOCIETE COGEMOR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي أ) 

كيسارية  شارع الخظابي العروي - 

62550 إقليم الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.12303

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   201( يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة) شهيدة شساللي 

180 حصة اجبساعية حن أصل 00) 

حصة لفائدة  السيد (ة) عبد ااسال0 

شساللي بباريخ )1 دجن 9 2018.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بالناضور  بباريخ 28 غشت 

)201 تمت رقم 86)2.

166I

FLASH ECONOMIE

MY TOUCH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MY TOUCH  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حدائق 

ديفار 2 شارع حهدي بن بركة،حي 

بوركون  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468433

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 MY  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. TOUCH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

حالقة,تجسيل,حسا0.

حدائق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

بركة،حي  بن  حهدي  شارع   2 ديفار 

البيضاء  الدار   20000  - بوركون  

املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيدة سعيدة فاهر  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيدة سعيدة فاهر  
11 اقاحة اناس شقة 7 زنقة األرجوان 
البيضاء  الدار   20000 الراحة  حي 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيدة سعيدة فاهر  
11 اقاحة اناس شقة 7 زنقة األرجوان 
البيضاء  الدار   20000 الراحة  حي 

املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74224.
167I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LA TABLE DE LAMAMA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة ال 9دعي 
عسارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشبوي، 40000، حراكش املغرب
LA TABLE DE LAMAMA  شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي أزلي 
السعديين 2 رقم 17 - 40000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105521

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. TABLE DE LAMAMA

حبعهد و   : غرض الشركة بإيجاز 

حنضم حفالت و حناسبات.

أزلي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 40000  -  17 رقم   2 السعديين 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيدة حنصر نجوى  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيدة حنصر نجوى  
 40000  17 رقم   2 السعديين  أزلي 

حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيدة حنصر نجوى  
 40000  17 رقم   2 السعديين  أزلي 

حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

07 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم -.

168I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SPA TAWAB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة ال 9دعي 

عسارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشبوي، 40000، حراكش املغرب

SPA TAWAB  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 

الحرية شارع حوالي الحسن اقاحة 

ال 9دعي عسارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 حراكش املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
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بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   2020 يوليوز   25 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

 10.000» أي حن  درهم»   110.000»

عن  درهم»   120.000» إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

06 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 4)1146.

16(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

THAI CONCEPT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة ال 9دعي 

عسارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشبوي، 40000، حراكش املغرب

THAI CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 

الياسسين الشقة 14 شارع حمسد 

الخاحس - 40000 حراكش املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

 10.000» أي حن  درهم»   810.000»

عن  درهم»   820.000» إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

03 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 114637.

170I

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 ذات الشريك 

الوحيد

MOUSKAT شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 
ذات الشريك الوحيد

شارع حمسد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السال0 ويسالن حكناس ، 

50080، حكناس املغرب
شركة MOUSKAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي املحل رقم 
55 العسارة ا6 الغرفة 1 شارع فريد 
االنصاري حكناس - 50000 حكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.47433

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   15 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسسالها  حبلغ    MOUSKAT شركة 
حقرها  وعنوان  درهم   10.000
العسارة   55 رقم  املحل  اإلجبساعي 
االنصاري  فريد  شارع   1 الغرفة  ا6 
املغرب  حكناس   50000  - حكناس 

نتيجة ل : صعوبات حالية .
و حدد حقر البصفية ب املحل رقم 
شارع فريد   1 الغرفة  العسارة ا6   55
حكناس   50000  - االنصاري حكناس 

املغرب. 
و عين:

و  حفباح  الجاللي   السيد(ة) 
االطلس  تجزئة   145 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  حكناس   50000   1 حرجان 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 513.
171I

DARIBA CONSEIL

اإلستشارة الضريبية
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARIBA CONSEIL

45 زنقة عبد القادر حفبكر الطابق 

2 الشقة 4 الدار البيضاء ، 20080، 

الدار البيضاء املغرب

اإلستشارة الضريتية شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 45 زنقة 

عبد القادر حفبكر الطابق 2 الشقة 

4 الدار البيضاء - 20080 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

418601

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2018 نون 9   26

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

اإلستشارة الضريتية.

غرض الشركة بإيجاز : 

املالي  املجال  في  االستشارة 

واالجبساعي  والضريبي  والقانوني 

والبنظيمي
اإلداري  املجال  في  االستشارة 

وفيسا يخص البمكم وحراقبة اإلدارة

دراسة وتمليل املشاريع

تأجي9  إدارة  تولي  إنشاء،  شراء٬ 

عقود  الشركات،  جسيع  وتسيي9 

جسيع  واسبخدا0  إنشاء  اإليجار، 

العسل  وأوراش  البجارية  العقارات 

املبعلقة بأي حن األنشطة املحددة.

املجاالت  في  واملواكبة  البكوين 

املذكورة أعاله

أخذ، حيازة، اسبغالل، بيع جسيع 

طرق وأساليب العسل وبراءة االخت9اع 

املبعلقة بهذه األنشطة

طلبات  جسيع  في  املشاركة 

املناقصة الخاصة بالقطاع العسوحي 

أو الخصو�شي

حشاركة الشركة بجسيع الوسائل، 

في  حباشر،  غي9  أو  حباشر  وبشكل 

العقارية أو  جسيع املعاحالت املالية، 

الشركات  بجسيع  الخاصة  املنقولة، 

يسكن  التي  الصناعية،  أو  البجارية 

ربطها بالنشاط البجاري أو أي نشاط 

تجاري حشابه أو تابع لهذه األنشطة 

البجارية

زنقة   45  : عنوان املقر االجبساعي 

عبد القادر حفبكر الطابق 2 الشقة 4 

الدار البيضاء - 20080 الدار البيضاء 

املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد رشيد السساللي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد رشيد السساللي عنوانه(ا) 

بلوك أوه شارع عبدهللا   3 ليساسفة 

الدار   201(0 إبراهيم الدار البيضاء 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد رشيد السساللي عنوانه(ا) 

بلوك أوه شارع عبدهللا   3 ليساسفة 

الدار   201(0 إبراهيم الدار البيضاء 

البيضاء املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

دجن 9 )201 تمت رقم -.

172I
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CAUDEC CONSEIL

دلطا ميطرولوجي
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart) et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA MAROC

دلطا حيطرولوجي شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 22 زنقة 

عائشة أ0 املؤحنين الدار البيضاء 

املغرب - 20000  الدار البيضاء  

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.246435

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تم   2018 دجن 9   15 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   1.300.000»

 1.500.000» إلى  درهم»   200.000»

حقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

حع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم 10364.

173I

CAUDEC CONSEIL

حبيب بن حسين طرونسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart) et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA MAROC

حبيب بن حسين طرونسبور شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي زاوية شارع 

الرباط و شارع الشفشاوني الطابق 1 

الشقة 7 عين السبع الدار البيضاء 

املغرب - 20100  الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4558(7

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 حارس   11 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

1. عسولة النقل وجسيع حعاحالت 

و  املحلي  بالنقل  املبعلقة  العسولة 

الدولي للسلع.

2. املناولة اللوجيستية و البخزين 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم ))106.

175I

malartci

CAHKO IMMO SARL
إعالن حبعدد القرارات

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

cahko immo sarl «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: 363 

 angle av med V et hassan II

 2eme etage  bd abdelkrim

 alkhattabi 23000 BENI MELLAL

.maroc

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.682(

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

2020 تم اتخاذ  02 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 

الذي  حصص:  تفويت  رقم  قرار 
200 حصة  تفويت  ينص على حايلي: 
ب100درهم للحصة حن طرف اوزال 
وتفويت  حقداد  عبيق  لفائدة  حاحد 
300 حصة حن طرف شاكوري شرقي 

لفائدة عبيق حقداد 
قرار رقم تعيين حسي9 جديد : الذي 
ينص على حايلي: تعيين السيد عبيق 

حقداد حسي9 جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
الذي ينص  و7:   6 بند رقم بند  
على حايلي: يمدد راسسال الشركة في 
درهم حفصلة كالبالي   100000 حبلغ 
و  درهم   50000 الشرقي  شاكوري   :

عبيق حقداد 50000 درهم 
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
يبم تسيي9 الشركة حن طرف  حايلي: 

السيد عبيق حقداد
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 465.

176I

FLASH ECONOMIE

 TAYMATE SERVICE
تيسات سغفيس

إعالن حبعدد القرارات

STE TAYMATE SERVICE SARL
بوحالن  اداك  تجزئة   25 رقم 

دادس  تنغي9
 ICE : 00151628(000017  RC

: 550(
حمضر  حمبوى  خالل  حن 
املؤرخ  االسبثنائي  العا0  الجسع 

في03/08/2020  
ببوحالن دادس تم االتفاق على:

بيع 500 حصة حسلوكة حن طرف 
حمسد  حوالي  الشريف   : السيد  
الساكن بتزكين بوحالن   42168 ا.ب 

دادس تنغي9.
للسيد

لحسن الزاوي : اب: 17082 تزكين 
 500 بوحالن دادس تنغي9 الذي قبل 

حصة.

ليسبمود على 1000 حصة.

تعيين السيد لحسن الزاوي حسي9 

للشركة .

حن  6.7و26  الفصول  تعديل 

القانون األسا�شي .

اإليداع القانوني:

باملحكسة  الضبط  بكبابة  تم   

رقم:5352  تمت  بتنغي9  ااٍلببدائية 

بباريخ 10/08/2020.

177I

select conseil

COCHAZUR
إعالن حبعدد القرارات

select conseil

شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

COCHAZUR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: طريق 

 SNCI QI 111كم 10.600 تجزئة

عين السبع الدار البيضاء  - 20000 

الدار البيضاء  املغرب .

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.103247

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

2020 تم اتخاذ  06 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

حايلي:   بيع الحصص

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

حايلي: اسبقالة حسيي9 شركة 

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

حايلي:  تجديد  القانون االسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

حايلي: السيد حمسد حملو باع 38625 

 UNA HOLDING حصة لشركة

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

حايلي: السيد حمسد بوزيت باع 1)65 

 UNA HOLDING لشركة
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على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

حايلي: اسبقالة السيد حجسد حملو و 

اسبقالة السيد حمسد بوزيت 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

حراد  لسيد  الوحيد  توقيع   حايلي: 

حملو 

على  ينص  الذي   :03 رقم  بند 

تجديد  و   6.7 البند  تعديل  حايلي: 

القانون االسا�شي

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 740655.

178I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

طريطقي تور ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

طريطقي تور ش 0 0 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك ف3 

رقم 7 حي الحسني 2 لي9اك فاس 

Fès 30000 املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.42127

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2020 تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 2 الحسني  حي   7 رقم  ف3  «بلوك 

اوالد  لفنيدق  دوار  الى  فاس   لي9اك 

الطيب فاس     30000 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بباريخ  بفاس  البجارية 

2020 تمت رقم 1903/2020

179I

FLASH ECONOMIE

BLE MAMOUN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BLE MAMOUN شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

سسية عسارة 82,الطابق 4 رقم 16 
حي بامليي  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46855(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 BLE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAMOUN
البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكت9ونية.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 16 رقم   4 82,الطابق  سسية عسارة 
البيضاء  الدار   20000  - بامليي   حي 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد ادريس الكاكوري  :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الكاكوري   ادريس  السيد 
 1 شقة   6 حي حازوال زنقة  عنوانه(ا) 
الدار البيضاء   20000 1 ح ح  عسارة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الكاكوري   ادريس  السيد 
 1 شقة   6 حي حازوال زنقة  عنوانه(ا) 
الدار البيضاء   20000 1 ح ح  عسارة 

املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )46855.

180I

FLASH ECONOMIE

 POLY EQUIPMENT RENTAL
AND SUPPLIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 POLY EQUIPMENT RENTAL
AND SUPPLIES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

سسية عسارة 82,الطابق 4 رقم 16 
حي بامليي  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468563
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 POLY  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 
 EQUIPMENT RENTAL AND

. SUPPLIES

غرض الشركة بإيجاز : -اسبي9اد و 
تصدير

-تاجر.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 16 رقم   4 82,الطابق  سسية عسارة 
البيضاء  الدار   20000  - بامليي   حي 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حهدي طرفة  :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة حريم  طرفة  :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  طرفة   حهدي  السيد 
ع س    111 رقم   10 زنقة   2 االحنية 

20000 الدار البيضاء املغرب .
عنوانه(ا)  طرفة   حريم   السيدة 
إقاحة حدائق عبد املوحن الرقم 210 
شارع   12 04 شقة  طابق   12 درج ج 
البيضاء  الدار   20000 عبد املوحن  

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  طرفة   حريم   السيدة 
إقاحة حدائق عبد املوحن الرقم 210 
شارع   12 04 شقة  طابق   12 درج ج 
البيضاء  الدار   20000 عبد املوحن  

املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742387.
181I

FLASH ECONOMIE

NETRO PROD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
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NETRO PROD   شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

سسية عسارة 82,الطابق 4 رقم 16 

حي بامليي  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468557

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.  NETRO PROD

البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكت9ونية.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 16 رقم   4 82,الطابق  سسية عسارة 

البيضاء  الدار   20000  - بامليي   حي 

املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد علي اوريد  :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اوريد   علي  السيد 

 232 عسارة   32 حجسوعة   1 الفجر 

بوعزة  دار   2 احسد  اوالد   14 شقة 

البيضاء  الدار   20000 النواصر  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  اوريد   علي  السيد 
 232 عسارة   32 حجسوعة   1 الفجر 
بوعزة  دار   2 احسد  اوالد   14 شقة 
البيضاء  الدار   20000 النواصر  

املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 468557.
182I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أز كورطاج
إعالن حبعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
أز كورطاج «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجبساعي: املجسع 
البجاري نادية عسارة 2  الشقة 5 

الطابق 2 شارع ابراهيم روداني الدار 
البيضاء - 25020 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.288853

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
2020 تم اتخاذ  24 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
الساهلي  القادر  عبد  السيد  تفويت 
 1.000 1 حصة اجبساعية حن أصل 
سعد املباركي  حصة لفائدة السيد  
تفويت   .2020 يوليوز   24 بباريخ 
 ((( الساهلي  القادر  عبد  السيد  
 1.000 أصل  حن  اجبساعية  حصة 
حصة لفائدة شركة بريفاس بباريخ 

24 يوليوز 2020.
قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
كورطاج  أز  لشركة  كسسي9  تعيين 
السيد  عبد القادر الساهلي والسيد 

سعد املباركي
قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 
أز  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9  
شركة ذات حسؤولية  كورطاج حن  
إلى  الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
قرار رقم 4: الذي ينص على حايلي: 
حن النظا0   7 واملادة   6 تميين املادة 

األسا�شي 

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

الذي ينص  -6 حصص:  بند رقم 

على حايلي: الحصص تم تقديسها نقدا 

الشركة بريفاس    : يلي  وحنمها كسا 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

00,00) ))   درهم                 الشريك الوحيد 

السيد سعد املباركي 100,00   درهم  

املجسوع   100.000,00درهم

بند رقم -7 رأسسال الشركة: الذي 

الشركة  رأسسال  حايلي:  على  ينص 

حقسسة إلى  درهم    100.000,00 هو 

 100,00 قيستها  حصة   1.000,00

درهم للحصة حكبتبة جسيعها وحمرر 

بكاحلها وحسنوحة  كسا يلي :  الشركة 

بريفاس سغلو00,))) حصة السيد 

سعد املباركي     1,00   حصة   

1.000,00 حصة املجسوع 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742830.

183I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

كفال سرفيس
إعالن حبعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

كفال سرفيس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي: 357، 

شارع حمسد الخاحس - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.410165

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

2020 تم اتخاذ  10 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
 5600 بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

درهم عن طريق حصص نقدية
قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
املوافقة على س دج انفيست كشريك 
زيادة  تمقيق عسلية  جديد وحعاينة 

رأس املال
قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 
للشركة  األسا�شي  النظا0  تمديت 

ذات املسؤولية املحدودة
قرار رقم 4: الذي ينص على حايلي: 

تعيين حراقب الحسابات للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
الذي ينص  -6 حصص:  بند رقم 
تقديسها  تم  الحصص  حايلي:  على 
دج  س     : يلي  كسا  وحنمها  نقدا 
السيد  درهم     5  600,00 انفيست 
   50.000,00 حعان  عبدالوي  نزار 

درهم  
 املجسوع   55.600,00درهم

بند رقم -7 رأسسال الشركة: الذي 
الشركة  رأسسال  حايلي:  على  ينص 
إلى  حقسسة  درهم    55.600,00 هو 
1.112,00 حصة قيستها 50,00 درهم 
وحمرر  جسيعها  حكبتبة  للحصة 
:  س دج  كسا يلي  بكاحلها وحسنوحة  
انفيست 112,00 حصة  السيد نزار 

عبدالوي حعان 1.000,00   حصة 
املجسوع 1.112,00 حصة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743011.
184I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE MOUMNI DATTE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE MOUMNI DATTE
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SARL AU  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

نماس سيفا الريصاني  - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

14013

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   24

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIETE MOUMNI DATTE

. SARL AU

: بائع تسور  غرض الشركة بإيجاز 

بالجسلة و البقسيط .

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 52000  - الريصاني   سيفا  نماس 

الرشيدية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد عبد هللا حوحني  عنوانه(ا) 

االحسر  الواد    64 حدغرة  زنقة 

الراشيدية  52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد عبد هللا حوحني  عنوانه(ا) 

االحسر  الواد    64 حدغرة  زنقة 

الراشيدية  52000 الرشيدية املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 684/2020.

185I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE FRE ZAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°4(

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE FRE ZAN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

القصبة القديسة الشرفاء حدغرة 

الراشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1400(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIETE FRE ZAN SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي9.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حدغرة  الشرفاء  القديسة  القصبة 

الرشيدية   52000  - الراشيدية  

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:

السيد البقالي حسن  :  500 حصة 

بقيسة 50.000 درهم للحصة .

 500   : حليكة   وزعني  السيدة 
حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  البقالي حسن   السيد 
الراشيدية    2 عين العاطي   338 رقم 

52000 الرشيدية املغرب.
عنوانه(ا)  السيدة وزعني حليكة  
الراشيدية    2 عين العاطي   338 رقم 

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  البقالي حسن   السيد 
الراشيدية    2 عين العاطي   338 رقم 

52000 الرشيدية املغرب
عنوانه(ا)  السيدة وزعني حليكة  
الراشيدية    2 عين العاطي   338 رقم 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 682/2020.
186I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 SOCIETE BRI CONSULTING
GROUP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL
شارع القي9اوان، عسارة  03  ، شقة 
 BOITE POSTAL  :     .02، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب
 SOCIETE BRI CONSULTING

GROUP SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 58 شارع 
احسد الهيبة حي القدس العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3250(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIETE BRI CONSULTING

.GROUP SARL

غرض الشركة بإيجاز : الخدحات 

املحاسباتية

االستشارات الضريتية

الخدحات االدارية

خدحات البطوير والبدريب

الخدحات املعسارية والعقارية

الدراسات االكبوارية.

58 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

 - العيون  القدس  حي  الهيبة  احسد 

70000 العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 600.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.500   : ابرهوحا  حسزة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1.500   : ابرهوحا  سعد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

ابرهوحا  القادر  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   3.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابرهوحا  حسزة  السيد 

رقم02  تطوان  زنقة  السعادة  حي 

العيون 70000 العيون املغرب.

عنوانه(ا)  ابرهوحا  سعد  السيد 

شارع بن النفيس رقم 32 حي الوحدة 

01 العيون 70000 العيون املغرب.

ابرهوحا  القادر  عبد  السيد 

حي السعادة زنقة تطوان  عنوانه(ا) 
العيون   70000 العيون  رقم02 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد حسزة ابرهوحا   عنوانه(ا) 

رقم02  تطوان  زنقة  السعادة  حي 

العيون 70000 العيون املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 04 غشت 

2020 تمت رقم 1761/2020.
187I

CAUDEC CONSEIL

دلطا ميكا
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart) et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC
دلطا حيكا شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي  زنقة ابن 
املعتز الطابق 1 الشقة 4 زاوية زنقة 
كوحبيين البيضاء - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.332245

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تم   2018 دجن 9   15 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.800.000»
 2.000.000» إلى  درهم»   200.000»
حقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
حع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم 10365.
188I

P’REFERENCE CONSULTING

FARAH MOUHCINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

P›REFERENCE CONSULTING
 BD MOHAMED V.RUE

 BAPUME N° 21 CITY TOWER.
)8EME ETAGE N°3 زنقة بابو0 

رقم 21 سيتي تاور. الطابق الخاحس 

.شارع حمسد الخاحس الدار 
البيضاء، 20320، الدارالبيضاء 

احغرب
FARAH MOUHCINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 13,زنقة 
احسد املجاطي اقاحة االلب ,رقم 

8 املعاريف الدار البيضاء - 20000 
الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46877(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 FARAH : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.MOUHCINE
البعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االدارة   , والعالي  والثانوي  االببدائي 

والتسيي9 والبكوين االستشارة .
13,زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
 8 ,رقم  احسد املجاطي اقاحة االلب 
 20000  - البيضاء  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : بلعابد   بشرى  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : الجاي   السيدة حكيسة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيدة بشرى بلعابد  
 3 شارع الزرقطوني اقاحة حاحد ط 
ش 7  20000 الدار البيضاء  املغرب.

السيدة حكيسة الجاي عنوانه(ا) 
1 زنقة طان ,ط 01 بن جدية 20000 

الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيدة بشرى بلعابد  

 3 شارع الزرقطوني اقاحة حاحد ط 

ش 7  20000 الدار البيضاء  املغرب

السيدة حكيسة الجاي عنوانه(ا) 

1 زنقة طان ,ط 01 بن جدية 20000 

الدار البيضاء  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742566.

18(I

select conseil

MK LOISIRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

select conseil

شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

MK LOISIRS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي 131 شارع 

انفا اقاحة ازور حكبب 11 الدار 

البيضاء 131 شارع انفا اقاحة ازور 

حكبب 11 الدار البيضاء 20360 

الدار البيضاء املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.3(0053

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 يونيو   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 است9اد وتصدير اي حنبج او عنصر   

املؤس�شي  بالغرض   حبعلق  حادي  

للشركة  .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 740656.

1(0I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE TAGRAGRA
TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE TAGRAGRA

TRANSPORT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 1 زنقة 

501 الجرف انزكان - 86350 انزكان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

20883

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIETE TAGRAGRA  :

.TRANSPORT SARL

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9وطنيا ودوليا

املرفقة  الغي9  األحبعة  -نقل 

لحساب الغي9 وطنيا ودوليا

العسليات  كل  عاحة  بصفة  -و 

البجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و العقارية التي حن شانها أن تساهم 

في تنسية الشركة.
 1 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 86350  - انزكان  الجرف   501 زنقة 

انزكان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
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 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 500   : بنمبوش  التشي9  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد الحسن بنمبوش 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد التشي9 بنمبوش عنوانه(ا) 
انزكان  تراست   8 رقم   1010 زنقة 

86355 انزكان املغرب.
بنمبوش  الحسن  السيد 
تراست   8 1010 رقم  زنقة  عنوانه(ا) 

انزكان 86355 انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد التشي9 بنمبوش عنوانه(ا) 
انزكان  تراست   8 رقم   1010 زنقة 

86355 انزكان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بباريخ  االببدائية بانزكان  

2020 تمت رقم 1267.
1(1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE RHRABLA TRANS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE RHRABLA TRANS
SARL AU  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 52 

رقم والد الحاج الراشيدية - 52000 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
13853

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   13

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE RHRABLA TRANS

. SARL AU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغي9 .
 52 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
 52000  - رقم والد الحاج الراشيدية 

الرشيدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد اغرابلة عثسان  
حصة بقيسة 100.000 درهم للحصة  
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد اغرابلة عثسان  
 17 رقم   04 زنقة  رشيد  حوالي  حي 
الريصاني  52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد اغرابلة عثسان  
 17 رقم   04 زنقة  رشيد  حوالي  حي 
الريصاني  52000 الرشيدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

يونيو 2020 تمت رقم 478.
1(2I

jilovta sarl

STE WEISSER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 STE WEISSER  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
الطلحاوي طريق العونية رقم 10  - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

353((
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. WEISSER
غرض الشركة بإيجاز : االسبي9اد و 
البصدير و السسسرة و بيع العقاقي9.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 -   10 الطلحاوي طريق العونية رقم 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
500 حصة    : السيد اوراو حمسد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
500 حصة  السيد اوراو حسا0 :  

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد اوراو حمسد عنوانه(ا) حي 
 60000 80 115 رقم  الحسني طريق 

وجدة املغرب.
السيد اوراو حسا0 عنوانه(ا) حي 
 60000 80 115 رقم  الحسني طريق 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد اوراو حمسد عنوانه(ا) حي 
 60000 80 115 رقم  الحسني طريق 

وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 0)16.
1(3I

select conseil

NATECIAL MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

select conseil

شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

NATECIAL MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 131 

شارع انفا اقاحة ازور حكبب 11 الدار 

البيضاء 131 شارع انفا اقاحة ازور 

حكبب 11 الدار البيضاء 20360 

الدار البيضاء املغرب .

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.45042(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   2020 06 حارس  املؤرخ في 

ذات  شركة    NATECIAL MAROC

رأسسالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها  وعنوان  درهم   50.000

اقاحة  انفا  شارع   131 اإلجبساعي 

 131 البيضاء  الدار   11 حكبب  ازور 

 11 حكبب  ازور  اقاحة  انفا  شارع 

20360 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

الشركة  قدرة  لعد0  نتيجة  املغرب  

على االسبسرار في هدا املجال .

و عين:

و  عبيد   بشرى   السيد(ة) 

فرنسا    20545 فرنسا  عنوانه(ا) 

فرنسا كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

 131 وفي   2020 حارس   06 بباريخ 

شارع انفا اقاحة ازور حكبب 11 الدار 

شارع انفا اقاحة ازور   131 البيضاء 

 20360 البيضاء  الدار   11 حكبب 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 740503.

1(4I
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select conseil

 LE CUBE ARTISAN
CREATEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

select conseil
شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
 LE CUBE ARTISAN CREATEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

MOLIERE رقم 2 زنقة رسين الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء  

املغرب .
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.37(305

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   13 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
 10.000» أي حن  درهم»   2(0.000»
عن  درهم»   300.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 740101.

1(5I

jilovta sarl

LA JAUNESS CHARK
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

LA JAUNESS CHARK شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 

لعلج طريق بنو حرين الطابق البالث 
رقم 20  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3536(

 06 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 LA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.JAUNESS CHARK

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  العاحة  االشغال  و  البناء  االالت 

املخبلفة .

عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

لعلج طريق بنو حرين الطابق البالث 

رقم 20  - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : كشار  احسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كشار  احسد  السيد 

وجدة   60000 حركز جرادة قنفودة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  كشار  احسد  السيد 

وجدة   60000 حركز جرادة قنفودة  

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 1637.

1(6I

select conseil

MAISON DE L'OEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

select conseil

شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

MAISON DE L'OEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : )2 شارع 

رودس طابق سفلي 3 الدار البيضاء 

)2 شارع رودس طابق سفلي 3 

الدار البيضاء 2000 الدار البيضاء 

املغرب .

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.361(57

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر حل   2020 يونيو   01 املؤرخ في 

ذات  شركة   MAISON DE L’OEIL

رأسسالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

طابق  رودس  شارع   2( اإلجبساعي 

شارع   2( البيضاء  الدار   3 سفلي 

الدار البيضاء   3 رودس طابق سفلي 

نتيجة  املغرب   الدار البيضاء   2000

لعد0 قدرة الشركة على االسبسرار في 

هدا املجال .

و عين:

و  شبهي   حمسد    السيد(ة) 

شارع املستشفيات لويس  عنوانه(ا) 

البيضاء   الدار   20000 باسبور 

املغرب  كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

)2 شارع  2020 وفي  01 يونيو  بباريخ 

الدار البيضاء   3 رودس طابق سفلي 

)2 شارع رودس طابق سفلي 3 الدار 

البيضاء 2000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 740502.

1(7I

select conseil

LES DOMAINES CHAHBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

select conseil

شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

LES DOMAINES CHAHBI  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 7 زنقة 

ستبة اقاحة راحي حكبب 8 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب .

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.276621

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تم تعيين  )0 يوليوز  املؤرخ في 

حسي9 جديد للشركة السيد(ة) شبهي 

يونس  كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 740885.

1(8I

select conseil

TENSHI ATLANTIC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

TENSHI ATLANTIC شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 131 شارع 

انفا اقاحة ازور حكبب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
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حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(585

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   06

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TENSHI ATLANTIC

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املجاالت  في  االستشارات  تقديم  و 

املعلوحاتية.

 131  : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع انفا اقاحة ازور حكبب 11 الدار 

البيضاء  الدار   20360  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد احين جاي حكيمي :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

حكيمي  جاي  احين  السيد 

عنوانه(ا) 3 حسر حيسوزا انفا البيضاء  

20000 الدار البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

حكيمي  جاي  احين  السيد 

عنوانه(ا) 3 حسر حيسوزا انفا البيضاء  

20000 الدار البيضاء املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74350.

1((I

select conseil

LOS ULTRAMARINOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

select conseil
شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
LOS ULTRAMARINOS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 131 شارع 

انفا اقاحة ازور حكبب 11 الدار 
البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(585
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LOS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ULTRAMARINOS
غرض الشركة بإيجاز : حطعم .

 131  : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع انفا اقاحة ازور حكبب 11 الدار 
البيضاء  الدار   20360  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
500 حصة    : السيد غالي عبابو  

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة كنزة حفرح  :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
 13 عنوانه(ا)  السيد غالي عبابو  
براهيم نخعي طابق 3 رقم 11 حعاريف 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
 13 السيدة كنزة حفرح عنوانه(ا) 

براهيم نخعي طابق 3 رقم 11 حعاريف 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

 13 عنوانه(ا)  السيد غالي عبابو  

براهيم نخعي طابق 3 رقم 11 حعاريف 

20000 الدار البيضاء  املغرب 

 13 السيدة كنزة حفرح عنوانه(ا) 

براهيم نخعي طابق 3 رقم 11 حعاريف 

20000 الدار البيضاء  املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74350.

200I

FIDUCIAIRE MOGADOR

AL MOSTAPHA SANTE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي9 تسسية الشركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

AL MOSTAPHA SANTE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي إقاحة بن 

عالل عسارة رقم 40 رقم C3-C4 دوار 

الهواورة جساعة حوالي عبد هللا  - 

24000 الجديدة املغرب.

تغيي9 تسسية الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

14561

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى   

تم   2020 يوليوز   13 في  املؤرخ 

 AL» حن  الشركة  تسسية  تغيي9 

 AL» إلى   «MOSTAPHA SANTE

. «YACOUT SANTE

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالجديدة  بباريخ 06 غشت 

2020 تمت رقم 25182/2020.

201I

select conseil

 VARUN BEVERAGES
MOROCCO SA

شركة املساهسة
رفع رأسسال الشركة

select conseil
شارع عبد املوحن عسارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
 VARUN BEVERAGES

MOROCCO SA  شركة املساهسة
وعنوان حقرها اإلجبساعي طريق 
حلكية BRETEL اقليم نواصر 
بوسكورة حجسع صناعي الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب .

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.22(711
العا0  الجسع  بسقب�شى 
يوليوز   13 في  املؤرخ  اإلسبثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   2020
درهم»   33.000.000» قدره  بسبلغ 
إلى  درهم»   714.212.000» حن  أي 
طريق  عن  درهم»   747.212.000»
الشركة  ديون  حع  حقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743422.
202I

JOUE BUT M.B

JOUEBUT M.B
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOUE BUT M.B
 BD 11 JANVIER ETG 1 APPT,75 :
 169 CASABLANCA . ، 20000،

casablnaca maroc
JOUEBUT M.B  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 75شارع 
11يناير طابق1 الشقة )16  - 



عدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020)الجريدة الرسمية   10952

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(333

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. JOUEBUT M.B
-ألعاب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األطفال
-اسبي9اد و تصدير.

75شارع   : عنوان املقر االجبساعي 
11يناير طابق1 الشقة )16  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
  : ح 9و0   الدين  صالح  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
ح 9و0   الدين  صالح  السيد 
زنقة74  البعاون  درب  عنوانه(ا) 
الدار   20000 الحي الحسني    3 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
ح 9و0   الدين  صالح  السيد 
زنقة74  البعاون  درب  عنوانه(ا) 
الدار   20000 الحي الحسني    3 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74317.

203I

إئبسانية BKM لإلرشادات

RS HOTELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئبسانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
RS HOTELS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 10 

تجزئة حركز تجاري ورزازات - 45000 
ورزازات املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1057(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البكي   ربيع   (ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجبساعية حن أصل 500 
العربي   (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

سباوي  بباريخ 04 غشت 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بورزازات  بباريخ 18 غشت 

2020 تمت رقم 538.
206I

cabinet jdaini

BUGATTI IMMOBILIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
BUGATTI IMMOBILIER شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
حمسد الخاحس اقاحة الهس 9ا رقم 8 
السعيدية  - 63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
72(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BUGATTI IMMOBILIER
*حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
*حقاولة أشغال حخبلفة او البناء

وبيع  البجزئات  أشغال  *حقاولة 
القطع االرضية

*البيع و الشراء.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 8 حمسد الخاحس اقاحة الهس 9ا رقم 

السعيدية  - 63300 بركان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد حسيد اليزيدي  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد حسيد اليزيدي  
شارع حوالي رشيد رقم 66 السعيدية  

63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيد حسيد اليزيدي  
شارع حوالي رشيد رقم 66 السعيدية  

63300 بركان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بباريخ  ب 9كان   االببدائية 

2020 تمت رقم 302/2020.
207I

GESKO INTERIM

GESKO INTERIM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESKO INTERIM
 05IMM BELLDONE BD

 ABDELLAH BEN YASSINE 7EME
 ETG BUREAU N°08 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
GESKO INTERIM  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 05 اقاحة 
بلدون شارع عبد هللا بن ياسين رقم 
08 طابق 7  - 20300 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(33(

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   0(
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. GESKO INTERIM
غرض الشركة بإيجاز : -أعسال أو 

إنشاءات حبنوعة
-هندسة حدنية

-تاجر.
عنوان املقر االجبساعي : 05 اقاحة 
بلدون شارع عبد هللا بن ياسين رقم 
الدارالبيضاء   20300  -   7 طابق   08

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : السيد عبد الحق خياط  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد ياسين وحاحد :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
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خياط   الحق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) شارع الحسن اثاني تجزئة 
 5 6رقم  البهجة  بنسيسون2زنقة 

60400 وجدة املغرب.
عنوانه(ا)  وحاحد  ياسين  السيد 
ابن  شارع  الياقوت  281اقاحة 
الدار   20000 تاشفين شارع13ع ب 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
خياط   الحق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) شارع الحسن اثاني تجزئة 
 5 6رقم  البهجة  بنسيسون2زنقة 

60400 وجدة املغرب
عنوانه(ا)  وحاحد  ياسين  السيد 
ابن  شارع  الياقوت  281اقاحة 
الدار   20000 تاشفين شارع13ع ب 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17363.
208I

AUDINORD SARL

 BAHAMAS / عقارات الباهاما
IMMOBILLIER

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC
 BAHAMAS / عقارات الباهاحا
IMMOBILLIER شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 
ابراهيم روداني ، شارع ال سينا   ، 
سكن بيتهوفن 2 ، الطابق الثالث 
، رقم 82 ، طنجة - 0000) طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106785

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 BAHAMAS  / الباهاحا  عقارات 

.IMMOBILLIER

الت9ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار.

ساحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 ، سينا    ال  شارع   ، روداني  ابراهيم 

الثالث  الطابق   ،  2 بيتهوفن  سكن 
طنجة   (0000  - طنجة   ،  82 رقم   ،

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد نور الدين زيان 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
رقم   . زيان  الدين  نور  السيد 

 K2211(7 الوطنية   بطاقبه 
  31 رقم  تطوان   زنقة  عنوانه(ا) 

طنجة    0000) طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
رقم   . زيان  الدين  نور  السيد 

 K2211(7 الوطنية   بطاقبه 
  31 رقم  تطوان   زنقة  عنوانه(ا) 

طنجة    0000) طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 3724.

20(I

AUDINORD SARL

أ-للعقارات
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC
أ-للعقارات شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 
ابراهيم روداني ، شارع ال سينا   ، 

سكن بيتهوفن 2 ، الطابق الثالث ، 
 TANGER 90000 رقم 82 ، طنجة

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
106883

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

أ-للعقارات.
الت9ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار.
ساحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 ، سينا    ال  شارع   ، روداني  ابراهيم 
 ، الطابق الثالث   ،  2 سكن بيتهوفن 
 TANGER (0000 طنجة   ،  82 رقم 

طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
رقم   . زيان  الدين  نور  السيد 
 K2211(7 :  1.000  بطاقبه الوطنية

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
رقم   . زيان  الدين  نور  السيد 
 K2211(7 الوطنية   بطاقبه 
  31 رقم  تطوان   زنقة  عنوانه(ا) 

طنجة    0000) طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
رقم   . زيان  الدين  نور  السيد 
 K2211(7 الوطنية   بطاقبه 
  31 رقم  تطوان   زنقة  عنوانه(ا) 

طنجة    0000) طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 3808.
210I

SDMI CAR

أس دي أم إي كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SDMI CAR
 AVENUE DRISS HARTI

 RESIDENCE WASSIME ETG 2
 APPT 6 CASABLANCA AVENUE

 DRISS HARTI RESIDENCE
 WASSIME ETG 2 APPT 6
 CASABLANCA، 20700،
CASABLANCA MAROC

أس دي أ0 إي كار  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
ادريس الحارثي اقاحة وسيم الطابق 
2 الشقة 6  - 20700 الدارالبيضاء  

املغرب..
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.333435

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عراف  خدوج  (ة)  السيد  تفويت 
125 حصة اجبساعية حن أصل 125 
حنى كوحا  (ة)  السيد  حصة لفائدة  

بباريخ 03 غشت 2020.
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بكار  صالح  (ة)  السيد  تفويت 

178 حصة اجبساعية حن أصل 178 

حنى كوحا  (ة)  السيد  حصة لفائدة  

بباريخ 03 غشت 2020.

 8( (ة) ضحى بكار  تفويت السيد 

حصة اجبساعية حن أصل )8 حصة 

لفائدة  السيد (ة) حنى كوحا بباريخ 03 

غشت 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 12 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17116.

211I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أ أوإكس إي كوم ماروك أوديت 
إي إكسبرتيز

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع حمسد الخاحس و شارع 

ابن كثي9 إقاحة دوس حارس رقم 44 ، 

0000)، طنجة املغرب

أ أوإكس إي كو0 حاروك أوديت 

إي إكس 9تيز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 

حمسد الخاحس و شارع ابن كثي9 

إقاحة دوس حارس الطابق 4 رقم 44 

- 0000) طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4(067

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املقد0  زكرياء   (ة)  تفويت السيد 

1 حصة اجبساعية حن أصل 1 حصة 
لفائدة  السيد (ة) عز الدين  العزوزي 

بباريخ 17 يوليوز 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   18 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم )23314.

212I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

PEKIN TRANS
إعالن حبعدد القرارات

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
PEKIN TRANS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
 AL :وعنوان حقرها االجبساعي

 IRFANE B3 CH 25-E5A95 2EME
 - -  ETAGE ROUTE DE RABAT

طنجة املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.85423

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   18 املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
تفويت جسيع حصص الشركة لكل 
السيد  و  عزيزي  السيد رضوان  حن 
أنس عزيزي و السيدة بسسة عزيزي 

الى السيد عبد هللا حفباح 
قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
حن  العشي9ي  حني9  السيد  إسبقالة 
تسي9 الشركة و تعيين السيد عبد هللا 

حفباح حسي9 جديد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 
حن  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي9 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد
بند رقم 8: الذي ينص على حايلي: 
 100 فئة  إجساعية حن  حصة   100

درهم للسيذ عبد هللا حفباح
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
تعيين السيد عبد هللا حفباح  حايلي: 

حسي9 وحيد للشر كة .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233103.

213I

حسباحنة شاحة

ARESPACE VERT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حسباحنة شاحة
شارع املسي9ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي9ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
ARESPACE VERT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 18 
رقم 18 حي تاويسة الناظور - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1(603

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   201( نون 9   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ARESPACE VERT
التستنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة املساحات الخضراء
اشغال حخبلفة للبناء

اسبي9اد البضائع.
 18 عنوان املقر االجبساعي : شارع 
رقم 18 حي تاويسة الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : احسيان  بالل  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100000  : السيد بالل احسيان   
بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  احسيان  بالل  السيد 
حي تاويسة شارع 27 رقم 16 الناظور  

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  احسيان  بالل  السيد 
حي تاويسة شارع 27 رقم 16 الناظور  

62000 الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور  بباريخ 07 يناير 

2020 تمت رقم 30.

214I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

GLOBAL MED TRANS
إعالن حبعدد القرارات

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
GLOBAL MED TRANS «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
 RUE :وعنوان حقرها االجبساعي

 TCHIKOFSKI RES JOBA B 2EME
ETAGE N° 8/4) - - طنجة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.3(537
بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
2020 تم اتخاذ  14 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
حن  تفويت جسيع حصص الشركة  
السيد  الى  الحريقي   حمسد  السيد 

حسزة الحريقي.
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قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
إسبقالة السيد حمسد الحريقي حن 
السيد حسزة  تعيين  الشركة و  تسي9 

الحريقي حسي9 جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على حايلي: 
 1000 100 حصة إجساعية حن فئة 

درهم للسيذ حسزة الحريقي
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
الحريقي  السيد حسزة  تعيين  حايلي: 

حسي9 وحيد للشر كة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233148.
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FIGEC

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
GOLF D› AGADIR

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GOLF
D› AGADIR شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة رقم 

) زنقة رقم 486 حي املوظفين  - 
80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
43815

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   23
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GOLF

.D’ AGADIR
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

و كراء العقار.
شقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم ) زنقة رقم 486 حي املوظفين  - 

80000 اكادير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
الكريم  عبد  الشيخ  بن  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
الكريم  عبد  الشيخ  بن  السيد 
لسايس   ساحة   15 رقم  عنوانه(ا) 

86350 انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الكريم  عبد  الشيخ  بن  السيد 
لسايس   ساحة   15 رقم  عنوانه(ا) 

86350 انزكان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5367).
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smaticomp

RENTAI INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

RENTAI INVEST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
املشت9كة رقم -1سيدي حعروف الدار 

البيضاء - 20520 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(75(

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.RENTAI INVEST SARL

حمل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للوجبات الخفيفة حقهى و حطعم.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

املشت9كة رقم -1سيدي حعروف الدار 

البيضاء  الدار   20520  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 600.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 4.200   : السيد ابراهيم اللباري 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 (00   : اللباري  سليسة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

  : اللباري  السيدة فاطسة الزهراء 

00) حصة بقيسة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد ابراهيم اللباري عنوانه(ا) 
زنقة ابراهيم النخعي ش 4 ط 1 رقم 

الدار   20100 البيضاء  املعاريف   1

البيضاء املغرب.

السيدة سليسة اللباري عنوانه(ا) 

 1 اليسين اقاحة الدوحة طابق  زنقة 

رقم 11 طنجة 0000) طنجة املغرب.

اللباري  الزهراء  فاطسة  السيدة 

 8 الرقم   2 الفبح  تجزئة  عنوانه(ا) 

 20520 البيضاء  حعروف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة سليسة اللباري عنوانه(ا) 

 1 اليسين اقاحة الدوحة طابق  زنقة 

رقم 11 طنجة 0000) طنجة املغرب

اللباري  الزهراء  فاطسة  السيدة 

 8 الرقم   2 الفبح  تجزئة  عنوانه(ا) 

سيدي حعروف البيضاء 20520 لدار 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743566.
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MELIUS CONSULTING

HILTI MAROC

شركة املساهسة

إنشاء فرع تابع للشركة

MELIUS CONSULTING

رقم )4 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، حكبب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

HILTI MAROC  شركة املساهسة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 6، طريق 

سي 9س ، عين السبع - 20250  الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.50853

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 21 يوليوز 2020 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تمت التسسية - و 

عسر  شارع   10( بالعنوان  الكائن 

الخيا0 ، حي الراحة ،  - 20200  الدار 

طرف  حن  املسي9  و  املغرب  البيضاء 

السيد(ة) املسعودي  إلها0.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743227.
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Ascensu

 FBV EXECUTIVE
 COACHING ET CONSEIL EN

ENTREPRISE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Ascensu
الطابق االول، 206 ابو  زيد 

الدادو�شي، املعاريف، ، 20330، 
الدار البيضاء املغرب

 FBV EXECUTIVE COACHING
  ET CONSEIL EN ENTREPRISE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي 206 

زنقة ابو زيد الدادو�شي، الطابق 1، 
املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.3(0843

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
2020 تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 FBV EXECUTIVE الوحيد  الشريك 
 COACHING ET CONSEIL EN
رأسسالها  حبلغ     ENTREPRISE
حقرها  وعنوان  درهم   10.000
زيد  ابو  زنقة   206 اإلجبساعي 
 - املعاريف   ،1 الطابق  الدادو�شي، 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20330
خدحات  على  الطلب  ضعف   : ل 

الشركة.
 206 ب  البصفية  حقر  حدد  و 
 ،1 الطابق  زنقة ابو زيد الدادو�شي، 
البيضاء   الدار    20330  - املعاريف 

املغرب. 
و عين:

 FREDERIQUE السيد(ة) 
و    MARIE PAULE  BERTRAND
تجزئة  الفراشات،  زنقة  عنوانه(ا) 
 20410 الوازيس،    ،18 رقم  رحسة، 
(ة)  املغرب كسصفي  البيضاء   الدار 

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743634.
21(I

INNOVSTAR

INNOVSTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INNOVSTAR
 HAY EL FARAH 3 N° 375

 BENSERGAO AGADIR ، 80007،
AGADIR MAROC

INNOVSTAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الفرح 
3 رقم 375 بنسركاو أكادير - 80007 

أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1625
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INNOVSTAR
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرقسية  واالست9اتيجيات  التسويق  

للشركات.
لجسيع  اإلنت9نت  ع 9  البيع 
البجارة  خدحات  و  املنبجات  أنواع 

اإللكت9ونية.
عنوان املقر االجبساعي : حي الفرح 
3 رقم 375 بنسركاو أكادير - 80007 

أكادير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 30.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 102   : والشلح  حسيد  السيد 

حصة بقيسة 10.200 درهم للحصة .

)) حصة    : السيد حمسد وشرار 

بقيسة 00).) درهم للحصة .

)) حصة    : السيد حمسد توفيق 

بقيسة 00).) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  والشلح  حسيد  السيد 

حلول  أيت  عسر  حوالي  حي   3 بلوك 

86150 أيت حلول املغرب.

السيد حمسد وشرار عنوانه(ا) حي 

أساكا بلوك أ رقم )14 تيكوين أكادير 

80650 أكادير املغرب.

عنوانه(ا)  توفيق  حمسد  السيد 

أيت  العرب  حي   28 رقم   01 بلوك 

حلول 86150 أيت حلول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  والشلح  حسيد  السيد 

حلول  أيت  عسر  حوالي  حي   3 بلوك 

86150 أيت حلول املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  باكادير   البجارية 

رقم  تمت   2020 غشت   05

.40811120012304

220I

SOCIETE SEJD SARL

VA REVIENT SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE SEJD SARL

 RES SOUFIANE RUE HASSAN

 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC

VA REVIENT SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 SECTEUR وعنوان حقرها اإلجبساعي

 SAFFA RUE FADLA LOT

 OUSSRA AAZIB HADJ KADOUR

- 90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106(2(

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   0(

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 VA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.REVIENT SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 RESTAURATION PRÉPARATION

.ET VENTE DES REPAS

 : االجبساعي  املقر  عنوان 

 SECTEUR SAFFA RUE FADLA

 LOT OUSSRA AAZIB HADJ

 KADOUR - 90000 TANGER

.MAROC

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املغربي  حنان  السيدة 

حي الخرب  0000) طنجة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  املغربي  حنان  السيدة 

حي الخرب  0000) طنجة  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233027.

221I
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 centre de developpment profesionnel des

competences

YAHYA ATLANTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
YAHYA ATLANTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
االحل رقم 118 املر�شى  - 70000 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.22581

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تست   2020 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اسساعيل  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   500 املبوكل 
أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد (ة) 
سسي9 الكوش بباريخ 27 يوليوز 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بالعيون  بباريخ 12 غشت 

2020 تمت رقم 1854/2020.
222I

 centre de developpment profesionnel des

competences

VINCERE TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
VINCERE TRANS  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
تطوان املر�شى - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

32647

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. VINCERE TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي و الدولي  للبضائع .

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

العيون   70000  - املر�شى  تطوان 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

بوشكار  الرحسان  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

بوشكار  الرحسان  عبد  السيد 

سيدي  حوحن  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

اسساعيل  24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

بوشكار  الرحسان  عبد  السيد 

سيدي  حوحن  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

اسساعيل  24000 الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعيون  بباريخ 18 غشت 

2020 تمت رقم 1876/2020.

223I

حمسد دحساني

AUDI PRO RACHID
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

حمسد دحساني
65، شارع عالل بن عبد هللا ، 
33300، اوطاط الحاج املغرب

AUDI PRO RACHID شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 377، 
تجزئة النهضة - 33300 أوطاط 

الحاج املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1555

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
املؤرخ في 07 غشت 2020 تقرر إنشاء 
التسسية  تمت  للشركة   تابع  فرع  
FRITISSA و الكائن بالعنوان تانديت 
أوطاط   33303  - افريطيسة   17-
و املسي9 حن طرف   MAROC الحاج 

السيد(ة) كزي رشيد.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  االببدائية ببوملان  

2020 تمت رقم 335/2020.
224I

s2s consulting

CRAFTEFACTO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting
عسارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاوحة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب
CRAFTEFACTO شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 75 شارع 
11 يناير الطابق االول الشقة )16 - 

33200 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
418657

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2018 نون 9   02
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CRAFTEFACTO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات االدارية.
75 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
 - 16( 11 يناير الطابق االول الشقة 

33200 البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : حكوار  كسال  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حكوار  كسال  السيد 
تجزئة املظر الجسيل رقم 7 كالفورنيا 

23300 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حكوار  كسال  السيد 
تجزئة املظر الجسيل رقم 7 كالفورنيا 

23300 البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

دجن 9 2018 تمت رقم -.

225I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 NOUR EDUCATION
GROUP PRIVE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
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FIDUCIARE AL AKHAWAYNE
 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC
 NOUR EDUCATION GROUP

PRIVE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 146، 
الطابق 1 و 2 ، تجزئة فضيلة 3، 

طريق عين الشقف  فاس. - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
63501

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 NOUR : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.EDUCATION GROUP PRIVE
حدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لبعلم اللغات  و اعطاء دروس الدعم  

في جسيع املواد العلسية و األدبية..
عنوان املقر االجبساعي : رقم 146، 
 ،3 فضيلة  تجزئة   ،  2 و   1 الطابق 
 30000  - طريق عين الشقف  فاس. 

فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
الغياض  الدين  نور  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
الغياض  الدين  نور  السيد 
ال 9كة  تجزئة   21 رقم  عنوانه(ا) 
النسيم املسي9ة  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الغياض  الدين  نور  السيد 
ال 9كة  تجزئة   21 رقم  عنوانه(ا) 
النسيم املسي9ة  30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 5))1.
226I

prism conseils

شركة اف ا0 اس
STE FMS SARL AU 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc
 STE FMS SARL شركة اف ا0 اس
AU  شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة ابو 
حسن املريني اقاحة احي9ة 2 شقة 
25 0 ج حكناس - 50000 حكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
50031

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   23
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
شركة   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. STE FMS SARL AU اف ا0 اس
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - ,شقق  حمالت  واجهات  تنظيف 

اعسال حخبلفة - حباجرة.
زنقة ابو   : عنوان املقر االجبساعي 
شقة   2 احي9ة  اقاحة  املريني  حسن 
حكناس   50000  - 0 ج حكناس   25

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : حسزة   الفقي9  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حسزة  الفقي9  السيد 
س   113 رقم   3 العسكري  الحي 
حكناس   50000 حكناس  التساتين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حمسد   الفقي9  السيد 
 50000 حكناس  امللكي  الدرك  تكنة 

حكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 1857.

227I

Cabinet AGBAR

HOME PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

Cabinet AGBAR
Casablanca . ،. ، .

HOME PROMO  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 201، 
شارع أنفا - . الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.15086(
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  21 يوليوز  املؤرخ في 
حسي9 جديد للشركة السيد(ة) حمسد 
الكوهن  حمسد  والسيد  بوزوبع  

كسسي9 آخر
تبعا لوفاة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743682.

228I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

BIYARMO TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 N° 129  ARSET IHIRI BAB

 DOUKALA MARRAKECH ،
40030، MARRAKECH MAROC
BIYARMO TRAVAUX شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار ايت 
حسعود طريق أسفي حربيل حراكش 

- 40152 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105481

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BIYARMO TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : حقاولة في 
حقاول   - البناء  وفي  أشغال حخبلفة 
ايجار   - الكهرباء  وحواد  أشغال  في 
بالصناعة  الخاصة  األدوات واآلالت 

واألشغال..
: دوار ايت  عنوان املقر االجبساعي 
حسعود طريق أسفي حربيل حراكش 

- 40152 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : البيار  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  البيار   حمسد  السيد 
البور  حربيل  حسعود  ايت  دوار 

حراكش 40152 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حمسد البيار عنوانه(ا) دوار 
حراكش  البور  حربيل  حسعود  ايت 

40152 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
06 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم ))1146.

22(I

S.H EXPERTISE

KIV CHEMICALS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
KIV CHEMICALS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 05 شارع 
ديسكسيد الطابق 1 شقة 2 بنجدية 

كو النجو0 - 20250 البيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
16761

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 KIV  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHEMICALS

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع حنبجات البنظيف والصيانة.

05 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
2 بنجدية  1 شقة  ديسكسيد الطابق 
كو النجو0 - 20250 البيضاء  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد رشيد أيت أكرض :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
أكرض  أيت  رشيد  السيد 
دوار دار بن الشيخ تسسيا  عنوانه(ا) 

86150 أيت حلول  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
أكرض  أيت  رشيد  السيد 
دوار دار بن الشيخ تسسيا  عنوانه(ا) 

86150 أيت حلول  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742543.
230I

LE HUITE EVENT

LEHUITE EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE HUITE EVENT
درب ايت بازي بلدية ايت ايسور 
حراكش ، 40272، حراكش املغرب
LEHUITE EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي درب ايت 
بازي جساعة ايت ايسور - 40272 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10552(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LEHUITE EVENT

: البصسيم  غرض الشركة بإيجاز 

الجرافيكي والبواصل

الطباعة و البقطيع بالليزر

الحفالت  و  البظاهرات  تنظيم 

وكراء حعدات السسعي البصري.

عنوان املقر االجبساعي : درب ايت 

 40272  - ايسور  ايت  جساعة  بازي 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

اداويش  أيت  نتيل  السيد 

سيدي  العبيد  درب   41 عنوانه(ا) 

عسارة  40010 حراكش املغرب.

عنوانه(ا)  شكيح  حريم  السيدة 

شارع عالل الفا�شي عسارة االحباس 

 40000 بوكار   11 رقم  الشقة  س 

حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

اداويش  أيت  نتيل  السيد 

سيدي  العبيد  درب   41 عنوانه(ا) 

عسارة  40010 حراكش املغرب

عنوانه(ا)  شكيح  حريم  السيدة 

شارع عالل الفا�شي عسارة االحباس 

 40000 بوكار   11 رقم  الشقة  س 

حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بسراكش   البجارية 

رقم  تمت   2020 غشت   05

.M08_20_2089270

231I

حكبب حعيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

TRANS SAM SOUHA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب حعيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السال0 بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليسان ، 14200، سيدي سليسان 

املغرب

TRANS SAM SOUHA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حكبب رقم 

3 اقاحة الياسسين 25 شارع يعقوب 

املنصور   - 14000 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55625

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 TRANS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.SAM SOUHA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين.

حكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع   25 الياسسين  اقاحة   3 رقم 

يعقوب املنصور   - 14000 القنيطرة 

املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1000  : حفيظ  الخلوقي  السيد 

بقيسة 100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد الخلوقي حفيظ عنوانه(ا) 

 14200 الصفافعة   املرادسة  دوار 

سيدي سليسان املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد الخلوقي حفيظ عنوانه(ا) 

 14200 الصفافعة   املرادسة  دوار 

سيدي سليسان املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالقنيطرة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم -.

232I

HOME COMPTA

ROBIMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

ROBIMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي 25 تجزئة 

يكسور زنقة 23 رقم 84 الحي 

الحسني - 20240  الدار البيضاء  

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.35012(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 16 حاي 2017 تست إضافة 

إلى نشاط الشركة  البالية  األنشطة 

الحالي :

أنواع  وتأجي9 جسيع  وبيع  شراء   -

العباد واملعدات.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 21 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

حارس )201 تمت رقم 7263)6.

233I

HOME COMPTA

CONCEPT ET JARDINAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC

 CONCEPT ET JARDINAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
الزركبوني الطابق 2 شقة 6 - 
20560  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468767

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CONCEPT ET JARDINAGE
تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املساحات الخضراءـ  األشغال العاحة.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الزركبوني الطابق 2 شقة 6 - 20560  

الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد ايت سعدان داود :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
داود  سعدان  ايت  السيد 
تفتشنا  نعرابن  تونا  دوار  عنوانه(ا) 

00)47 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي9ي الشركة:

داود  سعدان  ايت  السيد 
تفتشنا  نعرابن  تونا  دوار  عنوانه(ا) 

00)47 زاكورة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743570.

234I

FOUZMEDIA

SOFOREC
إعالن حبعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOFOREC «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي: 13 زنقة 
ابن ابي زرعة الشقة 1 - - القنيطرة 

املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.24741

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
)201 تم اتخاذ  24 دجن 9  املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
العادي  الغي9  العا0  الجسع  إثر  على 
الشركاء  العاحة  الجسعية  قررت 
حمدودة  شركة   SOFOREC لشركة 
درهم  رأسسالها600.000  املسؤولية 
زنقة ابن ابي   13 حقرها االجبساعي  
وفاة  اعالن  حايلي،:    1 رقم  زرعة 
توزيع  إعادة  حرنو  عسر  املرحو0 

رأسسال الشركة  
قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
تعيين حسي9ين جدد ملدة غي9 حمدودة 
جنسيبه  حرنو,  حروان  السيد  وهسا 
البعريف  بطاقة  الحاحل  حغربية 
والثانية   ,G681137 رقم   الوطنية 
الحاحلة  كوثر حرنو جنسيتها حغربية 
رقم  الوطنية  البعريف  بطاقة 
وعلى اثر ذلك تم تعديل   G640527

البنود 6و7 حن القانون األسا�شي.

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 
النظا0 األسا�شي البالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على حايلي: 
العادي  الغي9  العا0  الجسع  إثر  على 
الشركاء  العاحة  الجسعية  قررت 
حمدودة  شركة   SOFOREC لشركة 
درهم  رأسسالها600.000  املسؤولية 
زنقة ابن ابي   13 حقرها االجبساعي  
وفاة  اعالن  حايلي،:    1 رقم  زرعة 
توزيع  إعادة  حرنو  عسر  املرحو0 

رأسسال الشركة  ج
بند رقم 7: الذي ينص على حايلي: 
تعيين حسي9ين جدد ملدة غي9 حمدودة 
جنسيبه  حرنو,  حروان  السيد  وهسا 
البعريف  بطاقة  الحاحل  حغربية 
والثانية   ,G681137 رقم   الوطنية 
الحاحلة  كوثر حرنو جنسيتها حغربية 
رقم  الوطنية  البعريف  بطاقة 
وعلى اثر ذلك تم تعديل   G640527

البنود 6و7 حن القانون األسا�شي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالقنيطرة  بباريخ 06 يناير 

2020 تمت رقم )7383.
235I

FOUZMEDIA

KHOBAIB ABIDA TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KHOBAIB ABIDA TRANS شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 537 
حي االندلس - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
55565

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
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الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 
باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KHOBAIB ABIDA TRANS
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسبخدحين.
الرقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
537 حي االندلس - 14000 القنيطرة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حمسد  عبيدة  السيد 
 14000 االندلس  حي   537 الرقم 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حمسد  عبيدة  السيد 
 14000 االندلس  حي   537 الرقم 

القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بباريخ  بالقنيطرة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم -.

236I

LA DILIGENCE COMPTABLE

MISS GANNA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكبب رقم 14 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
MISS GANNA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 510 

حي تغات 2 زنقة )3 واد فاس - 

30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

63511

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 MISS  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.GANNA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القساش بالجسلة و تصدير و است9اد.
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
510 حي تغات 2 زنقة )3 واد فاس - 

30100 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:

السيد رشيد رعدة :  1.000 حصة 

بقيسة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد رشيد رعدة عنوانه(ا) رقم 

 30100 تغات   2 تغات  تجزئة   510

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد رشيد رعدة عنوانه(ا) رقم 

 30100 تغات   2 تغات  تجزئة   510

فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم )200.

237I

TRANSPORTS BEGGAR

طرنسبور بكار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TRANSPORTS BEGGAR
 AVENUE DRISS HARTI

 RESIDENCE WASSIME ETG 2
 APPT 6 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC
طرنسبور بكار  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

ادريس الحارثي اقاحة وسيم الطابق 
2 الشقة 6  - 20700  الدارالبيضاء  

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.278033

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عراف  خدوج  (ة)  السيد  تفويت 
 17 أصل  حن  اجبساعية  حصة   17
حنى كوحا  (ة)  السيد  حصة لفائدة  

بباريخ 03 غشت 2020.
 24 (ة) صالح بكار  تفويت السيد 
حصة اجبساعية حن أصل 24 حصة 
لفائدة  السيد (ة) حنى كوحا بباريخ 03 

غشت 2020.
 12 (ة) ضحى بكار  تفويت السيد 
حصة اجبساعية حن أصل 12 حصة 
لفائدة  السيد (ة) حنى كوحا بباريخ 03 

غشت 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17116.
238I

FIDULIMAR

A.F.2.E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

A.F.2.E شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي احقبي 
اكنبون تنغي9 - 45300 تنغي9 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
735

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
.A.F.2.E : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء و االشغال املخبلفة
حقاول في عسلية الغرس و اصالح 
الفضاءات الخضراء واملراكن و االزقة

تبتيث انظسة السقي بالبنقيط .
احقبي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اكنبون تنغي9 - 45300 تنغي9 املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : الصابري   عزيز  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد يوسف الصابري  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد عزيز الصابري  
تنغي9    45300 تنغي9  اكنيون  احقبي 

املغرب .
الصابري   يوسف  السيد 
62 زنقة احزال املنظر  عنوانه(ا) رقم 
الرباط   10170 السوي�شي   الجسيل 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيد عزيز الصابري  
تنغي9    45300 تنغي9  اكنيون  احقبي 

املغرب 
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السيد يوسف الصابري عنوانه(ا) 
الجسيل  املنظر  احزال  زنقة   62 رقم 

السوي�شي 10170 الرباط املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  االببدائية بتنغي9  

2020 تمت رقم -.
23(I

COMPTAMEK

PARA LA ROSE JAUNE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
PARA LA ROSE JAUNE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ياسسينة 2 
رقم 461 ويسالن  - 50080 حكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
50375

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 PARA  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.LA ROSE JAUNE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلحقات أو لواز0 الصيدلة
ياسسينة   : عنوان املقر االجبساعي 
2 رقم 461 ويسالن  - 50080 حكناس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيدة ايسان لحسيدي 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة ايسان لحسيدي عنوانه(ا) 
) برج حوالي  حي تجاحوعتي بلوك ان 

عسر 50016 حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة ايسان لحسيدي عنوانه(ا) 
) برج حوالي  حي تجاحوعتي بلوك ان 

عسر 50016 حكناس النغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2360.

240I

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 ذات الشريك 

الوحيد

ASSIA ZAKI شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائبسانية حكيم الرجواني ش.0.0 
ذات الشريك الوحيد

شارع حمسد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السال0 ويسالن حكناس ، 

50080، حكناس املغرب
شركة ASSIA ZAKI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 17 درب 
حسادي بني احمسد - 50000 حكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4524(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
حبلغ رأسسالها    ASSIA ZAKI شركة 
حقرها  وعنوان  درهم   100.000
بني  حسادي  درب   17 اإلجبساعي 
املغرب  حكناس   50000  - احمسد 

نتيجة ل : حشاكل حادية.

17 درب  و حدد حقر البصفية ب 
حسادي بني احمسد - 50000 حكناس 

املغرب. 
و عين:

و  حدني   سعيد   السيد(ة) 
القديسة  الزاوية  قصر  عنوانه(ا) 
املغرب  الرشيدية   52200 أوفوس 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 517.
241I

FIDULIMAR

POUR TOUS SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

POUR TOUS SERVICES شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي احان 

اقيدار واكليم - 45200 تنغي9 املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
683

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 POUR : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TOUS SERVICES

: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل البضائع لحساب الغي9

االشغال  و  البناء  في  حقاول 

املخبلفة

تثتيت انظسة السقي بالبنقيط.

احان   : االجبساعي  املقر  عنوان 

اقيدار واكليم - 45200 تنغي9 املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : احزان   حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  احزان   حمسد  السيد 

تنغي9   45200 واكليم  اقيدار  احان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  احزان   حمسد  السيد 

تنغي9   45200 واكليم  اقيدار  احان 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بباريخ  االببدائية بتنغي9  

2020 تمت رقم -.

242I

gest consultants

BRUCIATO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants

15 زنقة القا�شي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

BRUCIATO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 144 زنقة 

حمسد اسسيمة اقاحة جوهرة حمسد 

اسسيمة طابق 6 شقة 35 - 20130 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(413

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BRUCIATO

غرض الشركة بإيجاز : البسوين و 

البوصيل للسنازل.

عنوان املقر االجبساعي : 144 زنقة 

حمسد اسسيمة اقاحة جوهرة حمسد 

 20130  -  35 6 شقة  اسسيمة طابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حمسد حاحون غيتي :  100 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

غيتي  حاحون  حمسد  السيد 

كاليفورنيا    1 تجزئة كوتر  عنوانه(ا) 

20133 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

غيتي  حاحون  حمسد  السيد 

كاليفورنيا    1 تجزئة كوتر  عنوانه(ا) 

20133 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 6)7432.

243I

AUDICO

صواصونت ديس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

صواصونت ديس  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 58 شارع 
افران ، حي السال0 ، سيل - 20210 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
. 335777

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 حاي   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
دكي9  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
اجبساعية حن أصل  حصة   1 برادة 
(ة) سعد   السيد  100 حصة لفائدة  

برادة بباريخ 11 حاي 2020.
برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اجبساعية حن أصل   ((
حصة لفائدة  السيد (ة) سعد  برادة 

بباريخ 11 حاي 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 741600.
244I

FIDULIMAR

GETIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

GETIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تويت  
اكنبون تنغي9 - 45300 تنغي9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
737

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GETIM
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء و االشغال املخبلفة
حقاول في عسلية الغرس و اصالح 
الفضاءات الخضراء واملراكن و االزقة

تاجر
تويت    : االجبساعي  املقر  عنوان 
اكنبون تنغي9 - 45300 تنغي9 املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 500.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 3.000   : احمسد جلباني  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 2.000   : جلباني  حسو  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  جلباني  احمسد  السيد 
 73000 الشياف   واد  حي   38 رقم 

الداخلة املغرب.
السيد حسو جلباني عنوانه(ا) رقم 
الداخلة   73000 2100 حي السال0   

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  جلباني  احمسد  السيد 
 73000 الشياف   واد  حي    38 رقم 

الداخلة املغرب
عنوانه(ا)   جلباني  حسو  السيد 
 73000 السال0    حي   2100 رقم  

الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  االببدائية بتنغي9  

2020 تمت رقم -.
245I

AUDICO

بروموصوسيال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

بروحوصوسيال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 58 شارع 

افران ، حي السال0 ، سيل - 20210 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.122271

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 حاي   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

دكي9  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 

حصة اجبساعية حن   37.500 برادة 

أصل 150.000 حصة لفائدة  السيد 

حاي   11 بباريخ  عسور  صوفية   (ة) 

.2020

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم ))7415.

246I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

STE HADDOUFOX SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 

تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عسارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 STE HADDOUFOX SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجبساعي حي االحد 

الجديد تازناخت  - 45750 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10(57

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HADDOUFOX SARL AU
حقاول   *  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء واالشغال املخبلفة .

عنوان املقر االجبساعي : حي االحد 

ورزازات   45750  - الجديد تازناخت  

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد ايت حدو حمسد  :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد ايت حدو حمسد  عنوانه(ا) 

 45105 وسلسات   تسداوزكاز  دوار 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد ايت حدو حمسد  عنوانه(ا) 

 45105 وسلسات   تسداوزكاز  دوار 

ورزازات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بورزازات  بباريخ )1 غشت 

2020 تمت رقم -.

247I

soulinad.consult

 LA REGIONALE DES
ETUDES LA REGIE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين حسي9 جديد للشركة

soulinad.consult
الطابق اآلول شارع االحا0 البصي9ي 

الزنقة 645 الرقم 2 حكرر ، 20000، 
البيضاء املغرب

 LA REGIONALE DES ETUDES
LA REGIE  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 22 

شارع اناطول فرنسا،عسارة الحاج 
خليفة،الطابق 3 الرقم 15  - 

24000 الجديدة املسلكة املغربية .
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1265

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  23 يوليوز  املؤرخ في 
حسي9 جديد للشركة السيد(ة) برزوق  
لقبول  تبعا  وحيد  كسسي9  خليل  

اسبقالة املسي9.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالجديدة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم )2518.

248I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE ABOU ICHRAK DE
TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 STE ABOU ICHRAK DE

TRANSPORT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اوالد 
غيدة حشرع بلقصي9ي  - 16000 

بلقصي9ي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

2(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 ABOU ICHRAK DE TRANSPORT

.SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص +نقل البضائع +االشغال 

املخبلفة .

عنوان املقر االجبساعي : دوار اوالد 

 16000  - بلقصي9ي   حشرع  غيدة 

بلقصي9ي املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لوديني  حو�شى  السيد 

دوار اوالد غيدة  سيدي الكاحل حشرع 

بلقصي9ي 16000 بلقصي9ي  املغرب.

عنوانه(ا)  لوديني  رشيد  السيد 

 16000 املخاليف   السبع  عين 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  لوديني  حو�شى  السيد 

دوار اوالد غيدة  سيدي الكاحل حشرع 

بلقصي9ي 16000 بلقصي9ي  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بلقصي9ي   بسشرع  االببدائية 

06 غشت 2020 تمت رقم 3)2.

24(I

KENZY AUDIT ET CONSEILS

STE ELQIMA FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KENZY AUDIT ET CONSEILS

 BUREAU 19 RUE TORRIS ET

 KENAFANI FEZ FEZ، 30000،

FEZ MAROC

STE ELQIMA FILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي البوسع 

املجسوعة 4 رقم 2 تازة - 35000 تازة  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5445

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ELQIMA FILS

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االشغال املخبلفة.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - تازة   2 رقم   4 املجسوعة  البوسع 

35000 تازة  املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : القيسة  اشرف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة حفيظة املنصوري :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  القيسة  اشرف  السيد 
تازة   2 رقم   4 حي البوسع املجسوعة 

35000 تازة املغرب.
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املنصوري  حفيظة  السيدة 
 4 املجسوعة  البوسع  حي  عنوانه(ا) 

رقم 2 تازة 35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  القيسة  اشرف  السيد 
تازة   2 رقم   4 حي البوسع املجسوعة 

35000 تازة املغرب
املنصوري  حفيظة  السيدة 
 4 املجسوعة  البوسع  حي  عنوانه(ا) 

رقم 2 تازة 35000 تازة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  ببازة   االببدائية 

2020 تمت رقم )34.

250I

FUDIAMET

مارك بوا
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

FUDAIMET
8 زنقة ابن العادل، الطابق الثاني، 
رقم 7، الدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
حارك بوا  شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حجسوعة 
البقد0، ج ح 2، سيدي ال 9نو�شي، 

الطابق الثاني، الدار البيضاء   - 
20610 الدارالبيضاء  املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

. 38286(
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تم   2020 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«00.000) درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
ديون  حع  حقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743531.

251I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

NORAZCOM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شارع إبن سينا ، 20210، الدار 
البيضاء املغرب

NORAZCOM شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 214 شارع 
إبن سينا  - 20210 الدار البيضاء   

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
465057

في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   08
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NORAZCOM
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالحية.
عنوان املقر االجبساعي : 214 شارع 
البيضاء    الدار   20210  - إبن سينا  

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
السيد عزيز خوادري :  100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  خوادري  عزيز  السيد 
 0 س   8 رقم   1( عسارة   2 زرهون 

20000  الدار البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  خوادري  عزيز  السيد 

 0 س   8 رقم   1( عسارة   2 زرهون 

20000  الدار البيضاء  املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم -.

252I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

SUPTEM SAFI SARL AU
إعالن حبعدد القرارات

SUPTEM SAFI

شركة حمدودة املسؤولية ، ذات 

الشريك الوحيد

  رأسسالها 1.310.000.00 الدرهم

املقر االجبساعي: 6 ، شارع حمسد 

البازي، حرشان ص- ب رقم 5245 

- طنجة    

 السجل البجاري رقم )2836 - 

طنجة

بسقب�شى حمضر قرارات الشريك 

الوحيد بباريخ 06 حارس 2020  تقرر 

حا يلي:

-  نقل املقر االجبساعي للشركة : 

شارع   ،6 طنجة،  حن:  أ ) 

حمسد البازي، حرشان، ص – ب رقم 

5245 ؛

الفقيه  شارع  أسفي،  إلى:  ب ) 

الحسكوري، طريق حد الحرارة. 

الشركة  فرع  على  التشطيب   -

املقر  نقل  بعد  بأسفي،  املسجل 

نفس  إلى  األ0  للشركة  االجبساعي 

املدينة، إذ لم يعد وجود ه ضروريا؛

حن   4 الفصل  تغيي9   -

القانون األسا�شي للشركة.

قرارات  ملحضر  القانوني  اإليداع 

الشريك الوحيد تم على حرحلبين:

* بكبابة ضبط املحكسة البجارية 

بطنجة، بباريخ 17 حارس 2020 تمت 

عدد 231446 ؛ 

و باملحكسة االببدائية ملدينة أسفي 

بباريخ 23/07/2020 تمت رقم 780 

للسجل البجاري عدد 10567.  
حن أجل النشر البيان 

253I

JURISMAG SARL

 LG ELECTRONICS

MOROCCO SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسبسرار نشاط الشركة

 LG ELECTRONICS MOROCCO

           SARL

شركة حساهسة

 رأسسالها  31.521.300,00 درهم

املقر الرئي�شي :  زينيت حيلنيو0، 

بناية رقم  3 و 4 ، الطابق 5، تجزئة  

البوفيق، سيدي حعروف  – الدار 

البيضاء 

رقم البقييد في السجل البجاري: 

(3545

اسبسرارية نشاط الشركة

بباريخ    حمضر  بسقب�شى 

2020/06/01، قرر الشريك الوحيد 

اسبسرارية نـشاط الشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  البجاري 

البيضاء بباريخ  2020/08/24   تمت 

رقم 743718

254I

FINANCITE INTRAS PRIVEE

FINANCITE INTRAS PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCITE INTRAS PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : شارع 

إبراهيم الروداني حي املعاريف 

رقم 332،إقاحة الريمان،الطابق 

5 ،الشقة رقم 21 ، الدارالبيضاء. 

ص.ب : 2502، املغرب.
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

467267

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FINANCITE INTRAS PRIVEE

بإيجاز  الشركة  غرض 

كافة  في  والبدريب  :االستشارات 

حجاالت البسويل واإلدارة.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم  املعاريف  حي  الروداني  إبراهيم 

 5 الريمان،الطابق  332،إقاحة 

الدارالبيضاء.   ،  21 رقم  ،الشقة 

ص.ب : 2502، املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد رشيد املعطاوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد رشيد املعطاوي عنوانه(ا)  

 228 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

0)201  الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد رشيد املعطاوي عنوانه(ا) 

 228 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

25020 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم -.

255I

ALKAT AIM AFRICA

ALKAT AIM AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALKAT AIM AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 
إقاحة حركز عبد املوحن، تقاطع 

شارع عبد املوحن و شارع 
أنوال،الطابق 2،املكبب رقم 

202،الدارالبيضاء،ص.ب:20042، 
املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467831

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ALKAT : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.AIM AFRICA
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البسويل  في  اإلستشارة  خدحات 

واإلدارة.
عنوان املقر االجبساعي : إقاحة حركز 
عبد املوحن، تقاطع شارع عبد املوحن 
2،املكبب رقم  و شارع أنوال،الطابق 
202،الدارالبيضاء،ص.ب:20042، 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد رشيد املعطاوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد رشيد املعطاوي عنوانه(ا) 
 228 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

0)201 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد رشيد املعطاوي عنوانه(ا) 
 228 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

0)201 0)201 املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم -.
256I

rim fidus

GR ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

rim fidus
 cc sidi belyoute mohamed etg 1
 casablanca casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC
GR ENERGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي : 13 زنقة 
 N-8 ETG1 RES LES احسداملجاطي
 N-8 زنقة احسداملجاطي ALPES 13

 ETG1 RES LES ALPES 20000
الدار البيضاء املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري :   

.412827
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تقرر حل  18 ف 9اير  املؤرخ في 
GR ENERGIE شركة ذات املسؤولية 
 100.000 رأسسالها  حبلغ  املحدودة 
 13 اإلجبساعي  درهم وعنوان حقرها 
 N-8 ETG1 RES زنقة احسداملجاطي
زنقة احسداملجاطي   LES ALPES 13
 N-8 ETG1 RES LES ALPES 20000
لعد0  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

الدخل املنهي.
و عين:

   MATTHIEU السيد(ة) 
و   CHARVET GUILLAUME
 PREFECTURE DE LA عنوانه(ا) 
 MAUTE SAVORE ANNECY
  27000 VENISSIEUX FRANCE

كسصفي (ة) للشركة.
 RAYAN  DAOUD السيد(ة) 
 ROUTE DE  242 عنوانه(ا)  و 
 VOVRAY 7 160 ARCHAMPS

 FRANCE 27000 ARCHAMPS

FRANCE كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
13 زنقة  2020 وفي  )1 ف 9اير  بباريخ 

 N-8 ETG1 RES LES احسداملجاطي 
 N-8 زنقة احسداملجاطي   ALPES 13

ETG1 RES LES ALPES 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

حارس 2020 تمت رقم 732758.

257I

COMPETENCES CONSULTANTS

 HYPERMARCHE LV»

(HLV)»SAS
شركة املساهسة

إنشاء فرع تابع للشركة

 COMPETENCES

CONSULTANTS

 N°5, Bd Zerktouni  Rés la

 Tourette 3éme étage Bureau

 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC

 HYPERMARCHE LV (HLV)»SAS»

شركة املساهسة

 ANGLE وعنوان حقرها اإلجبساعي

 RUE RIF ET ROUTE DES ZAERS

 KM 3.5 SOUISSI - 10170 RABAT

.MAROC

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.466(51

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 07 نون 9 )201 تقرر إنشاء 

التسسية  تمت  للشركة   تابع  فرع  

 HYPERMARCHE LV DAR»

بالعنوان   الكائن  و   «BOUAZZA

 ROUTE D’AZEMMOUR

 DAR BOUAZZA - 27223

املسي9  و   CASABLANCA MAROC

  BENNANI السيد(ة)  طرف  حن 

.ZOUHAIR
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بباريخ  البجارية بالرباط  

2020 تمت رقم 5)1058.

258I

JURISMAG SARL

 SOCIETE CIVILE

 IMMOBILIERE IBNOU

ZAIDOUNE
إعالن حبعدد القرارات

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

           IBNOU ZAIDOUNE

شركة حدنية عقارية، رأسسالها  

40.000،00 درهم

املقر الرئي�شي :  زنقة املعدن ، 

الطريق الساحلي رقم 111، كلم 11 

- الدار البيضاء 
رقم البعريف الضريبي : 00670)1

بباريخ   حمضر  بسقب�شى 

العا0  الجسع  قرر    ،2020/07/08

االسبثنائي حا يلي  :

الشريكين  وفاة  عن  اإلعالن   -

السيد عبد الوهاب السقاط والسيد 

الفاضل السقاط ؛

لرأس  الجديد  البوزيع  اعبساد   -

املال  الشركة ؛

- املوافقة على الب 9ع  بالحصص ؛

 اإلعالن عن وفاة حبصرف الشركة 

السيد عبد الوهاب السقاط ؛

حبصرفين  اسبقالة  قبول   -

الشركة ؛

- تعيين حبصرفين جدد في الشركة 

حمسن   ، السقاط  رشيد  السادة   :

السقاط  و يوسف السقاط ؛

- تميين النظا0 األسا�شي.

25(I

LOUKILI ADVISORY FIRM

LOUKILI ADVISORY FIRM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

LOUKILI ADVISORY FIRM

164، شارع السفي9 بن عائشة، 

الطابق 5، رقم 38 ، 20303، الدار 
البيضاء املغرب

 LOUKILI ADVISORY FIRM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 

 164avenue ambassadeur
 ben aicha, 5ème étage

 n38 Casablanca - 20200
.CASABLANCA MAROC

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.35706(
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تم    2020 حارس   01 في  املؤرخ 
الحالي  االجبساعي  املقر  تمويل  
 164avenue» حن  للشركة 
 ambassadeur ben aicha, 5ème
 étage n38 Casablanca - 20200
إلى   «CASABLANCA MAROC
  Selouane 51, 3ème étage, n°13,»
 Quartier Oulfa, Casablanca -
.«20460 CASABLANCA  MAROC
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 7)7413.

260I

financial coach

 CABINET DE KINÉ NAJLAE
BENLAHBIB SARLAU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

financial coach
اقاحة عايدة الطابق الثالث رقم 

12 زنقة اسفي ، 50000، حكناس 
املغرب

 cabinet de kiné najlae
benlahbib sarlau  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 132 

كاحيليا 1 حكناس - 50000 حكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

50365

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 cabinet de kiné najlae benlahbib

. sarlau

الت9ويض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي.

 132  : االجبساعي  املقر  عنوان 

حكناس   50000  - حكناس   1 كاحيليا 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 (0.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 (00  : بن الحبيب  السيدة نجالء 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

الحبيب  بن  نجالء  السيدة 

 50000   1 كاحيليا   132 عنوانه(ا) 

حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الحبيب  بن  نجالء  السيدة 

 50000  1 كاحيليا   132 عنوانه(ا) 

حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم -.

261I

FUDIAMET

 كزار ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

FUDAIMET
8 زنقة ابن العادل، الطابق الثاني، 
رقم 7، الدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
 كزار ترانس  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 
عيدة، رقم 6، سيدي حوحن، 
الدارالبيضاء - 20400 الدار 

البيضاء  املغرب .
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
. 20660(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.(00.000»
 2.000.000» إلى  درهم»   100.000»
حقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
حع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743532.

262I

سوجيستيو ليكسوس

سوبر غوت
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احسد املنصور الدهبي رقم11 ، 

2000)، العرائش املغرب
سوبر غوت شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع ابن 
الخطيب رقم 25 الطابق الثاني - 

2000) العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 5215
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
سوبر   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

غوت.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين لحساب الغي9.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ابن الخطيب رقم 25 الطابق الثاني - 

2000) العرائش املغرب.
املدة التي تأسست حن أجلها الشركة 

: )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : حسرودة  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حسرودة  حمسد  السيد 
رقم10  الحكازي  درب  عدة  حوحة 

2150) القصر الكبي9 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حسرودة  حمسد  السيد 
رقم10  الحكازي  درب  عدة  حوحة 

2150) القصر الكبي9 املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعرائش  بباريخ 02 يوليوز 

2020 تمت رقم 223.
263I

حكبب الحسابات ح ل

RYAD COLINIANO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب الحسابات ح ل
20 شارع الداخلة الطابق االول قرية
الجساعة ، 20430، الدار البيضاء 

املغرب
RYAD COLINIANO شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 61 ححج 

اللة ياقوت الرقم )3 الطابق االول 

البيضاء - 20000 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(481

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 RYAD : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.COLINIANO

حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و االشغال العاحة.

61 ححج   : عنوان املقر االجبساعي 

الطابق االول   3( اللة ياقوت الرقم 

البيضاء - 20000 البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

املصطفى  الحسودي  السيد 

عنوانه(ا) حي لعلو زنقة 12 رقم 38 ق 

ج 23430 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

املصطفى  الحسودي  السيد 

عنوانه(ا) حي لعلو زنقة 12 رقم 38 ق 

ج 23430 البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743356.

264I

Fiduciaire FICOTRAV

شركة  صوحدريف

)STE SOMADREV SARL(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE) شركة  صوحدريف

SOMADREV SARL) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

الدويرة أوفوس الرشيدية - 52000 

أوفوس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

14031

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

شركة    : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

 STE SOMADREV) صوحدريف 

.(SARL

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 52000  - الدويرة أوفوس الرشيدية 

أوفوس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 

2.400.000 درهم، حقسم كالبالي:

القصبي  السال0  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   4.800   :

للحصة .

السيد اسساعيل القصبي :  4.800 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

القصبي  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   4.800   :

للحصة .

القصبي  الواحد  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   4.800   :

للحصة .

السيد عبد املالك علمي :  4.800 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

القصبي  السال0  عبد  السيد 
عنوانه(ا) رقم 277 حي السال0 أرفود 

52200 أرفود املغرب.

القصبي  اسساعيل  السيد 

أوفوس  الدويرة  قصر  عنوانه(ا) 

الرشيدية 52200 أوفوس املغرب.

القصبي  الرحيم  عبد  السيد 

أوفوس  الدويرة  قصر  عنوانه(ا) 

الرشيدية 52200 أوفوس املغرب.

القصبي  الواحد  عبد  السيد 

أوفوس  الدويرة  قصر  عنوانه(ا) 

الرشيدية 52200 أوفوس املغرب.

السيد عبد املالك علمي عنوانه(ا) 
زنقة عالل بن عبد هللا أرفود 52200 

أرفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

القصبي  السال0  عبد  السيد 
عنوانه(ا) رقم 277 حي السال0 أرفود 

52200 أرفود املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 714.

265I

UNIVERSAL CURE

UNIVERSAL CURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERSAL CURE

 Bd Abdelmoumen N°5 ,202

 RDC ، 20140، CASABLANCA

MAROC

 UNIVERSAL CURE
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 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 202 شارع 
 RDC - 20360 5 عبد املوحن رقم

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(581
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. UNIVERSAL CURE
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و توزيع و تسثيل و اسبي9اد و تصدير 
للطب  الصيدالنية  املنبجات  جسيع 
التشري;جسيع املنبجات الصيدالنية 
الجلدية  األدوية  التشري  للطب 
والبجسيل وجسيع املنبجات الثانوية 

أو حشبقات العطور أو النظافة ؛
إنشاء أو حيازة  أو تشغيل حباشر 
أو تأجي9 حن  أو غي9 حباشر أو تأجي9  
األعسال  أو  املباني  لجسيع  الباطن 
املؤسسات  أو  املصانع  أو  البجارية 
الورش  أو  املباني  أو  املسبودعات  أو 

الالزحة نشاط الشركه
االسبمواذ ، والحصول ، والبسثيل 
بجسيع   ، واالسبغالل   ، واالحبياز   ،
، لحساب الشركة الحصري  أشكاله 
واألسساء  االخت9اع  براءات  لجسيع   ،
 ، والعسليات  والت9اخيص  البجارية 
املبعلقة   ، املغربية أو األجنتية  سواء 
حن  ألي  األشكال  حن  شكل  بأي 

األشياء املذكورة أعاله ؛
طريق  عن  املصلحة  اكتساب 
واالشت9اك  واالندحاج  املساهسة 
واملشاركة ، بشكل حباشر أو غي9 حباشر 
، في جسيع الشركات التي  بأي وسيلة 
إنشاؤها  سيبم  التي  أو  إنشاؤها  تم 
والشركات أو غي9ها التي لها غرض   ،

حساثل أو حرتبط ؛.

عنوان املقر االجبساعي : 202 شارع 

 RDC - 20360  5 رقم  املوحن  عبد 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد جواد حناصر :  200 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 200   : حهلولي  شكيب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

200 حصة    : السيد التشي9افالح 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد هشا0 إدحسو :  200 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 200   : السيد املصطفى إدحسو 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حناصر  جواد  السيد 
تجزئة الشهدية زنقة 2 رقم 31 األلفة 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  حهلولي  شكيب  السيد 
نتيل  إقاحة  وملاس  عين  زنقة   0(

البيضاء  بوركون   14 ش  الجراح 

20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  التشي9افالح  السيد 
عين   2( رقم   16 حي الشريفة زنقة 

الشق البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  إدحسو  هشا0  السيد 
1 ال 9نو�شي البيضاء  200 رقم  بلوك 

20000 الدار البيضاء املغرب.

السيد املصطفى إدحسو عنوانه(ا) 

املدينة   276 رقم  فيال  كولف سيتي 

البيضاء  الدار  بوسكورة  الخضراء 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حناصر  جواد  السيد 
تجزئة الشهدية زنقة 2 رقم 31 األلفة 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  التشي9افالح  السيد 

عين   2( رقم   16 حي الشريفة زنقة 

الشق البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

السيد املصطفى إدحسو عنوانه(ا) 

املدينة   276 رقم  فيال  كولف سيتي 

البيضاء  الدار  بوسكورة  الخضراء 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17587.

266I

حكبب املحاسبة اطاكو0

STE TITRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حكبب املحاسبة اطاكو0

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE TITRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

ايت عاصم فركلة العليا تنجداد - 

52600 تنجداد املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.277(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة) ابراهيم بسباس 

500 حصة اجبساعية حن أصل 500 

حصة لفائدة  السيد (ة) حني9 بوغابا 

بباريخ 14 يوليوز 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم ))1.

267I

J&A TRUCKS

جي آند آي طراكس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

J&A TRUCKS
 ANGLE AVENUE DES FAR ET

 RUE D’ALSACE ETG 3 BUREAU
 12 -MOHAMMEDIA 28999،

MOHAMMEDIA MAROC
جي آند آي طراكس  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 
الجيش امللكي وزنقة ألزاس الطابق 
3 املكبب 12  - )))28  املحسدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
25773

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : جي آند 

آي طراكس .
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع  وطنيا ودوليا
البصدير واالسبي9اد.

زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ألزاس  وزنقة  امللكي  الجيش  شارع 
  28(((  -   12 املكبب   3 الطابق 

املحسدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : الناوي  أسساء  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الناوي  أسساء  السيدة 
جسيلة 2 زنقة حمسد بوافي رقم 8) ق 

ج  20430 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الناوي  أسساء  السيدة 
جسيلة 2 زنقة حمسد بوافي رقم 8) ق 

ج  20430 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  باملحسدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 826.
268I

RASHEL TRANS

رشال طرونس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RASHEL TRANS
 ANGLE AVENUE DES FAR ET

 RUE D’ALSACE ETG 3 BUREAU
 12 -MOHAMMEDIA 28999،

MOHAMMEDIA MAROC
رشال طرونس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 
الجيش امللكي وزنقة ألزاس الطابق 
3 املكبب 12  - )))28  املحسدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
25775

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
رشال   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

طرونس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ودوليا-البصدير  وطنيا  البضائع 

واالسبي9اد.
زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 

ألزاس  وزنقة  امللكي  الجيش  شارع 

  28(((  -   12 املكبب   3 الطابق 

املحسدية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد ربيع قنديل :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  قنديل  ربيع  السيد 
الراشدية 3 بلوك أ  رقم 446  28830 

املحسدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  قنديل  ربيع  السيد 
الراشدية 3 بلوك أ  رقم 446  28830 

املحسدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بباريخ  باملحسدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 827.

26(I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE S.N.M.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE S.N.M.C شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 15 

املسبقبل شطر 5 تاحنصورت - 

40000 حراكش املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.61787

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   24 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
 (0.000» أي حن  درهم»   (10.000»
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 26)114.
270I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE BOURAADA-CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE BOURAADA-CAR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
املستشفى الحسني رقم 2)1 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.16711

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  07 يوليوز  املؤرخ في 
حسي9 جديد للشركة السيد(ة) بورعد 

حمسد كسسي9 وحيد
تبعا إلقالة حسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالناضور   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 5)10.
271I

ائبسانية احالو

FIDUCIAIRE AMALOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

ائبسانية احالو
12 شارع ص 9ي بوجسعة شقة في 
الطابق  1رقم  6 ، 20110، الدار 

البيضاء املغرب
FIDUCIAIRE AMALOU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 12 شارع 

ص 9ي بوجسعة شقة في الطابق 
1رقم  6. الدار البيضاء - 20110 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.268553

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 16 دجن 9 )201 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
شقة  بوجسعة  ص 9ي  شارع   12»
البيضاء  الدار   .6 1رقم   الطابق  في 
املغرب»  البيضاء  الدار   20110  -
طابق   50 رقم   6 زنقة   3 «جسيلة  إلى 
 - البيضاء  الدار  الجساعة  قرية   1

20430 الدار البيضاء  املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743600.
272I

NEW CONNECT GROUPE

HALABI METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NEW CONNECT GROUPE
 RES HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M CASABLANCA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

HALABI METAL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي 40 حوالي 

ادريس االك 9 بوزنيقة  - 13100 
بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.54(7
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   2020 04 حارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  حبلغ     HALABI METAL
حقرها  وعنوان  درهم   100.000
االك 9  ادريس  حوالي   40 اإلجبساعي 
بوزنيقة املغرب   13100  - بوزنيقة  
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نتيجة ل : املنافسة غي9 الشريفة .
و حدد حقر البصفية ب 40 حوالي 
 13100  - بوزنيقة   االك 9  ادريس 

بوزنيقة املغرب. 
و عين:

و  بن الحالبي   السيد(ة) سعيد   
 1 عسارة  بانوراحا  اقاحة  عنوانه(ا) 
سيدي   2 الشطر   2 بلوك   12 رقم 
البيضاء  الدار   20620 ال 9نو�شي  

املغرب  كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بباريخ  سليسان   ب ن  االببدائية 

حاي 2020 تمت رقم 8)1.
273I

CORPORATE AUDIT GROUP

 PHENICIA, LA SIGNATURE
ORIGINELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد حدة حزاولة حها0 املسي9ين

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املوحن، الطابق 
الخاحس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 PHENICIA, LA SIGNATURE
ORIGINELLE  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي: عسالة 
الحاجب ,ضيعة باحنيني, حقل 
إيسان راس الجاري  - 50000 

حكناس املغرب.
«تجديد حدة حزاولة حها0 املسي9ين»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.364(7
بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 
املسي9ين  حها0  حزاولة  حدة  تجديد 

ملدة: ملدة غي9 حمدودة السنوات.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 2242.
274I

س-اطلس

 ENTREPRISE MAROCAINE
 D›ASSAINISSEMENT ET

ELECTRICITE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني حالل 
املغرب

 ENTREPRISE MAROCAINE
 D›ASSAINISSEMENT ET
ELECTRICITE  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي رقم 32 
الطابق الباني بلوك 2 حي  السعادة - 

23000 بني حالل املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4707

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 27 حاي 2020 تست إضافة 
إلى نشاط الشركة  البالية  األنشطة 

الحالي :
الطاقة  لوحات  وتركيب  بيع 

الشسسية 
الزراعية  املعدات  وتركيب  بيع 

والصناعية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 351.

275I

CABINET BENHASSAN SARL AU

HIGH TECH SYSTEM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
20440، الدارالبيضاء املغرب
  HIGH TECH SYSTEM

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

األحان حجسوعة سكنية ب 28 

الطاق السفلي شقة رقم 01 عين 

السبع  - 20250 البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.141721

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تقرر   2020 يونيو   12 في  املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 

 HIGH TECH ذات الشريك الوحيد 

 100.000 SYSTEM   حبلغ رأسسالها 

اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 

ب  سكنية  حجسوعة  األحان  تجزئة 

28 الطاق السفلي شقة رقم 01 عين 

املغرب  البيضاء   20250  - السبع  

نتيجة ل : حل حسبق لبصفية.

تجزئة  ب  البصفية  حقر  حدد  و 

األحان حجسوعة سكنية ب 28 الطاق 

  - عين السبع    01 السفلي شقة رقم 

20250  البيضاء  املغرب. 

و عين:

و  غربي  املصطفى    السيد(ة)  

 4 زنقة   السال0  تجزئة  عنوانه(ا) 

رقم 45 عين السبع 20250 البيضاء 

املغرب  الدارالبيضاء   20250

كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

تجزئة   : بالبصفية  املبعلقة  الوثائق 

األحان حجسوعة سكنية ب 28 الطاق 

السبع  عين   01 رقم  شقة  السفلي 

البيضاء

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 603)73.

276I

CABINET BENHASSAN SARL AU

SF AMPERE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 

20440، الدارالبيضاء املغرب

SF AMPERE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة  

53 شارع ابن لونان حي  السسارة - 

20400 البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.354455

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تقرر حل   2020 يونيو   14 املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

SF AMPERE  حبلغ  الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 

حقرها اإلجبساعي تجزئة  53 شارع ابن 

لونان حي  السسارة - 20400 البيضاء  

املغرب نتيجة ل : حل حسبق لشركة .

تجزئة   ب  البصفية  حقر  حدد  و 

 - السسارة   شارع ابن لونان حي    53

20400 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  ابراهيم   العسراني   السيد(ة) 
 30 رقم   06 حيسيمي زنقة  عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء   20230 الحسني   حي 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقبضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  حمل  و  املخابرة  حمل  لهم 

العقود و الوثائق املبعلقة بالبصفية 

حي   لونان  ابن  شارع   53 تجزئة    :

السسارة البيضاء

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 885)73.

277I
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MON COMPTABLE SARL

SAMARA TASHILAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SAMARA TASHILAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي قطعة 
1135 حي السسارة 1  - 60000 

وجدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.35161

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   05 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وسيط  في تمويل االحوال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   1( بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 1757.
278I

MON COMPTABLE SARL

SAMARA TASHILAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SAMARA TASHILAT  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قطعة 
1135 حي السسارة 1 قطعة 1135 
حي السسارة 1 60000 وجدة املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.35161
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  05 غشت  املؤرخ في 
بن  السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 

لحسن سعيد  كسسي9 وحيد

تبعا إلقالة حسي9.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 1757.

27(I

IBTI DOM

 STE D’ASSAINISSEMENT
TAALABI

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IBTI DOM
 BD BEKKAY LAHBIL HAY
 HASSANI BERKAN N39 ،

63300، بركان املغرب

 STE D’ASSAINISSEMENT
TAALABI  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

احا0 الشافعي حي الراحي 2 بركان  - 
63300 بركان املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7281

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. D’ASSAINISSEMENT TAALABI
: - صاحب  غرض الشركة بإيجاز 
احبياز ملياه الصرف الصحي السائلة 

أو الصلبة
- االسبي9اد والبصدير 

- حقاول األعسال املبنوعة والبناء 
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - بركان    2 احا0 الشافعي حي الراحي 

63300 بركان املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : خالد  البعالبي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خالد  البعالبي  السيد 
 2 الراحي  حي  الشافعي  احا0  زنقة 

بركان  63300 بركان املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  خالد  البعالبي  السيد 
 2 الراحي  حي  الشافعي  احا0  زنقة 

بركان  63300 بركان املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  ب 9كان   االببدائية 

2020 تمت رقم 294/2020.
280I

QUALICIA CONSULTING

SEVER TURK SHOP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

SEVER TURK SHOP SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي  نعيم 
6 ب نرجيس 6ـ1حكناس - 50000 

حكناس املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4566(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 08 يوليوز 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - 6ـ1حكناس  نرجيس  ب   6 نعيم   »
«حمل  إلى  املغرب»  حكناس   50000
 - بوزكري  سيدي  حكناس   2 ياسن 

50000 حكناس  املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2443.
281I

» GICONAV » حجسوعة

» GICONAV » مجموعة
حجسوعة ذات النفع االقبصادي

تفويت حصص

» GICONAV » حجسوعة
حيناء طانطان ، 82010، طانطان 

MAROC
حجسوعة « GICONAV « حجسوعة 

ذات النفع االقبصادي
وعنوان حقرها اإلجبساعي 0 532 - 
حيناء طانطان - 82010 طانطان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يوليوز   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اللطيف  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
دربالي 110 حصة اجبساعية حن أصل 
330 حصة لفائدة  السيد (ة) رضوان 

خلوق بباريخ 03 يوليوز 2020.
اللطيف  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
دربالي 110 حصة اجبساعية حن أصل 
330 حصة لفائدة  السيد (ة) حمسد 

السايح بباريخ 03 يوليوز 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بطانطان  بباريخ )2 يوليوز 

2020 تمت رقم 142/2020.
282I

QUALICIA CONSULTING

SEVER TURK SHOP
SARL AU 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
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MAROC
 SEVER TURK SHOP SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي نعيم 6 
ب نرجيس 6ـ1حكناس - 50000 

حكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4566(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تست   201( دجن 9   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 480 تفويت السيد (ة) بني9 سفي9 
 1.000 أصل  حن  اجبساعية  حصة 
(ة) عبدالقادر  السيد  حصة لفائدة  

أورا0 بباريخ 02 دجن 9 )201.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
دجن 9   23 بباريخ  البجارية بسكناس  

)201 تمت رقم 5221.

283I

fidact

STE  EL JAMILI  TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي السال0 ، 
14200، سيدي سلسان املغرب

STE  EL JAMILI  TRANS شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

العسالجة  دار العسلوجي - 16000 
سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
28547

 03 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  EL : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.JAMILI  TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9
- نقل املسبخدحين

- األشغال املخبلفة.
دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 16000  - دار العسلوجي  العسالجة  

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : الجسيلي  أنوار  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد أنوار الجسيلي عنوانه(ا) حي 
سيدي سليسان   14200 أوالد حالك 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد أنوار الجسيلي عنوانه(ا) حي 
سيدي سليسان   14200 أوالد حالك 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  االببدائية بسيدي قاسم  

غشت 2020 تمت رقم 2020/362.
284I

aice compta

VINCHI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
VINCHI FOOD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 588 شارع 
حوديبوتيكا الفداء درب السلطان - 

20530 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

202717

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   200( يونيو   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. VINCHI FOOD

حشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حخ ز وحعجنات.

عنوان املقر االجبساعي : 588 شارع 

 - السلطان  درب  الفداء  حوديبوتيكا 

20530 البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 

1.000.000 درهم، حقسم كالبالي:

كيدر  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.350   :

للحصة .

 1.350   : كيدر  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1.350   : كيدر  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1.350   : السيد عبدالعزيز كيدر 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبدالرحسن كيدر  :  1.300 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1.300   : كيدر  يونس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1.300   : كيدر  فاطسة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

700 حصة    : السيدة حينة كيدر 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

كيدر  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي األسرة 1 زنقة 3 رقم 28 

عين الشق  20470 البيضاء املغرب.

السيد ابراهيم كيدر عنوانه(ا) حي 
28 عين الشق   رقم   3 زنقة   1 األسرة 

20470 البيضاء املغرب.
حي  السيد حمسد كيدر عنوانه(ا) 
28 عين الشق   رقم   3 زنقة   1 األسرة 

20470 البيضاء املغرب.
السيد عبدالعزيز كيدر عنوانه(ا) 
عين   28 رقم   3 زنقة   1 األسرة  حي 

الشق 20470 البيضاء املغرب.
كيدر   عبدالرحسن  السيد 
عنوانه(ا) حي األسرة 1 زنقة 3 رقم 28 
عين الشق  20470 البيضاء املغرب.

حي  السيد يونس كيدر عنوانه(ا) 
28 عين الشق  رقم   3 زنقة   1 األسرة 

20470 البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  كيدر  فاطسة  السيدة 
عين   28 رقم   3 زنقة   1 األسرة  حي 

الشق 20470 البيضاء املغرب.
حي  السيدة حينة كيدر عنوانه(ا) 
28 عين الشق  رقم   3 زنقة   1 األسرة 

20470 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
كيدر  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي األسرة 1 زنقة 3 رقم 28 

عين الشق 20470 البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو )200 تمت رقم 335315.
285I

GUIDE COMPTABLE

BMO CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن توحرت 2 عسارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13100، 
بوزنيقة املغرب

BMO CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة ابن 
توحرت I رقم 10 بوزنيقة املغرب 

13100 بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

6203

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 BMO  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.CONSTRUCTION

حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ابن توحرت I رقم 10 بوزنيقة املغرب 

13100 بوزنيقة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حمسد الحيل :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 250   : السيد بدر الدين الحيل 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100   : الحيل  احيسة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة حريم الحيل :  100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة نعيسة حوحين :  50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حمسد الحيل عنوانه(ا) 18 

حي حكيسة بوزنيقة 13100 بوزنيقة 

املغرب.

السيد بدر الدين الحيل عنوانه(ا) 

 13100 بوزنيقة  حكيسة  حي   18

بوزنيقة املغرب.

عنوانه(ا)  الحيل  احيسة  السيدة 

18 تجزئة حكيسة الطابق 2  بوزنيقة 

13100 بوزنيقة املغرب.

السيدة حريم الحيل عنوانه(ا) 18 

حي حكيسة بوزنيقة 13100 بوزنيقة 

املغرب.

عنوانه(ا)  حوحين  نعيسة  السيدة 

 13100 بوزنيقة  حكيسة  حي   18

بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد حمسد الحيل عنوانه(ا) 18 

حي حكيسة بوزنيقة 13100 بوزنيقة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  سليسان   ب ن  االببدائية 

يونيو 2020 تمت رقم 145.

286I

MOORISH

REQUEST MOROCCO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

)3 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د )3 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

Request Morocco SARL   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع عبد 

املوحن زنقة سسية اقاحة شهرزاد 

3 الطابق 4 رقم 20 بامليي البيضاء 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(161

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.  Request Morocco SARL

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق األحداث.

عنوان املقر االجبساعي : شارع عبد 

شهرزاد  اقاحة  سسية  زنقة  املوحن 
بامليي البيضاء   20 رقم   4 الطابق   3

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

52 حصة    : السيد سعيد ادالي  

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   48   : السيد بسا0 احين  

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ادالي  سعيد  السيد 
سيدي   2 رقم    6 ج ه   2 اقاحة بدر 

البيضاء  الدار   20000 حعروف 

املغرب.
السيد بسا0 احين  عنوانه(ا) زنقة 

  14 الشقة  كراكشو  عسارة  السيا0 

100104 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  ادالي   سعيد  السيد 
سيدي   2 رقم    6 ج ه   2 اقاحة بدر 

البيضاء  الدار   20000 حعروف 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 62)742.

287I

فاييك ش.0.0

HIYANI PLAST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فاييك ش.0.0
رقم 12 شارع الحسن الباني فاس. ، 

30000، فاس املغرب

HIYANI PLAST شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اوالد 

حمسد عين الشقف فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

631(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   1(

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HIYANI PLAST

انباج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناديق و املنبوجات البالستيكية 

و إعادة تدوير النفايات..

عنوان املقر االجبساعي : دوار اوالد 

 30000 فاس  الشقف  عين  حمسد 

فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حيلود نسي9 :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

دوار  السيد حيلود نسي9 عنوانه(ا) 

اوالد حمسد األندلس حوالي يعقوب 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

دوار  السيد حيلود نسي9 عنوانه(ا) 

اوالد حمسد األندلس حوالي يعقوب 

30000 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1726.

288I
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حكبب املحاسبة

FC DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

حكبب املحاسبة
شارع جون كينيدي عسارة أعراب 
الطابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تازة املغرب
FC DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي : رقم 103 
حجسوعة 4 القدس 2 تازة - 35000 

تازة املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.4383

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   15 املؤرخ في 
ذات  شركة   FC DISTRIBUTION
رأسسالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   100.000
 4 حجسوعة   103 رقم  اإلجبساعي 
تازة املغرب   35000  - تازة   2 القدس 

نتيجة لعد0 املردودية.
و عين:

و  فونونو  نورالدين   السيد(ة) 
 17 س  الجوهرة  اقاحة  عنوانه(ا) 
 35000 )0 البيضاء  04 رقم  املدخل 
البيضاء املغرب كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
 103 وفي رقم   2020 يناير   15 بباريخ 
 35000  - تازة   2 القدس   4 حجسوعة 

تازة املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  ببازة   االببدائية 

2020 تمت رقم 350.
28(I

FIDUNA

سيكاك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

سيكاك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي  )3 ححج 
اللة ياقوت طابق 5 شقة رقم د - 

20020 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 حارس   17 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تاجر حنبجات غذائية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم 7)7366.
2(0I

MOORISH

 AXIUM PERFORMANCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH
)3 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 AXIUM PERFORMANCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

زرقطوني إقاحة حساد الطابق 1 رقم 
1  - 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468727
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AXIUM PERFORMANCE SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
والبدريب,  والبوجيه  االستشارات 

االسبي9اد والبوزيع والت9ويج.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
1 رقم  زرقطوني إقاحة حساد الطابق 

1  - 20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
500 حصة    : السيد زهي9 ابرودي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة صوفيا حيال :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ابرودي  زهي9  السيد 
سيدي   276 رقم  حنضرونة  تجزئة 
البيضاء  الدار   20520 حعروف 

املغرب.
عنوانه(ا)  حيال  صوفيا  السيدة 
سيدي   276 رقم  حنضرونا  تجزئة 
البيضاء  الدار   20520 حعروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  ابرودي  زهي9  السيد 
سيدي   276 رقم  حنضرونة  تجزئة 
البيضاء  الدار   20520 حعروف 

املغرب
عنوانه(ا)  حيال  صوفيا  السيدة 
سيدي   276 رقم  حنضرونا  تجزئة 
البيضاء  الدار   20520 حعروف 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74253.

2(1I

FOR NEGOCE

DROMATIRES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي خط الرحلة 1 شارع ا0 السعد 
الرقم 31 ، 70000، العيون املغرب

 DROMATIRES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

الشريف الرا�شي رقم 45 حي 

الوحدة 1 الحي الحجري  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

31(8(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   12

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DROMATIRES

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االبل.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الشريف الرا�شي رقم 45 حي الوحدة 
العيون   70000  - الحي الحجري    1

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

العابدين  زين  الت9وزي  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   5.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

العابدين  زين  الت9وزي  السيد 

 71000 االنبعاث   حي  عنوانه(ا) 

بوجدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

العابدين  زين  الت9وزي  السيد 

 71000 االنبعاث  حي  عنوانه(ا) 

بوجدور املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 02 يوليوز 

2020 تمت رقم 1178/20.
2(2I

PROGRESS MANAGEMENT

STUC BATIMENT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 (1
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
STUC BATIMENT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي ا1) زنقة 
الرا�شي السالوي طابق 3 شقة 20 - 

20300 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(423

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STUC  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.BATIMENT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصباغة والبناء.
عنوان املقر االجبساعي : ا1) زنقة 
 - 20 3 شقة  الرا�شي السالوي طابق 

20300 الدار البيضاء املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد رشيد الراشيدي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد رشيد الراشيدي عنوانه(ا) 

 20000 السلطان  حرس  ححج   35

الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد رشيد الراشيدي عنوانه(ا) 

 20000 السلطان  حرس  ححج   35

الدار البيضاء املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743304.

2(3I

حكبب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE BOUSSALEH
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

حكبب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عسارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE BOUSSALEH

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي طريق تازة 

تجزئة السالحة رقم 134 كراج. - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

35365

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIETE BOUSSALEH  :

.TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز : 1/األشغال 
املخبلفة وأشغال البناء.

2/أشغال التهيئة والبجهيز.
3/ أشغال الصباغة والديكور.

4/ ترحيم وهد0 املباني والحكوحية 
والخاصة.

5/ حنعش عقاري..
طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تازة تجزئة السالحة رقم 134 كراج. - 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:
 500   : بوصالح  براهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد حسكور سساعيل 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد براهيم بوصالح عنوانه(ا) 
زاكورة  تاغبالت  نواسيف  احي  دوار 

00)47 زاكورة املغرب.
السيد حسكور سساعيل عنوانه(ا) 
دوار ايت يشو تاغبالت زاكورة 00)47 

زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد براهيم بوصالح عنوانه(ا) 
زاكورة  تاغبالت  نواسيف  احي  دوار 

00)47 زاكورة املغرب
السيد حسكور سساعيل عنوانه(ا) 
دوار ايت يشو تاغبالت زاكورة 00)47 

زاكورة املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 1663.
2(4I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة العيون الساقية 

الحسراء

 ENTREPRISE WAFI SUD DE
CONSTRUCTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 

العيون الساقية الحسراء

صندوق ال 9يد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

 ENTREPRISE WAFI SUD DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حزوار زنقة بي9 لهسو رقم 24  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

32621

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 ENTREPRISE WAFI SUD DE

.CONSTRUCTION

حخبلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال و الخدحات

اشغال البناء

تجارة عاحة 

النقل

االست9اد و البصدير.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حزوار زنقة بي9 لهسو رقم 24  - 70000 

العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : الوافي  حروان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  الوافي  حروان  السيد 

  24 رقم  لهسو  بي9  زنقة  حزوار  شارع 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  الوافي  حروان  السيد 

  24 رقم  لهسو  بي9  زنقة  حزوار  شارع 

70000 العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعيون  بباريخ 17 غشت 

2020 تمت رقم 1880/20.

2(5I

NADOFISC SARL

BETON LA GUSTARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 حارس زنقة قرطبة عسارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

BETON LA GUSTARIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 17 اوالد 

عي�شى بني انصار الناظور - 62050 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

20327

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BETON LA GUSTARIA

بإيجاز  الشركة  غرض 

(عسل  حخبلفة  أعسال   :

كبح,  الخرسانة,الرصيف,تركيب 

حناطق  وتطوير  الحفر  أعسال 

االست9خاء......الخ).

اوالد   17  : عنوان املقر االجبساعي 

 62050  - عي�شى بني انصار الناظور 

الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حمسد احزري :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : نوال  بونعناع  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  احزري  حمسد  السيد 

 62050 انصار  بني  املوحن  عبد  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  نوال  بونعناع  السيدة 
الناظور  إيكسان  حجسان  دوار 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  احزري  حمسد  السيد 

 62050 انصار  بني  املوحن  عبد  حي 

الناظور املغرب

عنوانه(ا)  نوال  بونعناع  السيدة 
الناظور  إيكسان  حجسان  دوار 

62000 الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالناضور   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 1100.

2(6I

حكبب حماسبة

SODFA BUSINESS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب حماسبة

عسارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

 SODFA BUSINESS SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

تاكرسيفت الريش - 25400 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

2443

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   08

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SODFA BUSINESS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9 

األشغال املخبلفة.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الريش   25400  - تاكرسيفت الريش 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : بنمدو  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بنمدو  سعيد  السيد 

الريش   52400 قصر الطيارة الريش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  بنمدو  سعيد  السيد 

الريش   52400 قصر الطيارة الريش 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بسيدلت  بباريخ 13 غشت 

2020 تمت رقم 127.

2(7I

BADII COMPTABILITE ET CONSEIL

O.M.A.R TRAD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 O.M.A.R TRAD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
عنوان حقرها االجبساعي 61 شارع 
لال ياقوت ، زاوية حصطفى االملاني 

اتاهي 2 ، رقم 62 كازابالنكا
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.444(21

الجسع العا0 اإلسبثنائي املؤرخ في 
20 يناير 2020 تست إضافة األنشطة 

البالية إلى نشاط الشركة الحالي:
**دراسة وتنفيذ حشاريع الري

**أعسال تطوير األرا�شي واألرا�شي 
الزراعية

** تطوير وفبح املنمدرات
املعدات  وتركيب  **بيع 

الهيدروحيكانيكية
وأعسال  الزراعية  **األعسال 

الزراعة
النباتات  تأهيل  وإعادة  **زراعة 

واألشجار املثسرة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 35))73.
298I

AUDIT ET CONSEIL 2010

ESPACE ETOILE ALAOUNI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT ET CONSEIL 2010
 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

 ESPACE ETOILE ALAOUNI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي سيدي 
حوحن السال0 اهل لوغال0 العسارة 
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11 الطابق السفلي - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
462223

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESPACE ETOILE ALAOUNI
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حقهى و توفي9 الخدحات املبنوعة التي 

يقدحها حشغلو القهوة..
سيدي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
العسارة  لوغال0  اهل  السال0  حوحن 
الدار   20000  - الطابق السفلي   11

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيدة العرا�شي فاطنة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة العرا�شي فاطنة عنوانه(ا) 
 52 رقم   05 زنقة  الجوهرة  تجزئة 
الدار البيضاء   20000 سيدي حوحن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة العرا�شي فاطنة عنوانه(ا) 
 52 رقم   05 زنقة  الجوهرة  تجزئة 
الدار البيضاء   20000 سيدي حوحن 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم 736372.
2((I

SOMAFID

 CONTROL MARITIME
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOMAFID

شارع حمسد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�شي ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 CONTROL MARITIME

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 
الثانوية الجديدة بني أنصار الدور 
األول رقم 02 - )))62 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

14451

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2015 يونيو   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 CONTROL MARITIME  :

.INTERNATIONAL

-حسودة   : بإيجاز  غرض الشركة 

حسح وقياس للسفن والبفبيش وأخذ 

العينات وأخذ العينات والفموصات

-اسبي9اد و تصدير.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الدور  أنصار  بني  الجديدة  الثانوية 
الناظور   62(((  -  02 رقم  األول 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الصابري  املصطفى  السيد 
عنوانه(ا) حي عبد املوحن بني أنصار 

)))62 الناظور املغرب.
عنوانه(ا)  دردور  حمسد  السيد 
حي كليلة بني أنصار )))62 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الصابري  املصطفى  السيد 
عنوانه(ا) حي عبد املوحن بني أنصار 

)))62 الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور  بباريخ 17 يونيو 

2015 تمت رقم 14451.

300I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

 NACIRI DITRACO TEXTILE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 NACIRI DITRACO TEXTILE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 10, زنقة 
الحرية الطابق الثالث، الشقة – 
5 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

466817
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 NACIRI : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.DITRACO TEXTILE SARL

النسيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األسا�شي  بالنشاط  يبعلق  حا  وكل 

بطريقة حباشرة أو غي9 حباشرة.
10, زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
 5  – الشقة  الحرية الطابق الثالث، 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
  : السيد الناصي9ي حوالي الحسن 
800 حصة بقيسة 100 درهم للحصة

 200   : حسزة  الناصي9ي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

الحسن  حوالي  الناصي9ي  السيد 
عنوانه(ا) حي حوالي عبد هللا الزنقة 
58 الرقم 115 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
السيد الناصي9ي حسزة عنوانه(ا) 
الرقم   58 حي حوالي عبد هللا الزنقة 

115 20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الحسن  حوالي  الناصي9ي  السيد 
عنوانه(ا) حي حوالي عبد هللا الزنقة 
58 الرقم 115 20000 الدار البيضاء 

املغرب
السيد الناصي9ي حسزة عنوانه(ا) 
الرقم   58 حي حوالي عبد هللا الزنقة 

115 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم )74061.
301I

Cabinet Comptable Marzofid

BATIPSUM SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
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 Guéliz MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROCA
 BATIPSUM SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة ٱبن 
عائشة إقاحة ثسانية نخالت الطابق 

الخاحس الشقة رقم51  جليز - 
40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105673

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BATIPSUM SARL AU
إتقان    : بإيجاز  الشركة  غرض 
األعسال  تنسيق    ، املشروع  إدارة 
املراقبة والبتبع   ، حراقبة الجودة    ،

البعدي والطبوغرافي .
أعسال  لجسيع  والبتبع  •املراقبة 
الهندسة املدنية.• أعسال حبنوعة أو 

إنشاءات
عنوان املقر االجبساعي : زنقة ٱبن 
عائشة إقاحة ثسانية نخالت الطابق 
 - جليز  رقم51   الشقة  الخاحس 

40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : غيون  باسكال  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  غيون  باسكال  السيد 
دار   4 رقم   5 الطابق   6( إقاحة 
حراكش   40000 حراكش  السعادة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  غيون  باسكال  السيد 
دار   4 رقم   5 الطابق   6( إقاحة 
حراكش   40000 حراكش  السعادة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 6)1148.

302I

universal gestion

 LES SAVEURS TROPICAL 
DE MARRAKECH

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

universal gestion
اقاحة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز حراكش ، 40000، حراكش 

املغرب
 LES SAVEURS TROPICAL 

DE MARRAKECH  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

املسار رقم 424 شقة رقم 1  طريق 
اسفي   - 40000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105451

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   03
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 LES SAVEURS TROPICAL DE

. MARRAKECH
غرض الشركة بإيجاز : اسبي9اد و 

تصدير
توزيع املواد الغذائية 

النباتية  املنبجات  تعبئة 

واملسبوردة

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

طريق    1 شقة رقم   424 املسار رقم 

اسفي   - 40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

السيد فلوح حمسد  :  100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حمسد   فلوح  السيد 

طريق اسفي    424 تجزئة املسار رقم 

40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حمسد   فلوح  السيد 

424  طريق اسفي  تجزئة املسار رقم 

40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

05 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم )11466.
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universal gestion

LAAROUSSI FOR DEAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion

اقاحة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7 جليز حراكش ، 40000، حراكش 

املغرب

LAAROUSSI FOR DEAL  شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار عين 

دادا سعادة   - 40000   حراكش  

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

105671

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. LAAROUSSI FOR DEAL

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع املواد الغذائية 

 اسبي9اد و تصدير 

تجارة.

عنوان املقر االجبساعي : دوار عين 

حراكش      40000  - سعادة    دادا 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : الناجي يوسف  السيد  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الناجي يوسف عنوانه(ا)  السيد  

دوار عين دادا سعادة 40000 حراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الناجي يوسف عنوانه(ا)  السيد  

 400000 سعادة  دادا  عين  دوار 

حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

13 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 5)1148.
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G-SOLUTION

G-SOLUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G-SOLUTION
 DOUAR LAKHRABCHA

 COMMUNE AIN CHKEF ،
36122، FÈS Maroc

G-SOLUTION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

الخرابشة جساعة عين الشقف - 
36122 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
60261

 27 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.G-SOLUTION
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنبجات املعدنية - أعسال حبنوعة - 

اسبي9اد وتصدير.
دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - الشقف  عين  جساعة  الخرابشة 

36122 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 G-SOLUTION :  1.000 الشركة

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : الزوهري  السيد سعيد    

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد سعيد  الزوهري عنوانه(ا) 
34 تجزئة النسيم طريق عين الشقف 

36122 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد سعيد  الزوهري عنوانه(ا) 
34 تجزئة النسيم طريق عين الشقف 

36122 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   2( بباريخ  بفاس   البجارية 

)201 تمت رقم 2757/19.
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فيديسي9 بسسة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

غزالينا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيديسي9 بسسة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثسان زنقة 12 رقم 37-)3 
عين الشق الدار البيضاء ، 20470، 

الدار البيضاء املغرب
غزالينا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 147 شارع 
املقاوحة إقاحة أفا الطابق 2 رقم 22 

- 20000 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(557
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : غزالينا.
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عنوان املقر االجبساعي : 147 شارع 
املقاوحة إقاحة أفا الطابق 2 رقم 22 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

السيد  الحريزي فهد :  700 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة  الحريزي سندوس :  300 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فهد  الحريزي  السيد  
 4 )12 رقم  حي حوالي عبد هللا زنقة 
البيضاء   الدار   20480 الشق  عين 

املغرب.
سندوس  الحريزي  السيدة  
كاليفورنيا  جوهرة  إقاحة  عنوانه(ا) 
5 عين الشق  1 شقة  عسارة ه طابق 

20470 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  فهد  الحريزي  السيد  
 4 )12 رقم  حي حوالي عبد هللا زنقة 
البيضاء   الدار   20480 الشق  عين 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 7)7433.
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SMOUNIAMINA

 SOCIETE SATORI KERA»»
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE SATORI KERA» SARL»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 5 ب اقـاحــة  

حــنـتزه 3 طــريــق حـكــنـاس الطـابق 4 
الشـقــة 13 فـــاس - 30000 فـــاس 

الـسـغــرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
63357

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
.SOCIETE SATORI KERA» SARL»

نقــل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البـضـائع للغـيــر داخل املغـرب وخارجه

االسـبـراد و البـصـدير
اعـسـال حـخـبـلـفــــة.

ب   5  : االجبساعي  املقر  عنوان 
حـكــنـاس  طــريــق   3 حــنـتزه  اقـاحــة  
الطـابق 4 الشـقــة 13 فـــاس - 30000 

فـــاس الـسـغــرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:
 500   : صاطــوري  السيد رشـيــد  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : قــراوي  حـمـســد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد رشـيــد  صاطــوري عنوانه(ا) 
فـــاس  دوار بن ســالقــة عـيـن بــوعـلي  

30000 فـــاس الـسـغــرب.
عنوانه(ا)  قــراوي  حـمـســد  السيد 
اقــاحـة القـدس رقـم 8 بن سودة  فـــاس 

30000 فـــاس الـسـغــرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
صاطــوري   رشـيــد   السيد 
عـيـن  ســالقــة  بن  دوار  عنوانه(ا) 
بــوعـلي  فـــاس 30000 فـــاس الـسـغــرب

عنوانه(ا)  قــراوي  حـمـســد  السيد 
اقــاحـة القـدس رقـم 8 بن سودة  فـــاس 

30000 فـــاس الـسـغــرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1870/2020.
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SMOUNIAMINA

  STE  B & A  FES  SERVICE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 STE  B & A  FES  SERVICE  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 11 اقــاحــة 

حيـــكـــو زنقــة الـعـربيــة السـعـــوديــــة   0 

ج  فـــاس - 30000 فـــاس املـغـــرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.55631

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

أي  درهم»   1.000.000,00»

إلى  درهم»   500.000,00» حن 

  : عن طريق  درهم»   1.500.000,00»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   03 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 572020)18.

308I

nador conseil sarl au

MONTRADING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

MONTRADING  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

الكندي شارع الفاربي رقم 16الطابق 

الثالث شقة رقم 6 - 62000 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

20315

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. MONTRADING

- اسبي9اد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير وبيع حسبمضرات البجسيل 

وحواد البنظيف.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الكندي شارع الفاربي رقم 16الطابق 

الثالث شقة رقم 6 - 62000 الناضور 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : ناصري  حيسون  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ناصري  حيسون  السيد 

رقم22  املطارعسارة  حي  السعادة 

الناضور 62000 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  ناصري  حيسون  السيد 

رقم22  املطارعسارة  حي  السعادة 

الناضور 62000 الناضور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بباريخ  بالناضور   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 6)17.

30(I

nador conseil sarl au

SOTRA NORTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
SOTRA NORTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي اوالد 

حيسون شارع 610 رقم 12  - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
20313

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOTRA NORTH
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9
نقل املسافرين وحوظفي الشركة

املدن  في  للركاب  العا0  النقل 
واألقطار

: حي اوالد  عنوان املقر االجبساعي 
حيسون شارع 610 رقم 12  - 62000 

الناظور املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

1.000.000 درهم، حقسم كالبالي:
السيدة بنبال الها0 :  5.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة بنبال نهاد :  5.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
حي  السيدة بنبال الها0 عنوانه(ا) 
  100 اوالد حيسون زنقة النعيسة رقم 

62000 الناظور املغرب.

حي  عنوانه(ا)  نهاد  بنبال  السيدة 
  100 اوالد حيسون زنقة النعيسة رقم 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
حي  السيدة بنبال الها0 عنوانه(ا) 
  100 اوالد حيسون زنقة النعيسة رقم 

62000 الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور  بباريخ 03 غشت 

2020 تمت رقم 2574.

310I

شركة ألبي9فيد ش.0.0

ZAYANE CARREAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألبي9فيد ش.0.0
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
ZAYANE CARREAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 27 

رقم 17 حي املسجد الجديد حريرت  - 
54450 حريرت  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
341(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ZAYANE CARREAUX
بيع حواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و عقاقي9ي بالبقسيط .
 27 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
رقم 17 حي املسجد الجديد حريرت  - 

54450 حريرت  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
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 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : السيد البوعزاوي صالح  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة السعداني حوالتي  :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد البوعزاوي صالح عنوانه(ا) 

 54450 حريرت  انس  تجزئة   101

حريرت  املغرب.

حوالتي   السعداني  السيدة  

عنوانه(ا) زنقة )3 حي غرناطة حريرت  

54450 حريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

صالح   البوعزاوي  السيد 

حريرت  انس  تجزئة   101 عنوانه(ا) 

54450 حريرت  املغرب

حوالتي   السعداني  السيدة 

عنوانه(ا) زنقة )3 حي غرناطة حريرت  

54450 حريرت  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بخنيفرة  بباريخ 13 غشت 

2020 تمت رقم 204/20.

311I

شركة ألبي9فيد ش.0.0

ANOAB-TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألبي9فيد ش.0.0

زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

ANOAB-TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 74 

حي زيبون 02 احالو اغري ن خنيفرة  - 

54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3377

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. ANOAB-TRAVAUX

:  االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة و املفاوضة.

 74 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 

حي زيبون 02 احالو اغري ن خنيفرة  - 

54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

500 حصة    : السيد انوار جنين  

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة عبي9  جنين :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  جنين   انوار  السيد 

احالو اغري ن   02 حي زيبون   74 زنقة 

خنيفرة  54000 خنيفرة املغرب.

عنوانه(ا)  جنين   عبي9  السيدة 

احالو اغري ن   02 حي زيبون   74 زنقة 

خنيفرة  54000 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  جنين   انوار  السيد 

احالو اغري ن   02 حي زيبون   74 زنقة 

خنيفرة  54000 خنيفرة املغرب

عنوانه(ا)  جنين   عبي9  السيدة 

احالو اغري ن   02 حي زيبون   74 زنقة 

خنيفرة  54000 خنيفرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بخنيفرة  بباريخ 22 يوليوز 

2020 تمت رقم 175.

312I

FIDUINVEST

OUN TRADING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUINVEST
 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S
 N° 34/M TANGER، 90000،

TANGER MAROC
OUN TRADING شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حلبقى 
شارع الهور و السيد قطب اقاحة 
الصدق الطابق االر�شي رقم 1 - 

0000) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
107067

في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   30
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 OUN  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.TRADING
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالخرين  السلع  نقل  خدحات  انواع 

وطنيا و دوليا.
حلبقى   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اقاحة  قطب  السيد  و  الهور  شارع 
 -  1 رقم  االر�شي  الطابق  الصدق 

0000) طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حمسد عباس علي الشسخي 
لبطاقة  الحاحل  الجنسية  العراقي 
 T004061C رقم  املغربية  االقاحة 

درهم   1.000 بقيسة  حصة   :  100
للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حمسد عباس علي الشسخي 
لبطاقة  الحاحل  الجنسية  العراقي 
 T004061C رقم  املغربية  االقاحة 
زنقة  تطوان  طريق  عنوانه(ا) 
6 رقم  باصادينا حجسع ايسازور طابق 

107 0000) طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حمسد عباس علي الشسخي 
لبطاقة  الحاحل  الجنسية  العراقي 
 T004061C رقم  املغربية  االقاحة 
زنقة  تطوان  طريق  عنوانه(ا) 
6 رقم  باصادينا حجسع ايسازور طابق 

107 0000) طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233131.
313I

CRI MEKNES

TOPDECO
إعالن حبعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

TOPDECO «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: كم 7 
طريق الحاجب حجاط  - - حكناس  

املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.3071(

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
2020 تم اتخاذ  24 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
الشركة  رأسسال  حن  الرفع  حايلي: 
إلى  درهم  حن1.600.000.00 
بزيادة  درهم    2.800.000,00
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1.200.000,00 درهم و ذلك بإصدار 
 100 12.000 حصة جديدة حن فئة 

دراهم حكبتبة نقدا
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
الشركة  رأسسال  حن  الرفع  حايلي: 
إلى  درهم  حن1.600.000.00 
بزيادة  درهم    2.800.000,00
1.200.000,00 درهم و ذلك بإصدار 
 100 12.000 حصة جديدة حن فئة 

دراهم حكبتبة نقدا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2437 .

314I

CRI MEKNES

 EL HAYOUNI PROMO-
TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 EL HAYOUNI PROMO- TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حرجان 01 
الرقم 234 أيت والل عين عرحة  - 

50000 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50411
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HAYOUNI PROMO- TRAV

الت9ويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري.

حرجان   : عنوان املقر االجبساعي   
أيت والل عين عرحة    234 الرقم   01

- 50000 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : الحيوني  خالد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : الحيوني  عادل  السيد 

حصة بقيسة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الحيوني  خالد  السيد 
حرجان 01 الرقم 234 أيت والل عين 

عرحة 50000 حكناس املغرب.
عنوانه(ا)  الحيوني  عادل  السيد 
حرجان 01 الرقم 234 أيت والل عين 

عرحة 50000 حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الحيوني  خالد  السيد 
حرجان 01 الرقم 234 أيت والل عين 

عرحة 50000 حكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2405.
315I

INFO AL MOUHASSIB

STAR HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

INFO AL MOUHASSIB
5 شارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3 ، 3000)، تطوان 
املغرب

 STAR HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي سسسة 
تجزئة الوقاية رقم 188  - 3000) 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.20647

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 حارس   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدين   نور  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   200 عكشا 
(ة)  السيد  200 حصة لفائدة   أصل 
حارس   11 بباريخ  حسوس  سعاد  

.2020
سال0   عبد  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   100 الر�شي 
(ة)  السيد  200 حصة لفائدة   أصل 
11 حارس  عبد املجيد  تعرنت بباريخ 

.2020
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
05 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2284.

316I

INFO AL MOUHASSIB

STAR HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

INFO AL MOUHASSIB
5 شارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3 ، 3000)، تطوان 
املغرب

STAR HORIZON شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي سسسة 
تجزئة الوقاية رقم 188  - 3000) 

تطوان املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.20647

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 11 حارس 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
«حي سسسة تجزئة الوقاية رقم 188  
- 3000) تطوان املغرب» إلى «تجزئة 
تطوان    (3000  -  360 رقم  الوقاية 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
05 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2284.

317I

INFO AL MOUHASSIB

STAR HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

INFO AL MOUHASSIB
5 شارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3 ، 3000)، تطوان 
املغرب

STAR HORIZON  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي سسسة 
تجزئة الوقاية رقم 188  - 3000) 

تطوان املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.20647

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم تعيين   2020 حارس   11 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 
تبعا  وحيد  كسسي9  سعاد   حسوس 

إلقالة حسي9.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
05 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2284.

318I

عبد الرحسان االحالي

 RECHARGEMENT
 ET METALLISATION

INDUSTRIELLE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عبد الرحسان االحالي
 bd Mohammed V , 3°ét. ,625
n°29 ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
 RECHARGEMENT

 ET METALLISATION
 INDUSTRIELLE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي السال0 
2 رقم 2أ2 تجزئة زين السال0 طيط 
حليل كم 14.5 طريق بنسليسان - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
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رقم البقييد في السجل البجاري 
.442725

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يوليوز   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
صوفيا عالمي  (ة)  تفويت السيد 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   500
500 حصة لفائدة  السيد (ة) حمسد 
يوليوز   15 بباريخ  عالمي  اسساعيل  

.2020
املهدي  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   1.000 عالمي 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
بباريخ  عالمي  اسساعيل   حمسد  (ة) 

15 يوليوز 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17808.

31(I

شركة ألبي9فيد ش.0.0

STAR CREDIBILITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألبي9فيد ش.0.0
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
STAR CREDIBILITE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 38 زنقة 
احغال خنيفرة  - 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

340(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STAR  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. CREDIBILITE

: حفاوضة,  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال  االست9اد,  و  البصدير 

املخبلفة.
زنقة   38  : عنوان املقر االجبساعي 

خنيفرة   54000  - خنيفرة   احغال 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيدة سكينة حتشور  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة سكينة حتشور  عنوانه(ا) 

دوار ايت بنسو�شى حشرع العين اوالد 

تايسة  54000 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة سكينة حتشور  عنوانه(ا) 

دوار ايت بنسو�شى حشرع العين اوالد 

تايسة  54000 خنيفرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بخنيفرة  بباريخ 10 غشت 

2020 تمت رقم 196/20.

321I

عبد الرحسان االحالي

MANDOLINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عبد الرحسان االحالي

 bd Mohammed V , 3°ét. ,625

n°29 ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

MANDOLINA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي السال0 

5  تجزئة زين السال0 طيط حليل 

كم 14.5 طريق بنسليسان - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.225327

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يوليوز   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) حمسد اسساعيل  
حن  اجبساعية  حصة   1.802 عالمي 
السيد  لفائدة   حصة   1.802 أصل 
 15 عالمي بباريخ  حمسد املهدي   (ة) 

يوليوز 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17807.

322I

شركة ألبي9فيد ش.0.0

CAFE BLACK RING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألبي9فيد ش.0.0
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
CAFE BLACK RING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حسان الفطواكي حي ا0 الربيع حريرت  
- 54450 حريرت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
3415

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 CAFE  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. BLACK RING
اسبغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

حقهى  .
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حسان الفطواكي حي ا0 الربيع حريرت  

- 54450 حريرت املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 500   : بوفرنان   سعيد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : بوفرنان   حسن  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد سعيد بوفرنان  عنوانه(ا) 
821 زنقة املغرب العربي حي الكبتية 

حريرت  54450 حريرت  املغرب.
عنوانه(ا)  السيد حسن بوفرنان  
شارع حسان الفطواكي حي ا0 الربيع 

حريرت  54450 حريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد سعيد بوفرنان  عنوانه(ا) 
821 زنقة املغرب العربي حي الكبتية 

حريرت  54450 حريرت  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بخنيفرة  بباريخ 12 غشت 

2020 تمت رقم 201/20.
323I

transparence fiscale

BIJOUTERIE AMINA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
BIJOUTERIE AMINA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 2 

عسارة 73 زنقة اكدال تجزئة االزرق 
الزهور  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
6326(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   1(
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BIJOUTERIE AMINA
صياغة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الذهب.
 2 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنقة اكدال تجزئة االزرق   73 عسارة 

الزهور  - 30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : الخضاري  السيد عسر 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الخضاري  عسر  السيد 
10 حي حرابطين لي9اك  18 رقم  بلوك 
سيدي براهيم 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  الخضاري  عسر  السيد 
10 حي حرابطين لي9اك  18 رقم  بلوك 

سيدي براهيم 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 6)17.

324I

ETUDE MAITRE MAJBAR

BELLA TAWZIAA
إعالن حبعدد القرارات

ETUDE MAITRE MAJBAR
 47BD MED V LOTISSEMENT

 ESSAFI 2EME ETAGE
 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

BELLA TAWZIAA  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: البيضاء 
دوار لحفاية بوسكورة - - البيضاء 

املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: -.

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

2020 تم اتخاذ  13 غشت  املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم *: الذي ينص على حايلي: 

األسهم   جسيع  بيع  على  -املوافقة 

بلخضر  حمسد  السيد  يسلكها  التي 

السيدة  لفائدة  حصة)   70.000(

السيد  اسبقالة   - بلخضر.  نادية 

كسسي9  حنصبه  بلخضرحن  حمسد 

للشركة - تعيين السيدة نادية بلخضر 

السيد  كسسي9ة جديدة حع استبقاء 

الحسن بلخضر و السيد عسر اهنص 

كسسي9ين للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

تم تمديد رأس حال الشركة  حايلي:  

درهم  ألف  حليون  عشرين  في 

وهي  درهم).    20.000.000,00(

 (200000) إلى حائبين ألف  حقسسة 

للحصة  درهم   100 بقيسة  حصة 

السيد   - الواحدة و املوزعة كالبالي:  

 - حصة   70.000: بلخضر  الحسن 

حصة   60.000: إهنص  السيد عسر 

 70.000: بلخضر  نادية  -السيدة 

حصة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74374.

325I

فيديسي9 بسسة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

إس2 إر إ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيديسي9 بسسة شركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثسان زنقة 12 رقم 37-)3 

عين الشق الدار البيضاء ، 20470، 

الدار البيضاء املغرب

إس2 إر إ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 7)1 شارع  
املقاوحة الطابق 6 - 20200  الدار 

البيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.417221

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جواد حريزك  (ة)   تفويت السيد 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  السيد (ة)  عبد 

هللا لحنين بباريخ 24 يونيو 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 745)73.
326I

KHM CONSULTING

DOUNIA STORE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعسران املسر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع حمسد الخاحس و املقاوحة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
DOUNIA STORE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 67 

زنقة عزيز بالل الطابق 2 الرقم 3 
املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(48(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DOUNIA STORE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الداخلية  السبائر  وتركيب  وتسويق 

والخارجية.
زنقة   67  : عنوان املقر االجبساعي 
عزيز بالل الطابق 2 الرقم 3 املعاريف 

- 20330 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : رفقي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  رفقي  ابراهيم  السيد 
ديار الوفا ء عسارة 44 رقم 16 20450 

الدار  البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  رفقي  ابراهيم  السيد 
ديار الوفا ء عسارة 44 رقم 16 20450 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743362.

327I

KHM CONSULTING

PLANET LABOR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعسران املسر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع حمسد الخاحس و املقاوحة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
PLANET LABOR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة 
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ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 

التسبان 2 العسارة 2 حاج 1 برنو�شي 

- 20620 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(4(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PLANET LABOR

أنشطة    : غرض الشركة بإيجاز 

إدارة شؤون املوظفين املؤقبة..

اقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

التسبان 2 العسارة 2 حاج 1 برنو�شي 

- 20620 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : امليسوني  حسزة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  امليسوني  حسزة  السيد 

113 شارع الساقية الحسراء جسيلة 5 

ق ج 20430 الدار  البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  امليسوني  حسزة  السيد 

جسيلة  شارع الساقية الحسراء   113

5 ق ج 20430 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743363.

328I

KHM CONSULTING

CROSS TEMPO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعسران املسر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع حمسد الخاحس و املقاوحة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
CROSS TEMPO شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 67 
زنقة عزيز بالل الطابق 2 الرقم 3 
املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(4(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 CROSS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TEMPO
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة شؤون املوظفين املؤقبة.
زنقة   67  : عنوان املقر االجبساعي 
عزيز بالل الطابق 2 الرقم 3 املعاريف 

- 20330 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : امليسوني  حسزة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  امليسوني  حسزة  السيد 

113 شارع الساقية الحسراء جسيلة 5 

ق ج  20430 الدار  البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  امليسوني  حسزة  السيد 

جسيلة  شارع الساقية الحسراء   113

5 ق ج  20430 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743364.

32(I

عبد الرحسان االحالي

 CENTRALE EXPERT
INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

عبد الرحسان االحالي

 bd Mohammed V , 3°ét. ,625

n°29 ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

 CENTRALE EXPERT INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي  تجزئة 
زين السال0 رقم 7 طيط حليل كم 

14.5 طريق بنسليسان - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.284(7(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 يوليوز   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

صوفيا عالمي  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

 20 بباريخ  عالمي  اسساعيل   حمسد 

يوليوز 2020.

املهدي  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 

حن  اجبساعية  حصة   2.000 عالمي 

السيد  لفائدة   حصة   2.000 أصل 

بباريخ  عالمي  اسساعيل   حمسد  (ة) 

20 يوليوز 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )1780.
330I

اباتاي بوبكر

ميم د يزا ين
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اباتاي بوبكر
الحي املحسدي تجزئة األ حباس 

الوحدة ١ رقم ٦ الدوديات حراكش ، 
40000، حراكش ااملغرب

حيم د يزا ين شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 
لونوايي د زنقة ابن سينا نوري 

اطل�شي حي سساللية الطابق ١ رقم 
١٣ كليز حراكش 40000 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4(72

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
حيم د   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

يزا ين.
 - البجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

البصدير و االسبي9اد - الخدحات.
اقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
لونوايي د زنقة ابن سينا نوري اطل�شي 
كليز   ١٣ رقم   ١ حي سساللية الطابق 

حراكش 40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
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 1.000   : حريم  احشعر  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حريم  احشعر  السيدة 

 03 04 شقة  اقاحة جنان علي عسارة 

حراكش 4000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حريم  احشعر  السيدة 

 03 04 شقة  اقاحة جنان علي عسارة 

حراكش 4000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

17 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 05)114.

331I

LK CONSULTING SARL

SB NORD INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع حمسد الخاحس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

3000)، تطوان املغرب

SB NORD INVEST شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي بوجراح 

شارع عبد السال0 بنونة رقم 4 

تطوان  - 3000) تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

27361

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   07

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 SB  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NORD INVEST

غرض الشركة بإيجاز : البصدير 

االسبي9اد 

 البجارة بالجسلة و البقسيط.

بوجراح   : عنوان املقر االجبساعي 

شارع عبد السال0 بنونة رقم 4 تطوان  

- 3000) تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد سليسان بولعيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد سليسان بولعيد عنوانه(ا) 

12 ط3  شارع املحسدية اقاحة املجد 
رقم 23 3000) تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد سليسان بولعيد عنوانه(ا) 

12 ط3  شارع املحسدية اقاحة املجد 
رقم 23 3000) تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2368.

332I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

كولف اند كالري
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

كولف اند كالري شركة ذات 

حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حوالي الحسن األول - عسارة سيبا0 
بلوك أ - الطابق الرابع شقة رقم 10 

- 40000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10571(

 15 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
كولف   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

اند كالري.
حقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 
االسبقبال  خدحات   : الخدحات  في 

واإلرشاد
- تاجر

- االسبي9اد و البصدير.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عسارة سيبا0   - حوالي الحسن األول 
بلوك أ - الطابق الرابع شقة رقم 10 - 

40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000 السيد لحلو عبد العزيز :  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد لحلو عبد العزيز عنوانه(ا) 
حدخل   - بريستيجيا  سيتي  كولف 
حراكش   40000  3( فيال  لوبان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد لحلو عبد العزيز عنوانه(ا) 
حدخل   - بريستيجيا  سيتي  كولف 
حراكش   40000  3( فيال  لوبان 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 30)114.

333I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

STE. OMALMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

)4 شارع عسر بن الخطاب الطابق 3 

رقم 6 ، 0000)، طنجة املغرب

STE. OMALMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

أبي زرع، رقم 13 - 0000) طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.6(281

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تقرر   2020 يوليوز   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسسالها  حبلغ    STE. OMALMAR

حقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

 -  13 رقم  اإلجبساعي زنقة أبي زرع، 

0000) طنجة املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة و تصفيتها بطريقة ودية.

و حدد حقر البصفية ب زنقة أبي 

زرع، رقم 13 - 0000) طنجة املغرب. 

و عين:

و  حعوية  الحق   عبد  السيد(ة) 

تجزئة الرياض،  ال 9انص،  عنوانه(ا) 

رقم  العباوي،  حمسد  الشهيد  شارع 

املغرب كسصفي  طنجة   (0000  68

(ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : زنقة أبي 

زرع، رقم 13 - طنجة.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 6))232.

334I

FIDUCOMPETENCES

ديزني طوي
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
ديزني طوي شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي  إقاحة 
طيبة ب3 بئ9 انزران الجديدة  - 

20000 الجديدة  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1678(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
ديزني   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

طوي.
غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

األلعاب واالكسيسوارات لألطفال  .
إقاحة    : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - الجديدة   انزران  بئ9  ب3  طيبة 

20000 الجديدة  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد حمسد التشي9ي  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حمسد التشي9ي  عنوانه(ا) 
 4 رقم  س  املجسوعة  املنار  تجزءة 
البيضاء  انفا  ادريس املحسدي  زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حمسد التشي9ي  عنوانه(ا) 
 4 رقم  س  املجسوعة  املنار  تجزءة 
البيضاء  انفا  ادريس املحسدي  زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالجديدة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 25225.

335I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

OUGINNO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
OUGINNO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي بارك 

الصناعي سطبارك تجزئة رقم 86 
رقم 2 سطات - 26000 سطات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

603(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. OUGINNO

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االنظسة االحنية و الكهربائية   .

بارك   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 86 رقم  تجزئة  سطبارك  الصناعي 
سطات   26000  - سطات   2 رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : فانيدي  زكرياء  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد احين ابوطيب :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فانيدي  زكرياء  السيد 
تجزئة حجسع الخي9 رقم 616 26000 

سطات املغرب.
السيد احين ابوطيب عنوانه(ا) حي 
 26000  20 الفرح اقاحة ايسان رقم 

سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  فانيدي  زكرياء  السيد 
تجزئة حجسع الخي9 رقم 616 26000 

سطات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بسطات  بباريخ )1 غشت 

2020 تمت رقم 1007/20.
336I

STE CAC CONSEIL

ONE BAY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
ONE BAY   شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 
الرابع عسارة  ليلو  فونتي العليا  - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

43803

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   2(

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ONE  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.  BAY

حركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال 

- خدحات املعلوحيات

-خدحات التشغيل

-البكوين.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - العليا   فونتي  ليلو   الرابع عسارة  

80000 اكادير املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد جسال املنديلي   

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد جسال املنديلي   عنوانه(ا) 

عسارة الديهي رقم 281 شارع الحسن 

الثاني  80000  اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد جسال املنديلي   عنوانه(ا) 

عسارة الديهي رقم 281 شارع الحسن 

الثاني  80000  اكادير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5266).

337I
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Société somicoc

صومابيال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

صوحابيال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 8 حي 

بيكين شارع الوفاء طريق صفرو 

فاس - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.32735

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حروان  هشا0  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   600

3.000 حصة لفائدة  السيد (ة) خالد 

العوحري بباريخ 17 غشت 2020.

تفويت السيد (ة) حسعود حروان 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.800

3.000 حصة لفائدة  السيد (ة) خالد 

العوحري بباريخ 17 غشت 2020.

عائشة الديك  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   300

3.000 حصة لفائدة  السيد (ة) خالد 

العوحري بباريخ 17 غشت 2020.

تفويت السيد (ة) خديجة حروان 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   150

3.000 حصة لفائدة  السيد (ة) خالد 

العوحري بباريخ 17 غشت 2020.

حروان  حنان  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   150

3.000 حصة لفائدة  السيد (ة) خالد 

العوحري بباريخ 17 غشت 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   17 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 16267.

338I

Société somicoc

صومابيال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
صوحابيال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان حقرها االجبساعي رقم 8 حي 

بيكين شارع الوفاء طريق صفرو 
فاس - 30000 فاس .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.32735
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 2020 تم تمويل 
الشكل القانوني للشركة حن «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 16267.

33(I

Société somicoc

صومابيال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
صوحابيال  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 8 حي 
بيكين شارع الوفاء طريق صفرو 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.32735

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  06 يوليوز  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 

العوحري خالد كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 16267.
340I

Société somicoc

صومابيال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
صوحابيال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 8 حي 
بيكين شارع الوفاء طريق صفرو 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.32735

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
«رقم 8 حي بيكين شارع الوفاء طريق 
30000 فاس املغرب»  صفرو فاس - 
إلى «رقم 83 تجزئة الزيبون 1 الضحى 
 - فاس   11 ه  ج   1 عسارة ب شقة 

30000 فاس  املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 16267.
341I

Samba deco sarl

SAMBA DECO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Samba deco sarl
تجزئة الخي9 2 رقم 63 ، 0000)، 

طنجة املغرب
SAMBA DECO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
الخي9 2 رقم 63 طنجة - 0000) 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106(45

 22 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SAMBA DECO SARL

زخرفة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزجاج.

زجاج   : الزجاج  اصناف  جسيع 

حلون -  الرسم على الزجاج - الزجاج 

املرشوش بالرحل.

اعسال االلوحنيو0

صناعة اللوحات االشهارية

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 (0000  - طنجة   63 رقم   2 الخي9 

طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 50.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حسزة  الذاي  السيد 

تجزئة عبد املالك قطعة 48 طابق 1 

0000) طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  سفيان  رقون  السيد 

حي الكرزيانة زنقة 7 رقم 40 0000) 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233035.

342I
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DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

 GRUPO DE ALIMENTATION
SOLESFOOD

إعالن حبعدد القرارات

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
 GRUPO DE ALIMENTATION

SOLESFOOD «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: قطعة 
3240 حي املرابط العواحة - 0000) 

طنجة املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.88(8(

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
2020 تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
تفويت جسيع حصص الشركة لكل 
السيد  و  زايدة  أشراف  السيد  حن 
شاوي  السيد  الى  عبد  فاهم  سليم 
حسزة والسيد سعيد الفبوح شويطر

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
حن  زايدة  أشراف  السيد  إسبقالة 
السيد حسزة  الشركة وتعيين  تسيي9 

شاوي حسي9 جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على حايلي: 
500 حصة حن فئة 100 درهم لسيد 
حن  حصة   500 و  شاوي    حسزة  
درهم لسيد سعيد الفبوح   100 فئة 

شويطر
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
شاوي   حسزة  السيد  تعيين  حايلي: 

حسي9  للشركة ملدة غي9 حمدودة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
كل عقود الشركة حن  إحضاء  حايلي: 

طرف املسي9  حسزة شاوي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233183.
343I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

MC PROJECT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MC PROJECT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

التسسة 2 عسارة 2 رقم 8 عين السبع 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468(85

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 MC  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PROJECT

حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
التسسة 2 عسارة 2 رقم 8 عين السبع 

20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد الشروقات حراد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد الشروقات حراد عنوانه(ا) 

) سيدي ال 9نو�شي  2 رقم  ال 9نو�شي 

الدارالبيضاء   10000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد الشروقات حراد عنوانه(ا) 

) سيدي ال 9نو�شي  2 رقم  ال 9نو�شي 

الدارالبيضاء   10000 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742770.

344I

السالوي  حسن

TS2E  .S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالوي  حسن

115شارع 2 حارس الدار البيضاء، 

2000، الدار البيضاء املغلرب

TS2E  .S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 115 

 AVENUE DU 2 MARS 115

 AVENUE DU 2 MARS 20300

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.2225(3

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MOHAMED (ة)  تفويت السيد 

MOUBDI 50 حصة اجبساعية حن 

(ة)   السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

 12 بباريخ   ABDELHAK CHAFIK

غشت 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17617.

345I

CONCILIUM EXPERTISE

X AGENCY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زايد الدادو�شي، 
رقم )، املعاريف، الدار البيضاء ، 

20330، الدار البيضاء املغرب

X AGENCY شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ،ابو زنقة 
زايد الدادو�شي، رقم  ،)املعاريف، 

الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(873

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 X  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AGENCY

اإلدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضية والفنية.

عنوان املقر االجبساعي : ،ابو زنقة 
،)املعاريف،  رقم   الدادو�شي،  زايد 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد  نوحي بكر :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  بكر  نوحي  السيد  

الحي   2 رقم  عسارة  الزرقطوني  حي 

البيضاء  الدار   20000 املحسدي  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  بكر  نوحي  السيد  

الحي   2 رقم  عسارة  الزرقطوني  حي 

البيضاء  الدار   20000 املحسدي  

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743714.

346I

DK PARTNERS MAROC

OUARZAZATE SOLAR 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

OUARZAZATE SOLAR 1 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي )5 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.742527

العا0  الجسع  بسقب�شى 

أبريل   30 في  املؤرخ  اإلسبثنائي 

الشركة  رأسسال  رفع  تم   2020

درهم»   42.000.000» قدره  بسبلغ 

إلى  درهم»   127.85(.650» حن  أي 

  : عن طريق  درهم»   16(.85(.650»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 16752.

347I

حكبب حعيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

RHAZAL PHARMA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب حعيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السال0 بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليسان ، 14200، سيدي سليسان 

املغرب

RHAZAL PHARMA  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 2-1061 

تمزئة الورود بوزنيقة - 13100 

بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

6283

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 حاي   21

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. RHAZAL PHARMA

غرض الشركة بإيجاز : اسبي9اد  و 

توزيع حواد شبه طبية.

1061-  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 13100  - بوزنيقة  الورود  تمزئة   2

بوزنيقة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : الغزال   يونس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الغزال   يونس  السيد 
 1 الطابق   3 شقة   142/144 رقم 
 13100 بوزنيقة  الورود  تجزئة 

بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الغزال   يونس  السيد 
 1 الطابق   3 شقة   142/144 رقم 
 13100 بوزنيقة  الورود  تجزئة 

بوزنيقة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  سليسان   ب ن  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم -.
348I

INFO AL MOUHASSIB

موطو ماكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFO AL MOUHASSIB
5 شارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3 ، 3000)، تطوان 
املغرب

حوطو حاكس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الزهراء 
زنقة 40 رقم 42 - 0000) طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

104871
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 ف 9اير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
حوطو   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

حاكس.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية بالبقسيط.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 (0000  -  42 رقم   40 زنقة  الزهراء 

طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 150.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حمسد البا�شي :  750 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 750   : اسساعيل  املرون  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البا�شي  حمسد  السيد 

شارع جدة اقاحة نور الشسال جناح 
ج ط 1 رقم 8 بوسافو 3000) تطوان 

املغرب.

السيد اسساعيل املرون عنوانه(ا) 

تطوان   (3000  11 شارع تارغة رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  البا�شي  حمسد  السيد 

شارع جدة اقاحة نور الشسال جناح 
ج ط 1 رقم 8 بوسافو 3000) تطوان 

املغرب

السيد اسساعيل املرون عنوانه(ا) 

تطوان   (3000  11 شارع تارغة رقم 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

حارس   11 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 231287.

34(I

SOLUCIA EXPERTISE

WORKPLACE SOLUTIONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

 WORKPLACE SOLUTIONS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجبساعي  رقم 13 
زنقة را0 هللا, النخيل - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.334217

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنعسرو  حنان  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   6.000
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   12.000
 03 بباريخ  علوي  صو�شي  حسن 

غشت 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74376.
350I

UPSILON CONSULTING

LA CLEF DE BONHEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

LA CLEF DE BONHEUR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
 ART وعنوان حقرها اإلجبساعي
 3ème ETG, 187 Sahel Anhi -

26402 برشيد املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1354(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
حبلغ    LA CLEF DE BONHEUR
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
 ART 3ème ETG, حقرها اإلجبساعي 
برشيد   187 Sahel Anhi - 26402
املشت9كة  الرغبة   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركاء.

 ART ب  البصفية  حقر  حدد  و 

 3ème ETG, 187 Sahel Anhi -

26402 برشيد املغرب. 

و عين:
بنجلون  املجيد   عبد  السيد(ة) 

تويمي و عنوانه(ا) إقاحة حارينا بالنكا 
الدار   27223 بوعزة  دار   8( رقم 

البيضاء املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

24 غشت  بباريخ  االببدائية ب 9شيد  

2020 تمت رقم )111.

351I

س-اطلس

BENI OPTIC
إعالن حبعدد القرارات

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني حالل 

املغرب

BENI OPTIC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: الرقم 

44 حي الشرف  - 23000 بني حالل 

املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.7401

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   22 املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 

 1000 ل  فهد  بريكة  السيد  تفويت 

 1000 اصل  حن  اجبساعية  حصة 

عبد  افكي9  السيد  لفائدة  حصة 

الهادي بباريخ 22 يونيو2020  

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 

إلى  القانوني للشركة  تمويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد .

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 
النظا0 األسا�شي البالية: 

ينص  الذي   :1+6+7 رقم  بند 
تميين القانون االسا�شي  على حايلي: 

للشركة بسوجب هذه البغيي9ات
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 446/2020.
352I

Soft finances sarl

SAM RIGGIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Soft finances sarl
شارع بئ9 أنزران عسارة زينب رقم 4 ، 

16000، سيدي قاسم الغرب
SAM RIGGIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

الرياض 2)12 عسارة 06 الطابق 
الرابع - 16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
28553

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 SAM  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.RIGGIO
حقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األشغال الطرقية.
أو  املخبلفة  األشغال  حقاولة   -

البناء. .
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق   06 عسارة   12(2 الرياض 
الرابع - 16000 سيدي قاسم املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

1.500.000 درهم، حقسم كالبالي:

 7.500   : السعدي  السيدة وفاء 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 7.500   : عبدلي  طارق  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السعدي عنوانه(ا)  السيدة وفاء 
قاسم  سيدي   16000 الرياض  حي 

املغرب.
عنوانه(ا)  عبدلي  طارق  السيد 
جرف   01 قطاع  املجاعرة  تجزئة 
امللحة 16000 سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

السعدي عنوانه(ا)  السيدة وفاء 
قاسم  سيدي   16000 الرياض  حي 

املغرب
عنوانه(ا)  عبدلي  طارق  السيد 
 16000  01 قطاع  املجاعرة  تجزئة 

جرف امللحة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  االببدائية بسيدي قاسم  

غشت 2020 تمت رقم 276.

353I

ABENN AUDIT & CONSEIL

NASHTA PRODUCTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

NASHTA PRODUCTION شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 67 

شارع عزيز بالل الدور الثاني رقم 
3 حعاريف الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46781(
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NASHTA PRODUCTION
إنباج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صور الفيديو.
67 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
عزيز بالل الدور الثاني رقم 3 حعاريف 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
السيدة سارة حركان ندجار :  100 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
ندجار  حركان  سارة  السيدة 
 1 زنقة اسردون طابق   02 عنوانه(ا) 
 2000 حي السال0 البيضاء    4 شقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
ندجار  حركان  سارة  السيدة 
 1 زنقة اسردون طابق   02 عنوانه(ا) 
 20000 شقة 4 حي السال0 البيضاء  

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم -.
354I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

IRRIGASOLEC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي حمسد ، 15000، 

الخسيسات املغرب

IRRIGASOLEC شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 

30 شارع أبن زايدون حي الوحدة - 

15000 الخسيسات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

2(043

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   04

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IRRIGASOLEC

اسبي9اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير تاجر أو وسيط

تاجر حعدات الري.

عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - أبن زايدون حي الوحدة  شارع   30

15000 الخسيسات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيدة حياة البجطويي :  1.000 

حصة بقيسة 100.000 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة حياة البجطويي عنوانه(ا) 
تدارت  تجزيئة   02 زنقة   (4 الرقم 

الخسيسات   15000 الخسيسات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة حياة البجطويي عنوانه(ا) 
تدارت  تجزيئة   02 زنقة   (4 الرقم 

الخسيسات   15000 الخسيسات 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بباريخ  بالخسيسات   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 560.

355I

NOUVAFISC

AH2TRANS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUVAFISC

عسارة بولهدير شارع املقاوحة ايت 

حلول انزكان ، 80650، انزكان 

املغرب

AH2TRANS SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 1067 

تراست انزكان  - 80350 انزكان 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

20885

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AH2TRANS SARL AU

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9

- االسبي9اد والبصدير.

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 80350  - انزكان   تراست   1067

انزكان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
الحسزاوي  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : السيد عبد الرحيم الحسزاوي   

1000 بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :
الحسزاوي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) رقم 06 زنقة 1067 تراست 

انزكان  80350 انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الحسزاوي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) رقم 06 زنقة 1067 تراست 

انزكان  80350 انزكان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بباريخ  االببدائية بانزكان  

2020 تمت رقم 1268.

356I

شركة ألبي9فيد ش.0.0

ATLAS DIAGNOSTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ألبي9فيد ش.0.0
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
ATLAS DIAGNOSTIQUE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 35 
حكرر تجزئة النزاهة خنيفرة  - 

54000 خنبفرة املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2(11

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يناير   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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بوكلو  يوسف   (ة)  تفويت السيد 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   500
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
شيساء  ياسين  بباريخ 13 يناير 2020.
جبور   حسزة   (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   500
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
شيساء  ياسين  بباريخ 13 يناير 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بخنيفرة  بباريخ 16 حارس 

2020 تمت رقم 78.
357I

شركة ألبي9فيد ش.0.0

ATLAS DIAGNOSTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

شركة ألبي9فيد ش.0.0
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
ATLAS DIAGNOSTIQUE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 35 
حكرر تجزئة النزاهة خنيفرة  - 

54000 خنيفرة املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2(11

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم تعيين   2020 يناير   13 املؤرخ في 
حسي9 جديد للشركة السيد(ة) ياسين  

شيساء كسسي9 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بخنيفرة  بباريخ 16 حارس 

2020 تمت رقم 78.
358I

شركة ألبي9فيد ش.0.0

AJDIR-PNEUS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

شركة ألبي9فيد ش.0.0
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

AJDIR-PNEUS  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

الزهراء رقم 344 خنيفرة  - 54000 
خنيفرة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.26((
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   13 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«500.000 درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بخنيفرة  بباريخ 11 غشت 

2020 تمت رقم 199/20.
35(I

ECOCOMPTA

)IHCOM ) ايكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة
ايكوIHCOM ) 0 (شركة ذات 

املسؤولية املحدودة وعنوان حقرها 
اإلجبساعي شارع يعقوب املنصور

زنقة جاللي العوفي9 رقم 16 - 20150 
الدارالبيضاء

الدارالبيضاء. 
تمويل املقر االجبساعي للشركة 
رقم البقييد في السجل البجاري 

. 328811
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تمويل  22 يونيو  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
زنقة  املنصور  يعقوب  «شارع  حن 
 20150  -  16 رقم  العوفي9  جاللي 
 25 رقم  «زنقة75  إلى  الدارالبيضاء» 

حي حمسد بن لحسن الوزاني
 20530  - حسيك   بن 

الدارالبيضاء». 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء.
بباريخ )1 غشت 2020 تمت رقم 

743685

360I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

حارتي

)MARTY) 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 2(
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

حارتي (MARTY) شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجبساعي 131 شارع 
 11B - 20330 انفا اقاحة أزير حكبب

الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2((153

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 يونيو   17 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الهندسة املعسارية الداخلية.

الديكور الداخلي.
- البصسيم.

تصنيع وبيع واسبي9اد وتصدير   -
األثاث.

-اإلشراف على املوقع.
والخارجي  الداخلي  البجديد   -

واسبي9اد جسيع حواد البناء..
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743728.
361I

س-اطلس

STE TECH-OPTIC
إعالن حبعدد القرارات

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني حالل 
املغرب

STE TECH-OPTIC «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: الرقم 
)3 شارع الطيف الطابق السفلي - 

23000 بني حالل املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.7875

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في 23 يونيو 2020

تم اتخاذ القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
 2500 ل  فهد  بريكة  السيد  تفويت 
 2500 اصل  حن  اجبساعية  حصة 
عبد  افكي9  السيد  لفائدة  حصة 

الهادي بباريخ 22 يونيو2020  
قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
فهد  بريكة  السيد  اسبقالة  قبول 
الهادي  عبد  افكي9  السيد  وتعيين 

حسيي9 وحيد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تمويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
الذي   :1+6+7+15+41 رقم  بند 
القانون  تميين  حايلي:  على  ينص 
هذه  بسوجب  للشركة  االسا�شي 

البغيي9ات
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 447/2020.

362I

ديوان الخدحات

STE PRESTIGIA DECOR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدحات
شارع حمسد الخاحس رقم 4) سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

STE PRESTIGIA DECOR  شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجبساعي 63 طريق 
الحاج العربي سيدي قاسم - 16000  

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
2845(

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. PRESTIGIA DECOR
انجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصسيم الديكور 
البصدير واالسبي9اد
الطباعة واإلعالن.

عنوان املقر االجبساعي : 63 طريق 
الحاج العربي سيدي قاسم - 16000  

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : الزيدي  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الزيدي  حمسد  السيد 
63 طريق الحاج العربي سيدي قاسم 

16000 سيدي قاسم  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الزيدي  حمسد  السيد 
63 طريق الحاج العربي سيدي قاسم 

16000 سيدي قاسم املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  االببدائية بسيدي قاسم  

غشت 2020 تمت رقم 274.

363I

ديوان الخدحات

STE GOOD LAVA
شركة البضاحن

تأسيس شركة

ديوان الخدحات

شارع حمسد الخاحس رقم 4) سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

STE GOOD LAVA  شركة 

البضاحن

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

صحراوة زنقة 5) رقم 13 سيدي 

قاسم  - 16000  سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة البضاحن 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

28185

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   201( يوليوز   02

األسا�شي لشركة البضاحن باملسيزات 

البالية:

شكل الشركة : شركة البضاحن.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. GOOD LAVA

غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

سيدي   13 رقم   (5 زنقة  صحراوة 

قاسم  سيدي    16000  - قاسم  

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 60.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

السيدة هند بلفاطر :  300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 150   : الرزوقي  عائشة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 150   : بلفاطر  سكينة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بلفاطر  هند  السيدة 
 13 رقم   (5 زنقة  صحراوة  تجزئة 
16000 سيدي قاسم   سيدي قاسم  

املغرب.
السيدة عائشة الرزوقي عنوانه(ا) 
 13 رقم   (5 زنقة  صحراوة  تجزئة 
16000 سيدي قاسم  سيدي قاسم  

املغرب.
السيدة سكينة بلفاطر عنوانه(ا) 
 13 رقم   (5 زنقة  صحراوة  تجزئة 
16000 سيدي قاسم   سيدي قاسم  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  بلفاطر  هند  السيدة 
 13 رقم   (5 زنقة  صحراوة  تجزئة 
16000 سيدي قاسم  سيدي قاسم  

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  االببدائية بسيدي قاسم  

يوليوز )201 تمت رقم 345.
364I

afayad group

WAHAT ZAYTOUNA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad group
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
WAHAT ZAYTOUNA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي واحة 

لجوسيم الجهة اليسرى تسلبانت 
حراكش حراكش 40000 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
103515

 10 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 حارس 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WAHAT ZAYTOUNA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 EXPLOITANT DE MAISON

.D’HÔTES OU RIAD
واحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تسلبانت  اليسرى  الجهة  لجوسيم 
حراكش   40000 حراكش  حراكش 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
 100   : الطيب  املرا�شي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد املرا�شي الطيب عنوانه(ا) 
 33 رقم  الفخار  سيدي  املوقف 

40000 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد املرا�شي الطيب عنوانه(ا) 
 33 رقم  الفخار  سيدي  املوقف 

40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   10 بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 113004.
365I

MAY CONSULTING

HIBAMIS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالز0 فرناند الفيليت ، 
20300، الدارالبيضاء املغرب

HIBAMIS شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 
التسبان 2 العسارة 1 املحل 1 سيدي 
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ال 9نو�شي - 20600 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46737(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   14

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HIBAMIS

حطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

اقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

التسبان 2 العسارة 1 املحل 1 سيدي 

البيضاء  الدار   20600  - ال 9نو�شي 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد عبد القادر املودن :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 السيد عبد القادر املودن : 1000 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

املودن  القادر  عبد  السيد 

رقم  الخي9  حافظ  تجزئة  عنوانه(ا) 

الدار   20230 حعروف  سيدي   151

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

املودن  القادر  عبد  السيد 

رقم  الخي9  حافظ  تجزئة  عنوانه(ا) 

الدار   20230 حعروف  سيدي   151

البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 741207.

366I

ABENN AUDIT & CONSEIL

ROTOGRAFIA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

ROTOGRAFIA MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية زنقة 
حوزارت وشارع انفا، اقاحة الجنة 
الصغي9ة، الطابق ال 7 البيضاء - 

20000 الدارالبيضاء حغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467411
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ROTOGRAFIA MAROC
إنباج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البغليف وطباعة البغليف.
عنوان املقر االجبساعي : زاوية زنقة 
الجنة  اقاحة  انفا،  وشارع  حوزارت 
 - البيضاء   7 ال  الطابق  الصغي9ة، 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
زيد  أحسد  وليد  رياض  السيد 
 100 حصة بقيسة   700   : الكيالني 

درهم للحصة .

 300   : توتونجي  أحسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

زيد  أحسد  وليد  رياض  السيد 

 0 عسان  حركز  عنوانه(ا)  الكيالني 

حركز عسان األردن.

عنوانه(ا)  توتونجي  أحسد  السيد 

 4 3 طوابق  حبنى   ،  GH13 ديار املنزه 

الدارالبيضاء    23HH 20000 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

زيد  أحسد  وليد  رياض  السيد 

 0 عسان  حركز  عنوانه(ا)  الكيالني 

حركز عسان األردن

عنوانه(ا)  توتونجي  أحسد  السيد 

 4 3 طوابق  حبنى   ،  GH13 ديار املنزه 

الدارالبيضاء   23HH 20000 شقة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم -.

367I

JURISMAG SARL

 GOURMET MENARA

SARL AU
إعالن حبعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

  GOURMET MENARA SARL AU

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي: إقاحة 

شيساء، زنقة الريف ، بناية أ، الشقة 
رقم  13 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.48055

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   24 املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 

استيعاب  طريق  عن  االندحاج  بعد 

 GOURMET HOME MADE شركة

حن   ،  INTERNATIONAL SARL

 ،  PROCLUB SARL شركة  قبل 

الجديد  الوحيد  الشريك  أصبح 

 GOURMET MENARA لشركة 

 PROCLUB SARL SARL-AU شركة 

.PROCLUB SARL

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 

إقصاء السيد أوليفييه دانيال لوران 

لشركة  كسسي9  حهاحه  حن  بيتشوت 

GOURMET MENARA SARL-AU

قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 

هي9تولت  باتريشيا  السيدة  تعيين 

 GOURMET لشركة  حسي9ة   ،

غي9  لفت9ة   MENARA SARL-AU

حمددة.

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على حايلي: 

يبلغ رأس حال الشركة 100،000.00 

سهم   1000 إلى  وهي حقسسة  درهم. 

تم   ، للسهم  درهم   100 بقيسة 

تمريرها بنسبة ٪25 ، وتم االكبباب 

لشركة  بالكاحل  وتخصيصها  بها 

جسيع  وتسثل   ،  PROCLUB SARL

هذه املساهسات 

بند رقم 43: الذي ينص على حايلي: 

هي9تولت  باتريشيا  السيدة  تعيين 

 GOURMET لشركة  حسي9ة   ،

غي9  لفت9ة   MENARA SARL-AU

حمددة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 114881.

368I
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JURISMAG SARL

PLASTIMA SA
تعيين حبصرفين

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

PLASTIMA SA «شركة  املساهسة»
وعنوان حقرها االجبساعي: زنقة 

املعدن، الطريق الطريق الساحلي 
111، كلم 11 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
«تعيين حبصرفين»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.3051(

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
املؤرخ في 03 يوليوز 2020

خالل  حبصرفين  تعيين  تقرر 
السنوات املالية البالية: 

نهاية  في  عسله  فت9ة  تنبهي   -
للسساهسين  العادي  العا0  االجبساع 
2024 العبساد  الذي سيعقد في عا0 
 31 في  املنتهية  السنة  حسابات 

ديسس 9 2023.
األشخاص الطبيعيون: 

السقاط  يوسف  السيد(ة) 
والكائن  حبصرف  بصفبه(ا) 
 20000 الدار البيضاء  ب:  عنوانه(ا) 

الدار البيضاء املغرب
املسثل   ) االعبباريون  األشخاص 

الدائم): 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 6)7436.
36(I

س-اطلس

ATTOF BOUZIANE
SARL-AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين حسي9 جديد للشركة
س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 
الطائف رقم 41 ، 23000، بني حالل 

املغرب
  ATTOF BOUZIANE SARL-AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

الجيش امللكي حي الرشاد عسارة 2 

الطابق الباني - 23000 بني حالل 

املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.67(5

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تم تعيين  03 غشت  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 

بوزيان يوسف  كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 448/2020.

370I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

REDLINE GROUPE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقاحة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق الباسع 

طنجة ، 0000)، طنجة املغرب

Redline Groupe شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 

الروداني زنقة لبنان اقاحة لينا 

الطابق ) رقم 74 طنجة - 0000) 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.106315

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تست   2020 غشت   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رضا  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
حصة   1.000 الهروش  املصوري 
حصة   1.000 أصل  حن  اجبساعية 
ال 9حيجو   نجالء   (ة)  السيد  لفائدة  

بباريخ 07 غشت 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   1( بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 4007.
371I

ECOCOMPTA

برسبفلكس
PRESTIFLEX   

إعالن حبعدد القرارات

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:202(0
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
برسبفلكس   PRESTIFLEX «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي: 

10زنقة الحرية طابق 3 عسارة 6 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.354(3(

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   30 املؤرخ في 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحصص500السيد  تفويت  حايلي: 
البظاقة  رقم  الشليح  ايوب 
للسيد   BH354275 الوطنية 
البطاقة  حزواررقم  بن  سفيان 
وتفويت   WA1123(0الوطنية
وبوشوا  الحصص500اسساعيل 
 BL(0570الوطنية البطاقة  رقم 
للسيد سفيان بن حزواررقم البطاقة 

WA1123(0الوطنية
قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
اسبقالة كل حن السيد ايوب الشليح 
للسيد اسساعيل وبوشوا واسساعيل 
تعيين  تسيي9الشركة   حن  وبوشوا 

سفيان بن حزوار كسسي9 وحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 

حسؤولية  ذات  شركة  حن  تمويل 

حسؤولية  شركةذات  الى  حمدودة 

حمدودة للشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

الذي ينص   :8 بند رقم بند رقم 

للسيد سفيان بن حزوار  على حايلي: 

1000حصة حن اصل 1000

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743686.

372I

CONCILIUM EXPERTISE

GUICHET MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زايد الدادو�شي، 

رقم )، املعاريف، الدار البيضاء ، 

20330، الدار البيضاء املغرب

GUICHET MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع أنفا، 

رقم ،2) الطابق الباسع -  20370 

الدار البيضاء املغرب - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.420685

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   1.200.000»

 1.300.000» إلى  درهم»   100.000»

حقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

حع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743713.

373I
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CONCILIUM EXPERTISE

GUICHET MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسسال الشركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الدادو�شي، 

رقم )، املعاريف، الدار البيضاء ، 
20330، الدار البيضاء املغرب

GUICHET MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع أنفا، 
رقم ،2) الطابق الباسع -  20370 

الدار البيضاء املغرب - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

خفض رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.420685
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  خفض 
حن  أي  درهم»   800.000» قدره 
 500.000» إلى  درهم»   1.300.000»
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743713.
374I

NOUVAFISC

DKL TRANS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUVAFISC
عسارة بولهدير شارع املقاوحة ايت 
حلول انزكان ، 80650، انزكان 

املغرب
DKL TRANS SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 
بن عنفر ساحة املسجد رقم 637 
القليعة ايت حلول - 86356 ايت 

حلول املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

18857
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   201( يوليوز   23
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 DKL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRANS SARL AU
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9
-االسبي9اد والبصدير.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 637 رقم  املسجد  ساحة  عنفر  بن 
ايت   86356  - حلول  ايت  القليعة 

حلول املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
شتيوي  الخالق  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : شتيوي  الخالق  عبد  السيد   

1000 بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :
شتيوي  الخالق  عبد  السيد 
 81 حج  فرح  السال0  حي  عنوانه(ا) 
األلفة البيضاء   5 125أ شقة  عسارة 

20202 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
شتيوي  الخالق  عبد  السيد 
 81 حج  فرح  السال0  حي  عنوانه(ا) 
األلفة البيضاء   5 125أ شقة  عسارة 

20202 الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
08 غشت  بباريخ  االببدائية بانزكان  

)201 تمت رقم 3808.
375I

GERMAN TRAINING CENTER PRIVÉE

مركز التدريب األملاني الخاص
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GERMAN TRAINING CENTER

PRIVÉE

332, شارع ابراهيم روداني, الدور 5 

شقة 21 اقاحة ريمان, حي املعارف ، 

20340، الدارالبيضاء املغرب

حركز البدريب األملاني الخاص 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 332, شارع 

ابراهيم روداني, الدور 5 شقة 21 

اقاحة ريمان, حي املعارف - 20340 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

463513

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

حركز   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

البدريب األملاني الخاص.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاصة  البدريب  خدحات  تقديم 

واالستشارات والبوجيه.

 ,332  : االجبساعي  املقر  عنوان 

5 شقة  الدور  شارع ابراهيم روداني, 

 - املعارف  حي  ريمان,  اقاحة   21

20340 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : حوكا  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حوكا  سعيد  السيد 

شقة   2 البخاري طابق  شارع االحا0 

13  20104 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حوكا  سعيد  السيد 

شقة   2 البخاري طابق  شارع االحا0 

13  20104 الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743375.

376I

شركة ألبي9فيد ش.0.0

AJDIR-PNEUS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي9 نشاط الشركة

شركة ألبي9فيد ش.0.0

زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

AJDIR-PNEUS  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي تجزئة 

الزهراء رقم  344 خنيفرة  - 54000 

خنيفرة  املغرب .

تغيي9 نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.26((

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم تغيي9   2020 ف 9اير   28 املؤرخ في 

نشاط الشركة حن «غسيل السيارات 

« إلى «البصدير و االسبي9اد».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بخنيفرة  بباريخ 11 غشت 

2020 تمت رقم 199/20.

377I
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الدردابي أكونبينغ

DERDABI ACCOUNTING 

 SOCIETE NUEVO MILENIO
- شركة نويفو حيلينيو

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين حسي9 جديد للشركة

 DERDABI الدردابي أكونبينغ
ACCOUNTING

شارع حوالي عبد السال0، رقم 34، 
 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق
 - SOCIETE NUEVO MILENIO
شركة نويفو حيلينيو  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع عبد 

الخالق الطريس، تجزئة القوات 
املسلحة امللكية، عسارة زينب رقم 
03، رقم 24، تطوان - 3000) 

تطوان املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.14527

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
2020 تم تعيين  11 غشت  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 

الرشيدي رشيد كسسي9 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2330.
378I

فيدو الفبح

GLOBE VEGETAL

 كلوب فجطال
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

فيدو الفبح
 Rue 16 Novembre VN Fes. 2(
 Maroc 29 Rue 16 Novembre
 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب
GLOBE VEGETAL كلوب فجطال 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 13 تجزئة 
الهواء الجسييل 3 الشقة 7 اقاحة 

شيساء حلعب الخيل  30000 فاس  
املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.51175
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
رفع  تم   2020 حاي   1( في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال 
«500.000 درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1716/2020.

37(I

DERDABI ACCOUNTING الدردابي أكونبينغ

 - SOCIETE BLACKDEER
شركة بالكدير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 DERDABI الدردابي أكونبينغ
ACCOUNTING

شارع حوالي عبد السال0، رقم 34، 
 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق
SOCIETE BLACKDEER - شركة 
بالكدير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حوالي عبد السال0، الطابق الثاني، 
رقم 3، ملضيق - 3200) املضيق 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.224(3

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تقرر حل  10 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة   -  SOCIETE BLACKDEER
 20.000 رأسسالها  حبلغ  بالكدير  
اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 
الطلبق  السال0،  عبد  حوالي  شارع 
 (3200  - ملضيق   ،3 رقم  الثاني، 
الوضعية   : املضيق املغرب نتيجة ل 
املالية للشركة أقل حن ربع رأسسال 

الشركة..
شارع  ب  البصفية  حقر  حدد  و 
الثاني،  الطابق  حوالي عبد السال0، 
املضيق   (3200  - املضيق   ،3 رقم 

املغرب. 
و عين:

و  الدردابي  خالد   السيد(ة) 
عبد  حوالي  شارع  املركز،  عنوانه(ا) 
الثالث،  الطابق   ،34 رقم  السال0، 
املضيق   (3200 املضيق   ،3 رقم 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2331.
380I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE COMPLEXE
TAMANSOURT

عقد تسيي9 حر ألصل تجاري (األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيي9 حر ألصل تجاري

STE COMPLEXE TAMANSOURT
بسقب�شى  عقد عرفي حؤرخ قي 30 
 STE COMPLEXE يونيو 2020 أعطى
بالسجل  املسجل   TAMANSOURT
البجارية  باملحكسة   25837 البجاري 
لألصل  الحر  التسيي9  حق  بسراكش 
الصناعي  الحي  ب  الكائن  البجاري 
ايت حسعود حربيل طريق   7 رقم   (
املغرب  حراكش   40000  - اسفي 
ملدة   STE SGM SERVICES لفائدة 

3 سنة تتبدئ حن 01 يوليوز 2020 و 
تنبهي في 30 يونيو 2023 حقابل حبلغ 

شهري قيسبه 50.000 درهم.

381I

credible consult

ESPACE KAOUANE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

credible consult
 bd emile zola ، 20300، 325

casablanca maroc
ESPACE KAOUANE  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 770 

تجزئة سعيد حجي  - 11160 سال   
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
31431

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. ESPACE KAOUANE
حلكية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املباشر  غي9  و  املباشر  واسبغالل 

للسقهى و حمل األكالت الخفيفة
املالية  و  االقبصادية  الدراسة   -
والبقنية للسشاريع و جسيع الخدحات 

املبعلقة بالنشاط املذكور أعاله
دراسة و توفي9 جسيع الخدحات   -
الوجبات  تنظيم  بتسهيل  املبعلقة 

لعسال الشركات
-اإلسبي9اد و البصدير و بيع و شراء 

لجسيع البضائع و الخدحات.
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 770  : االجبساعي  املقر  عنوان 
سال     11160  - تجزئة سعيد حجي  

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
 100   : اقرطيط   عادل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد عادل اقرطيط  عنوانه(ا) 
25 الحي العسكري 2 ق ج 1 العيايدة  

11016 سال   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد عادل اقرطيط  عنوانه(ا) 
25 الحي العسكري 2 ق ج 1 العيايدة  

11016 سال   املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بباريخ  بسال   االببدائية 

2020 تمت رقم 34674.
382I

DERDABI ACCOUNTING الدردابي أكونبينغ

 SOCIETE WISDOM
SERVICES - شركة ويسدوم 

سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DERDABI الدردابي أكونبينغ
ACCOUNTING

شارع حوالي عبد السال0، رقم 34، 
 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 - SOCIETE WISDOM SERVICES
شركة ويسدو0 سي9فيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حوالي عبد السال0، الطابق الثاني، 
رقم 3، املضيق - 3200) املضيق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
27323

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 -  SOCIETE WISDOM SERVICES

شركة ويسدو0 سي9فيس.
حمطة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

للخدحات
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الثاني،  الطابق  حوالي عبد السال0، 
املضيق   (3200  - املضيق   ،3 رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : العفاقي  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد رشيد عبد النعيم 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  العفاقي  حمسد  السيد 
شارع املعبسد بن عباد،  حي القلعة، 
املضيق   (3200 املضيق   ،7 رقم 

املغرب.
النعيم  عبد  رشيد  السيد 
،جساعة  افراسو،  دوار  عنوانه(ا) 
املضيق   (3200 املضيق  العليين، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  العفاقي  حمسد  السيد 
شارع املعبسد بن عباد،  حي القلعة، 
املضيق   (3200 املضيق   ،7 رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2335.
383I

FITARCO

EXTRALOT  IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

EXTRALOT  IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 1 حكرر 
درب ارعسان   - 85000 تيزنيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4383
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.EXTRALOT  IMMO
:  االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة والبناء 
حجزئ .

حكرر   1  : عنوان املقر االجبساعي 
تيزنيت   85000  - ارعسان    .درب 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : اداملحاح   توفيق  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد حمسد هنون :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد توفيق اداملحاح  عنوانه(ا) 
 00000 تاسوسفي   اكز   دوار 

تارودانت  املغرب.

عنوانه(ا)  هنون   حمسد  السيد 

البقد0   تجزئة  «ف»  حجسوعة   66

85000 تيزنيت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد توفيق اداملحاح  عنوانه(ا) 

 00000 تاسوسفي   اكز   دوار 

تارودانت  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

03 غشت  بباريخ  االببدائية ببيزنيت  

2020 تمت رقم 496/2020.

384I

FITARCO

 ETABLISSEMENT

BOUZROU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

  ETABLISSEMENT BOUZROU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 

النصر   شارع الحسن الثاني 85000 

تيزنيت  املغرب .

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.671

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 ف 9اير   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوزرو   احسد   (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.(20

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   4.000

حولود بوزرو  بباريخ 03 ف 9اير 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

ف 9اير   13 بباريخ  االببدائية ببيزنيت  

2020 تمت رقم 63.

385I
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CARREFOUR DES MANAGERS

KAD FOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
KAD FOOD شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي سكاني 

عسارة 14 رقم 1416 بلوك m سيدي 
ال 9نو�شي الدار البيضاء - 20620 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46778(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 KAD  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.FOOD
-تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية
لجسيع  الدولي  و  الوطني  -النقل 

السلع و املسبخدحين
و  املنبوجات  جسيع  في  -البجارة 

املواد
-انباج املواد الغدائية و الزراعية

-است9اد وتصدير جسيع املنبوجات 
داخل و خارج املغرب.

سكاني   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عسارة 14 رقم 1416 بلوك m سيدي 
 20620  - البيضاء  الدار  ال 9نو�شي 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة: 

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000  : لعسي9ي  كوثر  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لعسي9ي  كوثر  السيدة 
 25 رقم   11 عسارة  حدينتي  اقاحة 

البيضاء  الدار  ال 9نو�شي   16 شطر 

20620 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  لعسي9ي  كوثر  السيدة 
 25 رقم   11 عسارة  حدينتي  اقاحة 

البيضاء  الدار  ال 9نو�شي   16 شطر 

20620 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم )46778.

386I

Fidaz

DIABLOBALDAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société DIABLOBALDAR

SARL
رأسسالها  100.000 درهم  

حقرها االجبساعي : كراج 385 أ بلوك 

)1 لفراي س ب ز حكناس.

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
القانون  وضع  تم   24/06/2020

 DIABLOBALDAR األسا�شي لشركة 

SARL اآلتية بيانها: 

 DIABLOBALDAR التسسية: 

SARL

الهدف:  

- بيع حعدات البناء

- أشغال حخبلفة

- بيع وشراء

أ   385 كراج    : االجبساعي  املقر 

بلوك )1 لفراي س ب ز حكناس.

في  الشركة  حدة  حددت   : املدة 
سنة اببداءا حن تاريخ تسجيلها   ((

بالسجل البجاري.
 100 رأسسالها االجبساعي حدد في 
الشكل  درهم حوزع على     000.00

البالي :
 500 الرحيم  السيد ادريف عبد 

حصة قيسة الواحدة  100  درهم.
250 حصة  السيد ادريف زكرياء 

قيسة الواحدة  100  درهم.
السيد ادريف حمسن 250 حصة 

قيسة الواحدة  100  درهم.
تسي9 الشركة  التسيي9 و اإلحضاء: 
حن طرف السيد ادريف عبد الرحيم 
واإلحضاء السيد ادريف عبد الرحيم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1888 رقم  تمت  بسكناس  البجارية 
بباريخ    50065 البجاري  السجل 

.08/07/2020

387I

إيشوب ناو

إشوب ناو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إيشوب ناو
الكراج الكائن بطابق األر�شي برقم 

10 تجزئة اليسون بوجنيبة خريبكة ، 
25100، بوجنيبة املغرب

إشوب ناو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي الكراج 
الكائن بطابق األر�شي برقم 10 

تجزئة اليسون بوجنيبة خريبكة - 
25100 بوجنيبة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم البقييد في السجل البجاري : 
646(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

: إشوب  اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

ناو.

االسبي9اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والبصدير.

الكراج   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الكائن بطابق األر�شي برقم 10 تجزئة 

 25100  - خريبكة  بوجنيبة  اليسون 

بوجنيبة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة: 

درهم، حقسم كالبالي:

 500  : السيد كطي9ي عبد العالي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : العلي  عبد  بلول  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

العالي  عبد  كطي9ي  السيد 

االحل  حي  ا  بلوك   76 عنوانه(ا) 

بوجنيبة   25100 خريبكة  بوجنيبة 

املغرب.

السيد بلول عبد العلي عنوانه(ا) 

بوجنيبة   5 رقم   41 األحسر  بلوك 

خريبكة 25100 بوجنيبة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي9ي الشركة:

العالي  عبد  كطي9ي  السيد 

االحل  حي  ا  بلوك   76 عنوانه(ا) 

بوجنيبة   25100 خريبكة  بوجنيبة 

املغرب

السيد بلول عبد العلي عنوانه(ا) 

بوجنيبة   5 رقم   41 األحسر  لبلوك 

خريبكة 25100 بوجنيبة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بخريبكة  االببدائية 

رقم  تمت   2020 غشت   17

.25611120010066

388I
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HANA COMPTA MAROC

»GOLDEN CERAM»

إعالن حبعدد القرارات

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC

«GOLDEN CERAM» «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

ازة رقم 
ّ
وعنوان حقرها االجبساعي: حك

1، تجزئة ح 9وك، عسارة كسواني، 

زنقة باهليل، الجديدة - 24000  

الجديدة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.10645

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تم اتخاذ   2020 ف 9اير   12 املؤرخ في 

القرارات البالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

نشاط  حوضوع  في  تغيي9   1- حايلي: 

التي  السابقة  األنشطة  حن  شركة: 

على  الجديدة  باألنشطة  بها،ٖ  قاحت 

 - صحية  حواد  تاجر  البالي:  النمو 

اسبي9اد   - بالبجزئة  أخشاب  تاجر 

وتصدير. - نقل وتمويل حقر الشركة 

االجبساعي حن العنوان السابق : رقم 

HC 212 السال0 احبداد الجديدة  إلى 

ازة رقم 1 تجزئة 
ّ
الحالي : حك العنوان 

باهليل  ح 9وك عسارة كسواني زنقة 

الجديدة. 

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

على  ينص  الذي   :2-4 رقم  بند 

حايلي: - نشاط الشركة. - حقر الشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالجديدة  بباريخ 25 ف 9اير 

2020 تمت رقم 24858.

38(I

malartci

STE LYAC BTP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

STE LYAC BTP SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

عسفت السرحاني زنقة 5 رقم 28  

 bd abdelkrim alkhattabi 23000

BENI MELLAL املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(10(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 24 يوليوز 2020 تقرر حل 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها  حبلغ     LYAC BTP SARL

حقرها  وعنوان  درهم   10.000

السرحاني  عسفت  حي  اإلجبساعي 
 bd abdelkrim   28 رقم   5 زنقة 

 alkhattabi 23000 BENI MELLAL

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

حي  ب  البصفية  حقر  حدد  و 
عسفت السرحاني زنقة 5 رقم 28 بني 

حالل  - 23000 بني حالل  املغرب . 

و عين:

خلوف  السيد(ة)  صالح الدين   

  17 تجزئة الخلفية رقم  و عنوانه(ا) 

كسصفي  املغرب   بني حالل    23000

(ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 1)4.

3(0I

CABINET IMFI CONSEIL

»ETTAAMIR NEGOCE»
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL
حي السال0، 13، شارع الشعيتية 

طالل، الجديدة. ، 24000، الجديدة 
املغرب

«ETTAAMIR NEGOCE»  شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 26، شارع 

حرس السلطان، الطابق األول، 
الشقة 3، الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(823

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. «ETTAAMIR NEGOCE»
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 
تقديم   - أشغال حخبلفة.   - العقاري. 
والصيانة  امليكانيك   - خدحات. 

الصناعية..
 ،26  : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع حرس السلطان، الطابق األول، 
 20000  - البيضاء  الدار   ،3 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيدة أحينة الفاهيم 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة أحينة الفاهيم عنوانه(ا) 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة أحينة الفاهيم عنوانه(ا) 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم -.
3(1I

BUREAU ESSOUFYANI

SN2CH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
SN2CH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

الوحدة بلوك و الرقم 884  - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
32125

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SN2CH
حا  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يبعلق بسهنة البلحيم ملخبلف أنواع 
إنباج  تمديد   - والصفائح  املعادن 
حجسوعات الصفائح املعدنية وإعداد 



11003 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

البمكم في القطع والبعقب   - املواد 

البجسيع  عناصر  تجسيع   - واللحا0 

أعسال   - املعدنية  للصفائح  الفرعي 

أعسال   - واألملنيو0  الخشب  نجارة 

- أعسال الرخا0 والسي9احيك  الدهان 

أعسال   - الكهربائية  األعسال   -

أعسال   - البكديس والصرف الصحي 

والخارجي  الداخلي  والديكور  الزينة 

البفبيت   ، أعسال البكسي9   - للسباني 

 ، الزراعة  حدة  حن  البخفيف   ،

العسل على إنشاء الحدائق ، الخنادق 

حن  العديد   ...  - الغرس  وأشغال 

الخدحات املبنوعة األخرى.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الوحدة بلوك و الرقم 884  - 70000 

العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد عبد السال0 البختي :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الرحيم البختي :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

البختي  السال0  عبد  السيد 

لهراويين   الزهرة  ولد  دوار  عنوانه(ا) 

20000 الدار البيضاء املغرب.

البختي  الرحيم  عبد  السيد 

لهراويين  الزهرة  ولد  دوار  عنوانه(ا) 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

البختي  السال0  عبد  السيد 

لهراويين  الزهرة  ولد  دوار  عنوانه(ا) 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعيون  بباريخ 13 يوليوز 

2020 تمت رقم 1320.

3(2I

SURA

 NAREMO ناريمو للنقل
TRANSPORT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ناريسو للنقل

حي تنسيطة اخشاع زاكورة ، 

00)47، زاكورة املغرب

 NAREMO ناريسو للنقل

TRANSPORT شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

تنسيطة اخشاع  - 00)47 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3255

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

ناريسو   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.NAREMO TRANSPORT للنقل

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األت,  الغي9,كراء   لحساب  البضائع 

تجارة.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زاكورة   47(00  - اخشاع   تنسيطة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد عبد هللا البدوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد عبد هللا البدوي عنوانه(ا) 
00)47 زاكورة  حي تنسيطة اخشاع  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد عبد هللا البدوي عنوانه(ا) 
زاكورة   47(00 حي تنسيطة اخشاع 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  بباريخ  االببدائية بزاكورة  

2020 تمت رقم 250.
3(3I

FITARCO

TASDOUTE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي9 جديد للشركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

TASDOUTE   شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 70 تجزئة 
حوزي  - 85000 تيزنيت  املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1803
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2018 تم تعيين  20 يوليوز  املؤرخ في 
اغي9  حسي9 جديد للشركة السيد(ة) 

احساد  كسسي9 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
02 غشت  بباريخ  االببدائية ببيزنيت  

2018 تمت رقم )55.
3(4I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE PHARMACIE DOU-
.YAZANE SARL A.U

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع حمسد الخاحس رقم 03 
الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 

خنيفرة املغرب
 STE PHARMACIE DOU-YAZANE

SARL A.U. شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 5)3 
زنقة الزالقة حي الفرح حريرت عسالة 

خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
3385

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   02
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 PHARMACIE DOU-YAZANE

..SARL A.U
غرض الشركة بإيجاز : صيدلة.

عنوان املقر االجبساعي : رقم 5)3 
زنقة الزالقة حي الفرح حريرت عسالة 

خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000 السيدة نجاة املنصوري :  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة نجاة املنصوري عنوانه(ا) 
حي العيون حريرت   02 رقم   22 زنقة 

54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة نجاة املنصوري عنوانه(ا) 
حي العيون حريرت   02 رقم   22 زنقة 

54000 خنيفرة املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بخنيفرة  بباريخ 28 يوليوز 

2020 تمت رقم 181/20.
3(5I

MAROC AUDIT

EMA SOLUTIONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC AUDIT
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA EL MAANI 1ER ETG
CASABLANCA ،20000 ، املغرب
EMA SOLUTIONS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 61,  , 

شارع اللة الياقوت زاوية حصطفى 
املعاني, الطابق األول, رقم 56, حركز 
رياض الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(201

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   24
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 EMA  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.SOLUTIONS
حكبب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسات واالسبطالعات واالبمات.

 ,   ,61  : االجبساعي  املقر  عنوان 
حصطفى  زاوية  الياقوت  اللة  شارع 
56, حركز  املعاني, الطابق األول, رقم 
الدار   20000 البيضاء  الدار  رياض 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : ملغيلي  ملياء  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

ملغيلي عنوانه(ا) حي  السيدة ملياء 
 20000  4 رقم   ،46 عسارة  الداخلة، 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
ملغيلي عنوانه(ا) حي  السيدة ملياء 
 20000  4 رقم   ،46 عسارة  الداخلة، 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 84)742.
3(6I

malartci

 STE CAFE MOUSTARIH
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE CAFE MOUSTARIH SARL
AU  شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 
اإلنبعاث تجزئة اشرف شارع 
الحسن الثاني سوق الستت  - 

23000 بني حالل  املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
141

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   06
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. CAFE MOUSTARIH SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : حقهى.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اإلنبعاث تجزئة اشرف شارع الحسن 
بني   23000  - الستت   الثاني سوق 

حالل  املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حست9يح البوهالي  :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حست9يح البوهالي  عنوانه(ا) 
شارع  اشرق  تجزئة  اإلنبعاث  حي 
 23000 الحسن الثاني سوق ستت  

سوق الستت  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حست9يح البوهالي  عنوانه(ا) 
شارع  اشرق  تجزئة  اإلنبعاث  حي 
23000 سوق الستت   الحسن الثاني 

املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم -.
3(7I

STE CENTRAVAUX SERVICES ET TD SARL AU

 STE CENTRAVAUX
 SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CENTRAVAUX SERVICES ET
TD SARL AU

 HAY TAYERT SOUFLA N 26
 REU 4 GUELMIM ، 81000،

GUELMIM MAROC
 STE CENTRAVAUX SERVICES

 ET TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 HAY وعنوان حقرها اإلجبساعي

 TAYERT SOUFLA rue 04 n°24
81000 GUELMIM MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

2(63
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 CENTRAVAUX SERVICES ET

.TRAVAUX DIVERS SARL AU
 LES  : بإيجاز  الشركة  غرض 
. SERVICES ET TRAVAUX DIVERS

 HAY  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 TAYERT SOUFLA rue 04 n°24

.81000 GUELMIM MAROC
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
  ISMAIL LAABIDI : السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
 ISMAILLAABIDI السيد 
 hay tayert soufla rue عنوانه(ا) 

.4n°24 81000 guelmim maroc
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
 ISMAILLAABIDI السيد 
 hay teyert soufla rue 04 (ا)عنوانه

n°24 81000 guelmim maroc
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   26 بباريخ  االببدائية بكلسيم  

2020 تمت رقم 137.

3(8I



11005 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

CABINET OBILAT

 CONFECTION GENERALE
 OUED DAHAB

»«COGENOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

CABINET OBILAT
23 زنقة كارنوط ، 0000)، طنجة 

املغرب
 CONFECTION GENERALE

 «OUED DAHAB «COGENOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
 Zone وعنوان حقرها اإلجبساعي
 logistique de la zone franche

 Gzenaya lot 84 C2 2ème étage -
.90000 TANGER MAROC

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.2841
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في )2 يونيو 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 Zone logistique de la zone»
 franche Gzenaya lot 84 C2
 2ème étage - 90000 TANGER
 Route El Aouama» إلى  «MAROC
 lots Al Majd 1ER étage n°855 -

.«(0000 TANGER  MAROC
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بباريخ  البجارية بطنجة  

2020 تمت رقم 3470.
3((I

aice compta

AL ISSABA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
AL ISSABA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 26 شارع 

حرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20130 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(671

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 AL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ISSABA

أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حبنوعة الحرف .

26 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

حرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20130 البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد عبدالعزيز الناني 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد عبدالعزيز الناني عنوانه(ا) 

دوار قصبة الناني الزراهنة تاكونيت 
زاكورة 00)47 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد عبدالعزيز الناني عنوانه(ا) 

دوار قصبة الناني الزراهنة تاكونيت 
زاكورة 00)47 زاكورة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743512.

400I

SMART ARWA

SMART ARWA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMART ARWA
زنقة ركراكة إقاحة الكورنيش شقة 
1 الطابق السفلي املبنى 2 بوركون ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
SMART ARWA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
ركراكة إقاحة الكورنيش شقة 1 
الطابق السفلي املبنى 2 بوركون - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468675

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SMART ARWA
غرض الشركة بإيجاز : البصدير و 

االسبي9اد.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 1 شقة  الكورنيش  إقاحة  ركراكة 
 - بوركون   2 املبنى  السفلي  الطابق 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حصطفى املسكني :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

املسكني  حصطفى  السيد 
 4 رقم  الورود  تقسيم  عنوانه(ا) 
سيدي حعروف 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
املسكني  حصطفى  السيد 
 4 رقم  الورود  تقسيم  عنوانه(ا) 
سيدي حعروف 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بباريخ  البيضاء   بالدار  البجارية 

تمت رقم -.
401I

STE FABRITAF SARL AU

ELAGRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FABRITAF SARL AU
 N°1 DERB SELLAM BEN MAATI
 ،ZITOUNE MEKNES ، 50000

حكناس املغرب
ELAGRO شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 0) 
الحي اإلداري 2 التساتين  - 50000 

حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4(415

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   2(
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ELAGRO
غرض الشركة بإيجاز : - الفالحة

- االسبي9اد و البصدير.
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 (0 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

 50000  - التساتين    2 الحي اإلداري 

حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

الحكيم  عبد  حروان  السيد 

بقيسة  حصة   1.000   : الرحيسيني 

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  حروان  السيد 

الرحيسيني عنوانه(ا) دوار والد بوعزيز 

سيدي حجاج واد حصار تيط حليل 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الحكيم  عبد  حروان  السيد 

الرحيسيني عنوانه(ا) دوار والد بوعزيز 

سيدي حجاج واد حصار تيط حليل 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ف 9اير   21 بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 868.

402I

LA REUSSITE CONSEIL

METAL AXIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600

الدارالبيضاء املغرب

METAL AXIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حجسوعة 

البقدGH2 0-17 الطابق الثاني 

سيدي ال 9نو�شي - 20600 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(28(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 METAL : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.AXIS
الصناعة   : غرض الشركة بإيجاز 
واألملنيو0  الحديد  في  والبجارة 
أنواع  جسيع  تسويق  ؛  والخشب 
والفوالذ  واألملنيو0  الحديد  صفائح 
والصفائح  املصقول  للصدأ  املقاو0 
واملسبلزحات  املواد  ؛  املعدنية 
املنبجات  وجسيع  وامللحقات 
واإلضافات املعدة ألغراض الشركة..

عنوان املقر االجبساعي : حجسوعة 
الثاني  الطابق   GH2-17 البقد0 
الدار   20600  - ال 9نو�شي  سيدي 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : السيد حمسد الجعدوني  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة نادية كملي :  400 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 100   : الناعيمي  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
الجعدوني  حمسد  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة االزهر حج 45 أ عسارة 
الدار   20220 االلفة   16 شقة   132

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  كملي  نادية  السيدة 
 132 عسارة  أ   45 حج  االزهر  تجزئة 
الدار   20220 االلفة   16 شقة 

البيضاء املغرب.

السيد سعيد الناعيمي عنوانه(ا) 
جنزور طرابلس ليتيا 50676 طرابلس 

ليتيا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  كملي  نادية  السيدة 
 132 عسارة  أ   45 حج  االزهر  تجزئة 
الدار   20220 االلفة   16 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74312.
403I

ABENN AUDIT & CONSEIL

NPS GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

NPS GLOBAL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
بالل عزیز رقم ، 3 ، الطابق الثاني 
,حعاریف ،الدارالبیضاء - 20000 

الدارالبیضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(035
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 NPS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. GLOBAL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واإلكسسوارات  البليفون  حنبجات 

اإللكت9ونية.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني   ،  3  ، بالل عزیز رقم 

 20000  - ،الدارالبیضاء  ,حعاریف 
الدارالبیضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 800   : نيكونج ساوارتيا   السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

  : السيد كاحل عزت كاحل يعقوب 
100 حصة بقيسة 100 درهم للحصة

 100   : السيد يوسف الصفواني  
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد نيكونج ساوارتيا  عنوانه(ا) 
دبي   0 دبي اإلحارات العربية املبمدة 

اإلحارات العربية املبمدة.
يعقوب  كاحل  كاحل عزت  السيد 
عنوانه(ا) اإلحارات العربية املبمدة 0 

دبي اإلحارات العربية املبمدة.
الصفواني   يوسف  السيد 
الدارالبیضاء   20000 دبي  عنوانه(ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد نيكونج ساوارتيا  عنوانه(ا) 
دبي   0 دبي اإلحارات العربية املبمدة 

اإلحارات العربية املبمدة
يعقوب  كاحل  كاحل عزت  السيد 
عنوانه(ا) اإلحارات العربية املبمدة 0 

دبي اإلحارات العربية املبمدة
الصفواني   يوسف  السيد 
عنوانه(ا) دبي 0 الدارالبیضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم -.
404I

FIDUCIAIRE MIMOUNI

STE TRANS A25 SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MIMOUNI
 N° 50 RUE MED ZERKTONI
 1 ER ETAGE ERRACHIDIA ،
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52000، ERRACHIDIA MAROC
ste trans A25 sarl au شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
 NR وعنوان حقرها اإلجبساعي
 822LOT BOUTALAMINE

 ERRACHIDIA - 52000 Ville
maroc

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
13783

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 حاي   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ste  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.trans A25 sarl au
 transport : غرض الشركة بإيجاز

.de marchandises pour autrui
 NR  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 822LOT BOUTALAMINE
 ERRACHIDIA - 52000 Ville

.maroc
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 
100.000.000 درهم، حقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
 OUMZRAI AZZEDINE السيد 
 N°822 LOT عنوانه(ا) 
 BOUTALAMINE ERRACHIDIA

.52000 ERRACHIDIA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
 OUMZRAI AZZEDINE السيد 
 N°822 LOT عنوانه(ا) 
 BOUTALAMINE ERRACHIDIA

52000 ERRACHIDIA MAROC

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالرشيدية  بباريخ 18 حاي 

2020 تمت رقم -.
405I

bemultico  بيسولبيكو

 AUTO TYPE
اوطو تيب

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

bemultico  بيسولبيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيبون 

املعركة -حكناس ، 50060، حكناس 
حكناس

AUTO TYPE اوطو تيب شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 17 
شقة 03 الطابق 01 تجزئة يوسرا 
حكناس - 50000 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4(8(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 AUTO : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

TYPE اوطو تيب.
غرض الشركة بإيجاز : بائع قطاع 

الغيار 
االشغال املخبلفة.

عنوان املقر االجبساعي : عسارة 17 
يوسرا  تجزئة   01 الطابق   03 شقة 

حكناس - 50000 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : عفا  املصطفى  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عفا  املصطفى  السيد 
 02 رقم   03 زنقة   01 املسي9ة  حي 

الحاجب 51000  الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  عفا  املصطفى  السيد 
 02 رقم   03 زنقة   01 املسي9ة  حي 

الحاجب 51000  الحاجب املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 1886.

406I

AUDEC EXPERTISE

ALPHOM DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
 ALPHOM DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RUE 31 وعنوان حقرها اإلجبساعي
 61 HAY OULFA GROUPE
 S CASABLANCA 20000
.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.2261603
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   201( شتن 9   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 TAUFIK (ة)  السيد  تفويت 
BOUGUDOU 100 حصة اجبساعية 
100 حصة لفائدة  السيد  حن أصل 
(ة) SIDIBA DOUCOURE بباريخ 16 

شتن 9 )201.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 8)7436.
407I

AUDEC EXPERTISE

ALPHOM DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي9 جديد للشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
  ALPHOM DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RUE 31 وعنوان حقرها اإلجبساعي
 61 HAY OULFA GROUPE
 S  CASABLANCA 20000
.CASABLANCA MAROC
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2261603

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
)201 تم تعيين  16 شتن 9  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 
DOUCOURE SIDIBA كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 8)7436.
408I

STE VIP COMPTA

SOCIETE ETBA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

STE VIP COMPTA
 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI
 YOUSSOUFIA، 46300،
YOUSSOUFIA MAROC

SOCIETE ETBA شركة ذات 
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حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 133 

شارع املسفيوي حي الحسني حراكش 

- 40130 حراكش  املغرب .

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.61657

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 06 أبريل 2017 تم  تمويل  

للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
حي  املسفيوي  شارع   133 «رقم  حن 

حراكش    40130  - حراكش  الحسني 

املغرب « إلى «الشقة الكائنة بالطابق 

حرف أ رقم   1 املسي9ة   3 الثاني رقم 

حراكش     40140  - حراكش    187

املغرب «.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

حاي   05 بباريخ  بسراكش   البجارية 

2017 تمت رقم 87847.

40(I

ديوان الخدحات

 STE NOUICHEF SERVICE

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدحات

شارع حمسد الخاحس رقم 4) سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

 STE NOUICHEF SERVICE SARL

AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

الفقرة الفمليين بئ9 الطالب سيدي 

قاسم  - 16000  سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

28555

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   26

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NOUICHEF SERVICE SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 

ديتناج .

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الفقرة الفمليين بئ9 الطالب سيدي 

قاسم  سيدي    16000  - قاسم  

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد بوشتى نويشف  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بوشتى نويشف  عنوانه(ا) 

الطالب  بئ9  الفمليين  الفقرة  دوار 

16000 سيدي قاسم   سيدي قاسم  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد بوشتى نويشف  عنوانه(ا) 

الطالب  بئ9  الفمليين  الفقرة  دوار 

16000 سيدي قاسم  سيدي قاسم  

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  االببدائية بسيدي قاسم  

غشت 2020 تمت رقم 277.

410I

TOGETHER CONSULTING

فورات أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOGETHER CONSULTING

 BD DRISS AL HARTI CITE 844

 DJAMAA 844 BD DRISS AL

 HARTI CITE DJAMAA، 22452،

CASABLANCA MAROC

فورات أنفيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حجسوعة 

البقد0 ج.ه 2 الطابق الثاني الرقم 

17 سيدي ال 9نو�شي - 20600 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(723

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : فورات 

أنفيست.

حقاوتة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبناء.

عنوان املقر االجبساعي : حجسوعة 

الطابق الثاني الرقم   2 البقد0 ج.ه 

 20600  - ال 9نو�شي  سيدي   17

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

الكريم   عبد  فورات  السيد 

درج  املقاوحة  شارع   266 عنوانه(ا) 

 20370  12 الشقة   06 طابق   05

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  نعيسة  بمار  السيدة 
طابق   05 درج  املقاوحة  شارع   266
الدارالبيضاء   20370  12 الشقة   06

املغرب.
عنوانه(ا)  بدر  فورات  السيد 
إفاحة داريس عسارة 17 الشقة 6 عين 
السبع 0)205 الدارالبيضاء املغرب.

 5 السيد فورات سليم عنوانه(ا) 
 205(0 حكرر حسر تراي عين السبع 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
 5 السيد فورات سليم عنوانه(ا) 
 205(0 حكرر حسر تراي عين السبع 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74354.

411I

FIDUBAM

-TRANSPORT KOUALLEM
نقل قوالم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUBAM
 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3
  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR
MAROC

-TRANSPORT KOUALLEM
نقل قوالم  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي طزطوطين 

املركز اقليم الناظور - 6200 
طزطوطين - الناظور املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
2804

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
TRANSPORT KOUALLEM-نقل 

قوالم .
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  املغرب   في  سواء  للغي9  البضائع 

الخارج.
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - الناظور  اقليم  املركز  طزطوطين 

6200 طزطوطين - الناظور املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
500 حصة    : السيد قوالم خليد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد قواتم حمسد  :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد قوالم خالد عنوانه(ا) عين 

زهرا 6200 عين زهرا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد قوالم خليد عنوانه(ا) عين 

زهرا  6200 عين زهرا املغرب
عنوانه(ا)  حمسد   قواتم  السيد 

عين زهرا  6200 عين زهرا  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالناضور   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم -.
412I

STE AGEFICO SARL

LAAROUSSI FAMILY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عسر الخيا0 الطابق الثاني 

رقم 4 ، 0000)، طنجة املغرب
LAAROUSSI FAMILY  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي املجد 

، شارع 1 رقم 28  - 0000) طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10640(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   08

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. LAAROUSSI FAMILY

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السسك املجسد.اسبي9اد و تصدير.

عنوان املقر االجبساعي : حي املجد 
طنجة   (0000  -   28 رقم   1 شارع   ،

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 100   : املخباز  العرو�شي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد العرو�شي املخباز عنوانه(ا) 
 (0000  28 1 رقم  حي املجد ، شارع 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد العرو�شي املخباز عنوانه(ا) 
 (0000  28 رقم   1 ، شارع  حي املجد 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بباريخ  البجارية بطنجة  

2020 تمت رقم 1)2325.

413I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

 STE BELA HASSANI DADES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 STE BELA HASSANI DADES
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حركب 
النخيل حي الوحدة  - 45000 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10(5(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BELA HASSANI DADES SARL
غرض الشركة بإيجاز : * زراعة أو 
صيانة قطع غيار الحدائق ، الحدائق 

، الطرق ، إلخ
واملخازن  املحالت  تنظيف   *

والشقق
* املسازحة .

حركب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 45000  - الوحدة   حي  النخيل 

ورزازات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد باملطار عبد العزيز  :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : السيدة الحساني فاطسة  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

العزيز   عبد  باملطار  السيد 

 2152 رقم  الوحدة  حي  عنوانه(ا) 

45000 ورزازات املغرب.

فاطسة   الحساني  السيدة 
حي  حكونة  زنقة   84 عنوانه(ا) 

تصوحعت  45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

العزيز   عبد  باملطار  السيد 

 2152 رقم  الوحدة  حي  عنوانه(ا) 

45000 ورزازات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بورزازات  بباريخ 25 غشت 

2020 تمت رقم -.

414I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE MED-MEG SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سسي9ة تاونات  

34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

 STE MED-MEG SERVICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزءة 

الوحدة حي اوالد سعيد تاونات - 

34000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1675

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MED-MEG SERVICE SARL
-األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاحة.
- البطعيم.

- البنظيف..
تجزءة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - تاونات  سعيد  اوالد  حي  الوحدة 

34000 تاونات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حكدر حمسد :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد حكدر عبد الكريم 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حكدر حمسد عنوانه(ا) دوار 
ايت  اشبوكة  الصفاء  ادوز اوسعود 
باها 87100 شبوكة ايت باها املغرب.
السيد حكدر عبد الكريم عنوانه(ا) 
بلوك ب رقم 1 ح ص اكادير 80000 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حكدر حمسد عنوانه(ا) دوار 
ايت  اشبوكة  الصفاء  ادوز اوسعود 
باها 87100 شبوكة ايت باها املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  االببدائية بباونات  بباريخ 

2020 تمت رقم 273.
415I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 BNM CONSULTANTS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

)4 شارع عسر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 0000)، طنجة املغرب

 BNM CONSULTANTS SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RES AL 5 وعنوان حقرها اإلجبساعي

 AMAL, R HOPITAL ESPAGNOL

ET.E.S AP.9 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106413

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   0(

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 BNM  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.CONSULTANTS SARL AU

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  الخاص  لحسابها  سواء  الشركة 

أو  املغرب  في  سواء  الغي9  لحساب 

خاصة  بصفة  حسارسة  الخارج  في 

األنشطة البالية:

استشارة و تسيي9 األعسال   •

البجارية؛

و  استشارية  خدحات   •

و  الذاتيين  األشخاص  حرافقة 

املنظسات  و  الجسعيات  و  الشركات 

استشارة  العاحة أو الخاصة األخرى. 

اإلدارة   ، البنظيم  است9اتيجيات  في 

التسويق و البواصل حن   ، ،اإلعالن 

حرحلة البصور إلى حرحلة البنفيذ؛

حجال  في  استشارة   •

الشركات  البواصل لدى  و  التسويق 

اقت9احات  الذاتيين،  األشخاص  و 

التسويقية  االست9اتيجية  الرؤى 

للشركة؛

في  التسويق  و  البواصل   •

إدارة  في  حجبسعة  القطاعات  جسيع 

األعسال؛

غي9  أو  املباشرة  املشاركة   •
املباشرة للشركة في جسيع املعاحالت 
أو  العقارية  املالية،  البجارية،  
الشركات  جسيع  وفي  العقارية   غي9 
البجارية أو الصناعية التي قد تكون 
باي  او  الشركة  بغرض  صلة  ذات 
غرض حساثل أو إضافي قد يعزز تطور 

الشركة
 RES AL 5 : عنوان املقر االجبساعي
 AMAL, R HOPITAL ESPAGNOL
ET.E.S AP.9 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : حنيب  وفاء  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حنيب  وفاء  السيدة 
البادلي  أحسد  زنقة  السوريين،  حي 

0000) طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حنيب  وفاء  السيدة 
البادلي  أحسد  زنقة  السوريين،  حي 

0000) طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بباريخ  البجارية بطنجة  

2020 تمت رقم 3)2325.
416I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

HANGER MODA SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

)4 شارع عسر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 0000)، طنجة املغرب
 HANGER MODA SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 5، شارع 
املنفلوطي - . تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
27143

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   02
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HANGER MODA SARL AU
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  الخاص  لحسابها  سواء  الشركة 
لحساب الغي9 حن األشخاص الذاتيين 
في  أو  املغرب  في  سواء  املعنويين  أو 

الخارج حسارسة األنشطة البالية:
تاجر للسالبس؛  •

بيع املنسوجات و املالبس:   •
بيع بالبقسيط املالبس الجاهزة؛

كل أنشطة البيع و الشراء،   •
و  األقسشة  في  بالبجزئة  للبجارة 
املباجر  في  املعروضة  املنسوجات 

الخاصة بها؛
االسبي9اد  البيع،  و  الشراء   •
حن  السلع  أنواع  لجسيع  البصدير  و 
صنف النسيج أو حلحقات املالبس و 

املوضة و األنشطة املرتبطة بها؛
جسيع  عاحة،  وبصفة   •
الصناعية،  البجارية،  العسليات 
املالية املرتبطة بصفة حباشرة أو غي9 
أعاله،  املذكورة  باألهداف  حباشرة 
والتي بإحكانها أن تف�شي إلى تمقيقها 

و تطويرها.
5، شارع   : عنوان املقر االجبساعي 

املنفلوطي - . تطوان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ))  سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:
املالك  عبد  أوالد  حمسن  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

املالك  عبد  أوالد  حمسن  السيد 

عنوانه(ا) بإسبانيا . Malaga إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

املالك  عبد  أوالد  حمسن  السيد 

عنوانه(ا) بإسبانيا . Malaga إسبانيا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

21 يوليوز  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 27)1.

417I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

VANOVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

400, شارع حمسد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 400, شارع 

حمسد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 20000، الدار البيضاء 

MAROC

VANOVA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 rue 4( وعنوان حقرها اإلجبساعي

 Jean Jaures Quartier Gauthier

CASABLANCA 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

466481

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.VANOVA

اسبي9اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكيسيائية  املواد  وتجارة  وتصدير 

لبغذية  (إضافات  الزراعة  ألغراض 

وحنبجات  واألسسدة  الحيوانات 

الصحة النباتية لبغذية النبات) ؛

• اسبي9اد وتصدير وتجارة الجسلة 

للسواد  والبجزئة  الجسلة  وشبه 

الكيسيائية ،

ونقل  واسبغالل  وشراء  أخذ   •

جسيع براءات االخت9اع أو البمسينات 

والت9اخيص  اإلضافة  وشهادات 

 ، عا0  وبشكل  البجارية  والعالحات 

لجسيع عسليات البصنيع أو العسليات 

األخرى ؛

• اكتساب املصالح ، بأي شكل حن 

في أي شركات أو شركات   ، األشكال 

قائسة أو حسبقبلية ، في املغرب أو في 

الخارج ؛.

 rue  4(  : عنوان املقر االجبساعي 

 Jean Jaures Quartier Gauthier

الدار   CASABLANCA 20000

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 20.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

السيد أخسوش أنس :  200 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أنس  أخسوش  السيد 

 11 الشقة    227 تجزئة حيسان رقم 

 27000 0 ص أوالد صالح النواصر 

الدار البيضاء املسلكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  أنس  أخسوش  السيد 

تجزئة حيسان رقم 227  الشقة 11 0 

ص أوالد صالح النواص 27000 الدار 

البيضاء املسلكة املغربية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم -.

418I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 ALOMRA GUARDING
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع حمسد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 400, شارع 
حمسد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدار البيضاء 

MAROC
 ALOMRA GUARDING

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 
الحسني ، حي السال0 ، لوتيسسنت 
فاطسة ، لوت 6) زاوية شارع جبل 
تاجين وشارع خرزوزه. حي الحسني 
، حي السال0 ، لوتيسسنت فاطسة 
، لوت 6) زاوية شارع جبل تاجين 

وشارع خرزوزه. 20000 لدار 
البيضاء املسلكة املغربية.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.270213
العا0  الجسع  بسقب�شى 
يونيو   30 في  املؤرخ  اإلسبثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   2020
درهم»   1.500.000» قدره  بسبلغ 
إلى  درهم»   11.000.000» حن  أي 
  : طريق  عن  درهم»   12.500.000»
أرباح أو عالوات  أو  إدحاج احبياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 741417.
41(I

HIDA SERVICE TAROUDANT

DROGUERIE AZIAN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

DROGUERIE AZIAN شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

أوالد الت9نة جساعة سيدي بورجا 

قيادة تازحورت تارودانت - 83000 

تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

68(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   18

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DROGUERIE AZIAN

غرض الشركة بإيجاز :  -1تصنيع 

وتسويق الطوب األسسنتي

املخبلفة  األشغال  حقاوالت   2-  

والبناء.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

بورجا  سيدي  جساعة  الت9نة  أوالد 

 83000  - تارودانت  تازحورت  قيادة 

تارودانت املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

1.000 حصة    : السيد عسر ازيان 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

دوار  السيد عسر ازيان عنوانه(ا) 

ادرك سيدي بورجا 83000 تارودانت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
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دوار  السيد عسر ازيان عنوانه(ا) 
ادرك سيدي بورجا 83000 تارودانت 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  ببارودانت   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 1184.

420I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 ALOMRA GROUP
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع حمسد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 400, شارع 
حمسد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدار البيضاء 

MAROC
 ALOMRA GROUP

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 
الحسني ، حي السال0 ، لوتيسسنت 
فاطسة ، لوت 6) زاوية شارع جبل 
تاجين وشارع خرزوزه. حي الحسني 
، حي السال0 ، لوتيسسنت فاطسة 
، لوت 6) زاوية شارع جبل تاجين 

وشارع خرزوزه. 20000 لدار 
البيضاء املسلكة املغربية.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.133337
العا0  الجسع  بسقب�شى 
يونيو   30 في  املؤرخ  اإلسبثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   2020
درهم»   3.000.000» قدره  بسبلغ 
إلى  درهم»   12.000.000» حن  أي 
  : طريق  عن  درهم»   15.000.000»
أرباح أو عالوات  أو  إدحاج احبياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 741418.

421I

prensacom

  COSWIM  WORLD
FACILITIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسي9 جديد للشركة

prensacom
  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger maroc

     COSWIM  WORLD  FACILITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي ال 9انص 
.تجزئة الغرفة 13 شارع بن حساين  

- 0000) طنجة املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.8083(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  01 يوليوز  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 
الرغيوي  عبد الرحسان كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بباريخ  البجارية بطنجة  

2020 تمت رقم 3380.

426I

Alassaire Juriconseil

SERVICES A DOMICILE 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa
 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
 SERVICES A DOMICILE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 
 Technopark Num 406 - Route
 de Nouaceur angle RS 114 et
 CT 1019  - 20150  Casablanca

.Maroc

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.432061

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تست   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أيت  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 

حن  اجبساعية  حصة   200 عيدي 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد (ة) 
يوليوز   14 حمسد رضا لخلفي بباريخ 

.2020

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17425.

427I

credible consult

 DISCOVERY PRIVATE
EQUITY OFFSHORE

إعالن حبعدد القرارات

credible consult

 bd emile zola ، 20300، 325

casablanca maroc

 DISCOVERY PRIVATE EQUITY

OFFSHORE  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي: 5 شارع 

ابن تاشفين ، الطابق 2، رقم 3     - 

0000) طنجة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.57(23

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   15 املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي:  
زيادة رأسسال الشركة بسبلغ 40.000 

إلى  أورو  حن10.000  لنقله  أورو 

 4000 أورو و ذلك بإصدار   50.000

حن  نقدا  جديدة  إجبساعية  حصة 

فئة 10 أورو للحصة واحدة 

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

بند رقم البند  6  و  7: الذي ينص 
األسا�شي  النظا0  تميين  حايلي:  على 

للشركة (البندين 6 و 7 ) 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 232837.
428I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE AMEYADIS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC
STE AMEYADIS SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 
االر�شي تجزئة النور القسم الثاني 
رقم 1)3   بني حالل 23000 بني 

حالل  املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10255

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AMEYADIS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .
الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الثاني  القسم  النور  تجزئة  االر�شي 
رقم 1)3   بني حالل 23000 بني حالل  

املغرب .
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1000  : حمل   عصا0  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد عصا0 حمل  عنوانه(ا) حي 
بياض الصوحعة زنقة 15 رقم 14 بني 

حالل  23000 بني حالل  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد عصا0 حمل عنوانه(ا) حي 
بياض الصوحعة زنقة 15 رقم 14 بني 

حالل  23000 بني حالل  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 423.

42(I

كابيني كونسيلبينك رحاب

اوسوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيني كونسيلبينك رحاب

8 شارع خريبكة اقاحة دار ح 9وكة 

الطابق 4 الشقة 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

اوسوا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 34 زنقة 

احسد اكرد - 20410 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468257

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : اوسوا.

غرض الشركة بإيجاز : - حطعم

- حسون حفالت

- حقهى

و عسوحا كل العسليات البجارية   -

الصناعية او املالية املبعلقة بالنشاط 

املدكور اعاله.

زنقة   34  : عنوان املقر االجبساعي 

الدار البيضاء   20410  - احسد اكرد 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

حصة   700   : السيد جين وو لي 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 300   : كيم  سينونكسو  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

بقيسة   700  : السيد جين وو لي   

70.000 درهم.

 300  : كيم  سينونكسو  السيد 

بقيسة 30.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

 32 لي عنوانه(ا)  وو  السيد جين 

شارع احسد اكرد الطابق 2 الشقة 6 

20410 الدار البيضاء املغرب.

السيد سينونكسو كيم عنوانه(ا) 

كو   10002 سابيل غو كييونك    27

اينشييون كوريا الجنوبية.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

  32 لي عنوانه(ا)  وو  السيد جين 

شارع احسد اكرد الطابق 2 الشقة 6 

20410 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742078.

430I

ANDERSEN CONSULTING

 SUMMER NIGHT DREAM
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين حسي9 جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 2(
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 SUMMER NIGHT DREAM SARL
AU  شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

الجيش امللكي - الشاطئ البلدي - 
0000) طنجة املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.22101
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
2020 تم تعيين  20 يوليوز  املؤرخ في 
ايت  السيد(ة)  للشركة  حسي9 جديد 

املودن لحسن  كسسي9 وحيد
تبعا إلقالة حسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم )23287.
431I

كابيني كونسيلبينك رحاب

MK WORLDWIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيني كونسيلبينك رحاب
8 شارع خريبكة اقاحة دار ح 9وكة 

الطابق 4 الشقة 20 ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

MK WORLDWIDE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 
بريسا اوفيس رقم 105 الطابق 
3 الشقة 16 حفت9ق 11 يناير و 

حصطفى املعاني  - 20500 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467583

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 MK  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WORLDWIDE
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارة في التسيي9
- االستشارة في االستثسار

- تاجر يزاول االسبي9اد و البصدير
و عسوحا كل العسليات البجارية   -
الصناعية او املالية املبعلقة بالنشاط 

املدكور اعاله.
اقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 3 الطابق   105 رقم  اوفيس  بريسا 
الشقة 16 حفت9ق 11 يناير و حصطفى 
البيضاء  الدار   20500  - املعاني  

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : شين  بيو0  هان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة عزيزة ساعي :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : شين  بيو0  هان  السيد   

بقيسة 50.000 درهم.
السيدة عزيزة ساعي : 500 بقيسة 

50.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد هان بيو0 شين عنوانه(ا) 
 20410 زنقة لكراحطة الوازيز     21

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  ساعي  عزيزة  السيدة 
  (4550 سبالينغراد  شارع   1(6

2154  شوفيلي الغو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
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السيدة هان بيو0 شين عنوانه(ا) 

 20410 الوازيز   لكراحطة  زنقة   21

الدار البيضاء املغرب

عنوانه(ا)    ساعي  عزيزة  السيدة 

6)1شارع سبالينغراد 4550) 2154 

شوفيلي الغو فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 741340.

432I

Alassaire Juriconseil

SERVICES A DOMICILE 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل الشكل القانوني للشركة

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62

 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa

 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc

 SERVICES A DOMICILE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان حقرها االجبساعي 

 Technopark Num 406 - Route

 de Nouaceur angle RS 114 et

. CT 1019 - 20150  Casablanca

تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.432061

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

املؤرخ في 14 يوليوز 2020 تم تمويل 

الشكل القانوني للشركة حن «شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17425.

434I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE ILYADO CONSULTING

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC

 STE ILYADO CONSULTING

SARL AU  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

الثاني  شارع ابن خلدون عسارة 
رقم 77 بني حالل  23000 بني حالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10311

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   01

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ILYADO CONSULTING SARL AU

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعسال واالستشارات القانونية.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

عسارة  خلدون  ابن  شارع  الثاني  
بني حالل   23000 بني حالل    77 رقم 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

اكوجيل  الجبار  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
اكوجيل  الجبار  عبد  السيد 
شارع الحسن الباني رقم  عنوانه(ا)  
حالل   بني   23000 حالل   بني   385

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
روحي   الزهراء  فاطسة  السيدة 
سيدي  اسعيد  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 
النسة   اوالد  الستت  سوق  حسادي 

23302 سوق الستت   املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 471.

435I

YUMS

YUMS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YUMS
 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE
 N 22 PALMIERS ، 20340،

CASABLANCA MAROC
YUMS SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة سسية 
، إقاحة شهرزاد 3، الطابق 5، رقم 
22 النخيل الدار البيضاء - 20340 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46816(
 14 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 YUMS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع املواد الغذائية وغي9 الغذائية.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزاد  إقاحة   ، سسية 
 - النخيل الدار البيضاء   22 رقم   ،5

20340 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
 60   : السيد أحين سالوي حسودة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 40   : السيد عسر سالوي حسودة  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
حسودة  سالوي  أحين  السيد 
عنوانه(ا) 48 ححج 2 حارس ط 5 ش 
10 حي املستشفيات البيضاء 20006 

الدار البيضاء املغرب.
حسودة   سالوي  عسر  السيد 
 2 34 زنقة حدريد الطابق  عنوانه(ا)  
الشقة 6 الدار البيضاء 20006 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
حسودة  سالوي  أحين  السيد 
عنوانه(ا) 48 ححج 2 حارس ط 5 ش 
10 حي املستشفيات البيضاء 20006 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم -.
436I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

NOVOCOL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع حمسد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 400, شارع 
حمسد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدار البيضاء 

MAROC
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NOVOCOL شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي )5 

بوليفارد زرقطوني الدور السادس 

رقم 18 - 20000  الدار البيضاء 

املسلكة املغربية.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.428813

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

املؤرخ في 13 يونيو )201 تم  تمويل  

للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

الدور  زرقطوني  بوليفارد   5(» حن 

الدار    20000  -  18 رقم  السادس 

إلى  املغربية»  املسلكة  البيضاء 

رقم  سابينو  الصناعية  «املنطقة 

الدار   20000  - النواصر   Lot 210

البيضاء  املسلكة املغربية».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز )201 تمت رقم 711203.

437I

حسبأحنة ساحي للسماسبة

OMSALYAS TRAV SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حسبأحنة ساحي للسماسبة

حي حيسونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 

األول بني حالل ، 23004، بني حالل 

املغرب

 OMSALYAS TRAV SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 72 

حجسوعة 5 الطابق الثاني حي البقد0 

بني حالل 23000 بني حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

10315

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OMSALYAS TRAV SARL AU
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري. حجزئ ارا�شي حعدة للبناء و 
حقاول في االشغال املخبلفة او البناء. .

 72 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
حجسوعة 5 الطابق الثاني حي البقد0 

بني حالل 23000 بني حالل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
الكريم  عبد  العاللي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
الكريم  عبد  العاللي  السيد 
اوالد  بوشباتة  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 
يوسف 23350 قصبة تادلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

الكريم  عبد  العاللي  السيد 
اوالد  بوشباتة  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

يوسف 23350 قصبة تادلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 482.
438I

THE OFFICE

MOON INVEST IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 bd 11(

 ،abdelmoumen، 2000
CASABLANCA MAROC

MOON INVEST IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي )11شارع 

عبد املوحن الطابق الثاني  - 20000 

بالدار البيضاء حغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

741754

 22 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 ف 9اير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MOON INVEST IMMO

الت9ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجبساعي : )11شارع 

 20000  - عبد املوحن الطابق الثاني  

بالدار البيضاء حغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حنية  الجاي  السيدة 

 RUE GUERSANT  75017  42-44

.PARIS FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  الجاي   حمسد  السيد 

حعروف   سيدي  حندرن   1(6 رقم 

20000 بالدار البيضاء حغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )1)467.

43(I

ANDERSEN CONSULTING

 SUMMER NIGHT DREAM

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 2(

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 SUMMER NIGHT DREAM SARL

AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

الجيش امللكي - الشاطئ البلدي - 

0000) طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.22101

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تست   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الغرفي  رشيد  (ة)  السيد  تفويت 

680 حصة اجبساعية حن أصل 100 
رضوان  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

البكوري بباريخ 28 أكبوبر )201.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   05 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم )23287.

440I

Alassaire Juriconseil

SERVICES A DOMICILE 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي9 نشاط الشركة

Alassaire Juriconseil

 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62

 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa

 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc

 SERVICES A DOMICILE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها االجبساعي 

 Technopark Num 406 - Route

 de Nouaceur angle RS 114 et

 CT 1019  - 20150 Casablanca

.Maroc

تغيي9 نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.432061

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تم   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 

خدحة   -» حن  الشركة  نشاط  تغيي9 

البجارية  والوساطة  الكونسي9ج 

أو   / حن خالل املوقع اإللكت9وني و 

البطبيقات،

- جدولة حواعيد العسل باملنزل،

- تطوير تطبيقات الحاسوب،

حقيقية  أو  افت9اضية  حنصة   -

لربط املهنيين واألفراد.» إلى «- خدحة 

البجارية  والوساطة  الكونسي9ج 

أو   / حن خالل املوقع اإللكت9وني و 

البطبيقات،

- جدولة حواعيد العسل باملنزل،

حقيقية  أو  افت9اضية  حنصة   -

لربط املهنيين واألفراد.».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 17425.

441I

PRO-COMPTA CONSEIL

STE MAIMO-TECH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRO-COMPTA CONSEIL

 HASSANIA 3 N°19 ، 60550،

JERADA MAROC

STE MAIMO-TECH شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ب21 أوالد 

عسر - 64550 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

35421

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAIMO-TECH

حمطة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

خدحة السيارات

- تاجر وقود سائل زيت وتشحيم

-األشغال املخبلفة أو البناء

-اإلسبي9اد والبصدير.

ب21   : االجبساعي  املقر  عنوان 

أوالد عسر - 64550 جرادة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : عادل  حيسوني  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عادل  حيسوني  السيد 

جرادة   64550  21 ب  عسر  أوالد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  عادل  حيسوني  السيد 

جرادة   64550  21 ب  عسر  أوالد 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 1725.

442I

STE TRAFISCO

MULTISYNDIC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبي9 حويلحا 

الجديدة 273 ، 24000، الجديدة 
املغرب

MULTISYNDIC شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي 47 شارع 
لال ياقوت الطابق 5 الدارالبيضاء 

حركز البجارة الحرية 2 الدارالبيضاء 
. - 20000  الدارالبيضاء  املغرب .

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.34(521
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
2020 تقرر حل  04 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
  MULTISYNDIC الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسسالها  حبلغ 
شارع   47 اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 
الدارالبيضاء   5 الطابق  ياقوت  لال 
الدارالبيضاء   2 حركز البجارة الحرية 
املغرب   الدارالبيضاء     20000  -  .
نتيجة ل : توقيف النشاط البجاري .

و حدد حقر البصفية ب 47 شارع 
الدارالبيضاء   5 الطابق  ياقوت  لال 
الدارالبيضاء   2 حركز البجارة الحرية 

. - 20000  الدارالبيضاء  املغرب . 
و عين:

و  العزيز  حسيد    السيد(ة) 
5 شارع إبن باديس تجزئة  عنوانه(ا) 
الجديدة   24000 الجديدة   الزهر 

املغرب  كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743450.
443I

sabahinfo

صمول اكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

صسول اكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 70 

املركب االقبصادي و االجبساعي 

الطابق 2 الشقة 4 - 43000 قلعة 

السراغنة املغرب.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.2(8(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2020 تم  تمويل  

للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
االقبصادي  املركب   70 «رقم  حن 

 -  4 الشقة   2 الطابق  االجبساعي  و 

املغرب»  السراغنة  قلعة   43000

 -  85 الطابق االول رقم   1 «النور  إلى 

43000 قلعة السراغنة  املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بقلعة السراغنة  بباريخ 18 

غشت 2020 تمت رقم 180/2020.

444I

sabahinfo

صمول اكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

صسول اكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان حقرها االجبساعي رقم 70 

املركب االقبصادي و االجبساعي 

الطابق 2 الشقة 4 - 43000 قلعة 

السراغنة 
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تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.2(8(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 2020 تم تمويل 

الشكل القانوني للشركة حن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بقلعة السراغنة  بباريخ 18 

غشت 2020 تمت رقم 181/2020.

445I

CRI MEKNES

TEAM AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

TEAM AGRICOLE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 71 

الحي العسكري 6 التساتين  - 50000  

حكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50381

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 TEAM : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. AGRICOLE

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تربية املاشية واألغنا0   - أنظسة الري 

– االسبعسال الفالحي.

 71 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
الحي العسكري 6 التساتين  - 50000  

حكناس  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : السيد حمسد احودار    

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : السيدة جيهان اخالقي    

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حمسد احودار    عنوانه(ا) 
  05 شارع حمسد   11 رقم    03 عسارة 

54453 حريرت املغرب.
السيدة جيهان اخالقي    عنوانه(ا) 
حي  الخاحس  حمسد  شارع   233

الكبتية  54453 حريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حمسد احودار    عنوانه(ا) 
  05 شارع حمسد   11 رقم    03 عسارة 

54453 حريرت املغرب
السيدة جيهان اخالقي    عنوانه(ا) 
حي  الخاحس  حمسد  شارع   233

الكبتية  54453 حريرت املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2363.

448I

احغار عبد الغافور

EL BURRITO MEXICANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

احغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 3000)، 

تطوان املغرب
EL BURRITO MEXICANO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي : كابو نكرو 

حجسع الكاسيا حوقع ب حرتيل - 
3150) حرتيل املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.23687
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   2020 غشت   11 في  املؤرخ 
 EL BURRITO MEXICANO حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسسالها 
حجسع  نكرو  كابو  اإلجبساعي  حقرها 
 (3150  - حرتيل  ب  حوقع  الكاسيا 

حرتيل املغرب نتيجة اللخسارة.
و عين:

السيد(ة) حيسون   العربي حيسون 
كابو نكرو الكاسيا لوكال  و عنوانه(ا) 
ب  املغر  حرتيل   (3150 حرتيل  ب 

كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
بباريخ 11 غشت 2020 وفي كابو نكرو 
 - حرتيل   1 حجسع الكاسيا لوكال ب 

3000) حرتيل املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2350.
44(I

احغار عبد الغافور

 LA SOCIETE SAOUDIENNE
MAROCAINE MARS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

احغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقاحة النور
 رقم 1 الطابق االول تطوان ، 

3000)، تطوان املغرب
 LA SOCIETE SAOUDIENNE

MAROCAINE MARS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي ديار تسودة 
بلوك ا 3 اقاحة 3 رقم 03 تطوان - 

3000) تطوان املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.23153

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 11 غشت 2020 تقرر إنشاء 
التسسية  تمت  للشركة   تابع  فرع  

 LA SOCIETE SAOUDIENNE
و   MAROCAINE MARS SARL
الكائن بالعنوان تطوان شارع الحاج 
 10 حمسد بنونة زنقة الصدقة رقم 
3000) تطوان املغرب و املسي9 حن   -

طرف السيد(ة) زهسون نادية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم )234.
450I

sabahinfo

صمول اكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

صسول اكس  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 70 
املركب االقبصادي و االجبساعي 

الطابق 2 الشقة 4 - 43000 قلعة 
السراغنة املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2(8(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) حصطفى فبحي 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  السيد (ة) رشيد 

بنخالق بباريخ 06 غشت 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بقلعة السراغنة  بباريخ 18 

غشت 2020 تمت رقم 181/2020.
451I

CRI MEKNES

CAFE HDIDDANE MEK
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES



عدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020)الجريدة الرسمية   11018

 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

CAFE HDIDDANE MEK  شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 74 

شارع عبدالكريم الخطابي   - 50000 
حكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5038(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
تم إعداد القانون   2020 ف 9اير   05
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 CAFE  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. HDIDDANE MEK
غرض الشركة بإيجاز : حقهى.

 74 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
شارع عبدالكريم الخطابي   - 50000 

حكناس  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حيداني ادريس    :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حيداني ادريس    عنوانه(ا) 
28810 املحسدية    32 تجزئة االحان   

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حيداني ادريس    عنوانه(ا) 
28810 املحسدية    32 تجزئة االحان   

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

13 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2367.

452I

احغار عبد الغافور

ROSSÉ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 3000)، 

تطوان املغرب

Rossé car شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع جبل 

بوغافر رقم 86 تطوان - 3000) 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

272(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 حاي   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 Rossé  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.car

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات .

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

جبل بوغافر رقم 86 تطوان - 3000) 

تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حمسد الطويل :  50 حصة 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

 25   : كرون  املصطفى  السيد 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

 25   : كرون  رضا  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

السيد حمسد الطويل : 50 بقيسة 

1.000 درهم.

 25  : كرون  املصطفى  السيد 

بقيسة 1.000 درهم.

 25  : كرون  رضا  حمسد  السيد 

بقيسة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الطويل  حمسد  السيد 

تطوان   230 شارع جبل اطلس رقم 

3000) تطوان املغرب.

السيد املصطفى كرون عنوانه(ا) 
 06 13 رقم  شارع حمسد الخراز زنقة 
16  3000) تطوان  07 شقة  رقم  و 

املغرب.

كرون  رضا  حمسد  السيد 

زنقة  الخراز  حمسد  شارع  عنوانه(ا) 
  16 رقم  شقة   07 و   06 رقم   13

3000) تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد الطويل سليسان عنوانه(ا) 

شارع قصر الكبي9 رقم )) و 1 املحنش 

2 تطوان 3000) تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

10 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2317.

454I

ZHAR AHMED

EL HAMZAOUI BAT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

EL HAMZAOUI BAT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار أوالد 
الحاج علي سيدي داوود العجاجرة 
حوالي يعقوب - 36124 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
6247(

بسقب�شى  عقد عرفي حؤرخ في 02 
حارس 2020 تم إعداد القانون 
األسا�شي لشركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HAMZAOUI BAT
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املخبلفة.
عنوان املقر االجبساعي : دوار أوالد 
الحاج علي سيدي داوود العجاجرة 
حوالي يعقوب - 36124 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد الحسزي الحسن 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد الحسزي الحسن عنوانه(ا) 
دوار أوالد الحاج علي سيدي داوود 
 36124 يعقوب  حوالي  العجاجرة 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد الحسزي الحسن عنوانه(ا) 
دوار أوالد الحاج علي سيدي داوود 
 36124 يعقوب  حوالي  العجاجرة 

فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   18 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1094/2020.

458I
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MITAK CONSEIL

ديكوريف ميناج
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ديكوريف حيناج  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20050 

الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(225

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ديكوريف حيناج .
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حسبورد لألغراض املنزلية.
زنقة   10  : عنوان املقر االجبساعي 
 20050  -  5 شقة   3 الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : ٱنبارو  رشيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 السيد رشيد ٱنبارو : 1000 بقيسة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   ٱنبارو  رشيد  السيد 
أزحور  دائرة  هشبوكة  حيان  دوار 

24100 أزحور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)   ٱنبارو  رشيد  السيد 
أزحور  دائرة  هشبوكة  حيان  دوار 
دوار حيان هشبوكة دائرة    24100

أزحور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743101.

45(I

JIHA FIDUCIAIRE

MARLYSS TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
MARLYSS TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة 

405-4 عسارة ف تزرزيت TR 2  الحي 
املحسدي اكادير  - 80080 اكادير 

املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
438(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MARLYSS TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغي9.

شقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
4-405 عسارة ف تزرزيت TR 2  الحي 
اكادير   80080  - اكادير   املحسدي 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
  : الدين   نور  بويش  اد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
الدين   نور  بويش  اد  السيد 
تاسوسفي  احكون  دوار  عنوانه(ا) 
تارودانت  83000 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

الدين  نور  بوش  ايد  السيد 
تاسوسفي  احكون  دوار  عنوانه(ا) 

تارودانت  83000 تارودانت املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5536).

461I

YG ET ASSOCIES

DOUAR  ET DEN 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املوحن 

العسارة B الطابق 3 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

 DOUAR  ET DEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 71 ححج 
شارع حمسد الخاحس و زنقة أزيالل 

الطابق الثالث الدار البيضاء  - 
20110 الدار البيضاء  املغرب .

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.384115

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل    2020 يونيو   22 املؤرخ في 
ذات  شركة   DOUAR  ET DEN
رأسسالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   10.000
حمسد  شارع  ححج   71 اإلجبساعي 
الطابق  أزيالل  زنقة  و  الخاحس 
الثالث الدار البيضاء  - 20110 الدار 
لبوقف  نتيجة  املغرب   البيضاء  

نشاط الشركة .
و عين:

  DENIS LOUIS JOËL السيد(ة) 
ا زنقة جون  و عنوانه(ا)    GRELIER
فرنسا   فونداغيس   34740 جورج 
فونداغيس فرنسا كسصفي   34740

(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
71 ححج  2020 وفي  22 يونيو  بباريخ 
شارع حمسد الخاحس و زنقة أزيالل 
 - البيضاء   الدار  الثالث  الطابق 

20110 الدار البيضاء املغرب .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 3)603.
463I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

FI LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1 ، 

0000)، طنجة املغرب
FI LINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 8، شارع 
فاس، الطابق 1 رقم 1 - 0000) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106(07
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 حارس   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 FI  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LINE

النقل   -   : غرض الشركة بإيجاز 

للبضائع

- االبجارة ملواد البناء

-أشغال البناء

8، شارع   : عنوان املقر االجبساعي 

 (0000  -  1 رقم   1 الطابق  فاس، 

طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

حصة   500   : السيد أيوب فراج 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد حني9 الفبوح 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد أيوب فراج عنوانه(ا) زنقة 

22 رقم 3، حي املصلى 0000) طنجة 

املغرب.

عنوانه(ا)  الفبوح  حني9  السيد 

هللا،  عبد  بن  حمسد  سيدي  شارع 

طنجة   (0000  5 شقة   ،81 عسارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد أيوب فراج عنوانه(ا) زنقة 

22 رقم 3، حي املصلى 0000) طنجة 

املغرب

عنوانه(ا)  الفبوح  حني9  السيد 

هللا،  عبد  بن  حمسد  سيدي  شارع 

طنجة   (0000  5 شقة   ،81 عسارة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233016.

467I

IASCOMPTES sarl

ESENDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IASCOMPTES sarl

18 شارع بي9ون طابق 1 شقة 2 

بلفدير ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب

ESENDE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 06 شارع 

عبدالرحيم بوعبيد بوسجور - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.25(04(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تازي  الحسن  (ة)  السيد  تفويت 

100 حصة اجبساعية حن أصل 100 

حصة لفائدة  السيد (ة)  حونية  برادة 

بباريخ 25 يونيو 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 741726.

468I

LK CONSULTING SARL

 CARRIERES ET

CONCASSAGE ACHAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع حمسد الخاحس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

3000)، تطوان املغرب

 CARRIERES ET CONCASSAGE

ACHAMAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حمسد السادس اقاحة الفخاحة 

بلوك س طابق 2 طنجة - 0060) 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
107073

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 CARRIERES ET CONCASSAGE

.ACHAMAL
اسبغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املحجر 
اعسال حخبلفة.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حمسد السادس اقاحة الفخاحة بلوك 
طنجة   (0060  - طنجة   2 س طابق 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : السيد حسن ابن الخليل 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : السيد عادل اربعي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
الخليل  ابن  حسن  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة السواني 02 رقم 0) 

3000) تطوان املغرب.
 15 السيد عادل اربعي عنوانه(ا) 
 10170 زنقة البي9وني اكدال الرباط 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الخليل  ابن  حسن  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة السواني 02 رقم 0) 

3000) تطوان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233155.
46(I

FIGENOUV

TRANSPORT TOULAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة 3 ديور 

السال0 ، 50050، حكناس املغرب
TRANSPORT TOULAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 3 زنقة 
)1 شارع 2 توالل - 50040 حكناس 

املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.37733

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 14 يوليوز 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - توالل   2 شارع   1( زنقة   3 «رقم 
«رقم  إلى  املغرب»  حكناس   50040
 50040  - توالل   2 شارع   1( زنقة   2

حكناس  املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2388.
470I

FIGENOUV

TRANSPORT TOULAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة 3 ديور 

السال0 ، 50050، حكناس املغرب
TRANSPORT TOULAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 3 زنقة 
)1 شارع 2 توالل - 50040 حكناس 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.37733

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.520.000»
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«2.146.000 درهم» إلى «3.666.000 
حقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
حع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2388.

471I

OASIS NORD CABO

وازيس نورد كابو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OASIS NORD CABO
 HAY GROURA FOUM OLEQ
MARTIL ، 93150، حرتيل املغرب

وازيس نورد كابو شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي غرورا 

فم عليق - 3150)  حرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
26(81

في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
وازيس   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

نورد كابو.
: البنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

والحراسة
عنوان املقر االجبساعي : حي غرورا 

فم عليق - 3150)  حرتيل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 100   : الدين  نور  الزايد  السيد 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

 100  : الدين  نور  الزايد  السيد   

بقيسة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد الزايد نور الدين عنوانه(ا) 

حرتيل   (3150 عليق  فم  غرورا  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد الزايد نور الدين عنوانه(ا) 

حرتيل   (3150 عليق  فم  غرورا  حي 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
03 يوليوز  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 259/20.

472I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طاور كونستروكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع حمسد الخاحس و شارع 

ابن كثي9 إقاحة دوس حارس رقم 44 ، 

0000)، طنجة املغرب

طاور كونست9وكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع لال 

فاطسة الزهراء العزيزية إقاحة صفاء 

الشقة 53 - 0000) طنجة املغرب.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.82(73

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 18 يونيو 2020 تم  تمويل  

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

العزيزية  الزهراء  فاطسة  لال  «شارع 

 (0000  -  53 الشقة  صفاء  إقاحة 

ولي  شارع   183» إلى  املغرب»  طنجة 

 15 العهد الطابق األر�شي املحل رقم 

- 0000) طنجة  املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233150.
473I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طاور كونستروكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع حمسد الخاحس و شارع 
ابن كثي9 إقاحة دوس حارس رقم 44 ، 

0000)، طنجة املغرب
طاور كونست9وكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي  شارع لال 
فاطسة الزهراء العزيزية إقاحة صفاء 
الشقة 53 - 0000) طنجة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.82(73
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يونيو   18 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.000.000»
 1.100.000» إلى  درهم»   100.000»
درهم» عن طريق :  إدحاج احبياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233150.
474I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة العيون الساقية 

الحسراء

BABITA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 
العيون الساقية الحسراء

صندوق ال 9يد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

BABITA شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

ادريس الحارتي رقم )0 زنقة الحالج 

- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

32627

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BABITA

و  حقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدحات و االشغال ذات الصلة

الخدحات و االشغال املخبلفة

االست9اد و البصدير

 البجارة العاحة

حسول الحفالت

تنظيم الندوات واللقاءات.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنقة الحالج   0( ادريس الحارتي رقم 

- 70000 العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيدة بابة اعسر حداد :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة بابة اعسر حداد عنوانه(ا) 
زنقة   0( تجزئة ادريس الحارتي رقم 

الحالج 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة بابة اعسر حداد عنوانه(ا) 
زنقة   0( تجزئة ادريس الحارتي رقم 

الحالج 70000 العيون املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 17 غشت 

2020 تمت رقم 1882/20.

475I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة العيون الساقية 

الحسراء

HD PARA TI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 
العيون الساقية الحسراء

صندوق ال 9يد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

HD para ti شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
ادريس الحارتي زنقة الحلة رقم 01 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

32625
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 HD  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.para ti
غرض الشركة بإيجاز : حضانة و 
كل الخدحات و االشغال ذات الصلة

تنظيم  الندوات واللقاءات
الخدحات و االشغال  املخبلفة.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - 01 ادريس الحارتي زنقة الحلة رقم 

70000 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 200   : السيدة سعداني بوجدور 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة شيساء اعسر حداد :  200 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة اتفرح  اعسر حداد :  600 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
بوجدور  سعداني  السيدة 

الحارتي  ادريس  تجزئة  عنوانه(ا) 
العيون   70000  01 زنقة الحلة رقم 

املغرب.

حداد  اعسر  شيساء  السيدة 

الحارتي  ادريس  تجزئة  عنوانه(ا) 
العيون   70000  01 زنقة الحلة رقم 

املغرب.

حداد  اعسر  اتفرح   السيدة 

الحارتي  ادريس  تجزئة  عنوانه(ا) 
العيون   70000  01 زنقة الحلة رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
بوجدور  سعداني  السيدة 

عنوانه(ا) تجزئة ادريس الحارتي زنقة 

الحلة رقم 01 70000 العيون املغرب

حداد  اعسر  شيساء  السيدة 

عنوانه(ا) تجزئة ادريس الحارتي زنقة 

الحلة رقم 01 70000 العيون املغرب

حداد  اعسر  اتفرح   السيدة 

عنوانه(ا) تجزئة ادريس الحارتي زنقة 

الحلة رقم 01 70000 العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعيون  بباريخ 17 غشت 

2020 تمت رقم 1884/20.

477I

ادكو كونسيل

WIVOLVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريمان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب

WIVOLVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 
دي بي9ون وديلي بلفدير - 20260 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4514(3

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
WIVOLVE  حبلغ رأسسالها 100.000 
درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية 
 - بلفدير  وديلي  بي9ون  دي  شارع 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20260

ل : توقف النشاط.
زاوية  ب  البصفية  حقر  حدد  و 
 - بلفدير  وديلي  بي9ون  دي  شارع 

20260 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  لوديي  حنبهي  أنس   السيد(ة) 
عنوانه(ا) 01 زنقة حسزة الزيات إقاحة 
الدارالبيضاء   20600  12 كنزة شقة 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742436.

478I

FIGENOUV

KARISAM BULLDOSER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة 3 ديور 

السال0 ، 50050، حكناس املغرب
KARISAM BULLDOSER شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي قبو رقم 
55 تجزئة البلدية ب 0 ع - 50010 

حكناس املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.44(11
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
 KARISAM الوحيد  الشريك  ذات 
رأسسالها  حبلغ    BULLDOSER
حقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجبساعي قبو رقم 55 تجزئة البلدية 
املغرب  حكناس   50010  - ع   0 ب 
االهداف  تمقيق  عد0   : ل  نتيجة 

املسطرة لشركة.
و حدد حقر البصفية ب قبو رقم 
 50010  - تجزئة البلدية ب 0 ع   55

حكناس املغرب. 
و عين:

و  بويجالن  كريم   السيد(ة) 
تجزئة البلدية ب 0 ع   55 عنوانه(ا) 
(ة)  50010 حكناس املغرب كسصفي 

للشركة.
الحدود  اإلقبضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  حمل  و  املخابرة  حمل  لهم 
العقود و الوثائق املبعلقة بالبصفية 
تجزئة البلدية ب 0 ع   55 قبو رقم   :

50010 حكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
05 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 501.
47(I

ائبسانية بوعرفة

 STE ALLPOWERSUN
ENERGY SARL D AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائبسانية بوعرفة
رقم)4 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE ALLPOWERSUN ENERGY
SARL D AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
 MAADAR وعنوان حقرها اإلجبساعي
 LAMSARINE BNI GUIL  - 61200
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BOUARFA MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

805

 14 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 ALLPOWERSUN ENERGY SARL

.D AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االسبي9اد  أخرى  وأشغال  البناء 

وحبابعة  وتصسيم  والبصدير-دراسة 

املبجددة-تاجر  الطاقة  حشاريع 

املعدات واللوحات لطاقة الشسسية 

اوالريمية.

 : االجبساعي  املقر  عنوان 

  MAADAR LAMSARINE BNI GUIL

.- 61200 BOUARFA MAROC

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

  : عالل   الحفيظ  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عالل   الحفيظ  عبد  السيد 

بوعرفة   الجبل  حي   13 عنوانه(ا) 

61200 بوعرفة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عالل   الحفيظ  عبد  السيد 

بوعرفة   الجبل  حي   13 عنوانه(ا) 

61200 بوعرفة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  االببدائية بفجيج  

2020 تمت رقم 6)1.

480I

fiduciaire douiri

ISMA RED
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire douiri

 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

ISMA RED شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 RES وعنوان حقرها اإلجبساعي

 ENNAKHIL AV MED V IMM

 A APPT 2 TABRIQUET SALE -

.11000 SALE MAROC

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.15(17

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MILOUD (ة)  السيد  تفويت 

حصة   EL MANSSOURI 10.000

حصة   10.000 اجبساعية حن أصل 

 HICHAM AIT (ة)  السيد  لفائدة  

AISSA بباريخ 24 يونيو 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   10 بباريخ  بسال   االببدائية 

2020 تمت رقم 34844.

481I

fiduciaire douiri

ISMA RED
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي9 جديد للشركة

fiduciaire douiri

 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

ISMA RED  شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 RES وعنوان حقرها اإلجبساعي

 ENNAKHIL AV MED V IMM A

 APPT 2 TABRIQUET SALE RES

 ENNAKHIL AV MED V IMM

 A APPT 2 TABRIQUET SALE

.11000 SALE MAROC

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.15(17

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم تعيين   2020 يونيو   24 املؤرخ في 

 AIT السيد(ة)  للشركة  حسي9 جديد 

AISSA  HICHAM كسسي9 وحيد

تبعا إلقالة حسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بباريخ  بسال   االببدائية 

2020 تمت رقم 34844.

482I

para sérénité

بارا سيرينيتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

para sérénité

 Avenue Alal Ben Abdellah

 Immeuble Chellah Office center

 rez de chaussée ، 90000، tanger

maroc

بارا سي9ينيتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

عالل بن عبد هللا إقاحة شالة حركز 

الطابق األر�شي 01 - 0000) طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10688(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
بارا   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

سي9ينيتي.
غرض الشركة بإيجاز : بيع و توزيع 
وحسبمضرات  الصيدالنية  األدوية 

البجسيل  واملعدات الطبية .
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عالل بن عبد هللا إقاحة شالة حركز 
طنجة   (0000  -  01 الطابق األر�شي 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
حصة   50   : بخلي  ريم  السيدة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة فاطسة الزهراء بخلي :  50 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة ريم بخلي عنوانه(ا) شارع 
اسساعيل  اقاحة  اسساعيل  حوالي 
 (0000   66 4 شقة  بلوك ب طابق 

طنجة املغرب.
بخلي  الزهراء  فاطسة  السيدة 
زنقة ابن الهيثم اقاحة   11 عنوانه(ا) 
طنجة   (0000  1 رقم  خلدون  ابن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيدة ريم بخلي عنوانه(ا) شارع 
اسساعيل  اقاحة  اسساعيل  حوالي 
 (0000   66 4 شقة  بلوك ب طابق 

طنجة املغرب
بخلي  الزهراء  فاطسة  السيدة 
زنقة ابن الهيثم اقاحة   11 عنوانه(ا) 
طنجة   (0000  1 رقم  خلدون  ابن 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233007.

483I
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 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

PLANET WOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االحي9ة 
الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

3100)، الفنيدق املغرب
PLANET WOOD  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي قيسارية 
سيدي قاسم رقم )0 الفنيدق - 

3100) الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
272(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. PLANET WOOD
-تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع أدوات و عقاقي9 بالبقسيط،
و  بالجسلة  الخشب  -تجارة 

البقسيط،
البناء  حواد  جسيع  شراء  و  -بيع 

وحسبلزحاتها واالثاث الخشتية،
-اسبي9اد وتصدير و توزيع حعدات 

و أدوات واالثاث الخشتية،.
قيسارية   : عنوان املقر االجبساعي 
 - الفنيدق   0( رقم  قاسم  سيدي 

3100) الفنيدق املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد سفيان املطواطي :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

املطواطي  سفيان  السيد 

زنقة  بوغابة  سيدي  حي  عنوانه(ا) 
عين حسراء رقم 06 3100) الفنيدق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

املطواطي  سفيان  السيد 

زنقة  بوغابة  سيدي  حي  عنوانه(ا) 
عين حسراء رقم 06 3100) الفنيدق 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

10 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2314.

484I

JIHA FIDUCIAIRE

H B A DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

H B A DECO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي  رقم 40 

تجزئة املسعودي الدراركة أكادير - 

80044 أكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.33025

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عسارة   أحسد   (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   750
750 حصة لفائدة  السيد (ة) رشيد 

حسيسو  بباريخ 04 غشت 2020.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5587).
485I

ECOVAP AUTO SARLAU

ECOVAP AUTO SARLAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOVAP AUTO SARLAU
زنقة تارودانت، حركب أبراج طنجة 

بلوك 6 حكبب رقم 13 حكرر ، 
0000)، طنجة املغرب

ECOVAP AUTO SARLAU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
تارودانت، حركب أبراج طنجة 

بلوك 6 حكبب رقم 13 حكرر طنجة 
0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
106(05

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ECOVAP AUTO SARLAU
غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيارات باملبنقل و الثابت و تقديم 
جسيع الخدحات املبعلقة بالغسل و 

البنظيف.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تارودانت، حركب أبراج طنجة بلوك 
6 حكبب رقم 13 حكرر طنجة 0000) 

طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حونية  الروكي  السيدة 
زنقة اليسن اقاحة خلود الطابق األول 

شقة س 0000) طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حونية  الروكي  السيدة 
زنقة اليسن اقاحة خلود الطابق األول 

شقة س 0000) طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233015.

486I

JIHA FIDUCIAIRE

H B A DECO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي9 نشاط الشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

H B A DECO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي رقم 40 

تجزئة املسعودي الدراركة أكادير  - 

80044 دراركة املغرب.

تغيي9 نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.33025

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم تغيي9   2020 04 غشت  املؤرخ في 

نشاط الشركة حن «- تاجر سجدات 

 -» إلى  - حقاول في ديكور الشقق» 

األشغال املخبلفة والبناء

- نجارة الخشب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5587).

487I
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Cabinet LAMRINI HADI

ECLAT BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

ECLAT BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حسن االول رقم ,127 الطابق 

الثاني شقة رقم 3 الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

203(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ECLAT : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.BATIMENT

أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار;  الت9ويج  املبنوعة;  البناء 

حجزيء.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطابق   127, رقم  االول  حسن 

الثاني شقة رقم 3 الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

200 حصة    : السيد فارس عالل 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 200   : فضيلة  أحالح  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 150   : أحيسة   فارس  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد فارس يونس :  150 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد فارس صالح الدين :  150 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد فارس جسال الدين :  150 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عالل  فارس  السيد 

 40 رقم  الشابي  القاسم  ابو  شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  فضيلة  أحالح  السيدة 

 40 رقم  الشابي  القاسم  ابو  شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  أحيسة   فارس  السيدة 

القاسم  ابو  ابراهيم شارع  اوالد  حي 

 62000 الناظور   40 رقم  الشابي 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  يونس  فارس  السيد 

 40 رقم  الشابي  القاسم  ابو  شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

الدين  صالح  فارس  السيد 

الشابي  القاسم  ابو  شارع  عنوانه(ا) 

الناظور   62000 الناظور   40 رقم 

املغرب.

الدين  جسال  فارس  السيد 

الشابي  القاسم  ابو  شارع  عنوانه(ا) 

الناظور   62000 الناظور   40 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  فضيلة  أحالح  السيدة 

 40 رقم  الشابي  القاسم  ابو  شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور  بباريخ 13 غشت 

2020 تمت رقم 2802.

488I

JIHA FIDUCIAIRE

SOUAD DENTAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

SOUAD DENTAL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 558 

الطابق األول الحي املحسدي أكادير  - 

80080 أكادير املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.36731

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2020 تقرر حل 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

  SOUAD DENTAL الشريك الوحيد

درهم   100.000 رأسسالها  حبلغ 

 558 رقم  اإلجبساعي  وعنوان حقرها 

الطابق األول الحي املحسدي أكادير  - 

80080 أكادير املغرب نتيجة ل : نظرا 

واجهتها  التي  والعراقيل  للصعوبات 

حنذ البأسيس.

و حدد حقر البصفية ب رقم 558 

الطابق األول الحي املحسدي أكادير  - 

80080 أكادير املغرب. 

و عين:

و  أوحالو  سعاد   السيد(ة) 
املحسدي  الحي   558 رقم  عنوانه(ا) 

أكادير 80080 أكادير املغرب كسصفي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5442).

48(I

ائبسانية بوعرفة

 STE ELAFOUI JARDINS
SARL D AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائبسانية بوعرفة
رقم)4 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE ELAFOUI JARDINS SARL D
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 

 AVENUE LHOURIYA 23
 BOUANANE  - 61152
BOUANANE MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
807

 23 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ELAFOUI JARDINS SARL D AU
تدبي9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعية  أو  البجارية  العسليات 
أو  املدنية  للخدحة  الزراعية  أو 
وأشغال  البناء  العسكرية-أشغال 

أخرى -  االسبي9اد والبصدير .
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
 AVENUE LHOURIYA  23
 BOUANANE  - 61152

.BOUANANE MAROC
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : العفوي   السيد جواد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العفوي   السيد جواد 

قصر بوعنان 61152 بوعنان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  العفوي   السيد جواد 

قصر بوعنان 61152 بوعنان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  االببدائية بفجيج  

2020 تمت رقم 7)1.

4(1I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كابيطاليس إنفست

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل البصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع حمسد الخاحس و شارع 

ابن كثي9 إقاحة دوس حارس رقم 44 ، 

0000)، طنجة املغرب

كابيطاليس إنفست شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : زاوية 

شارع فاس و زنقة حليلية  - 0000) 

طنجة املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.804(3

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

تقرر حل   201( يونيو   17 املؤرخ في 

ذات  شركة  إنفست  كابيطاليس 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

 100.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية 

 (0000  - شارع فاس و زنقة حليلية  

طنجة املغرب نتيجة النعدا0 النشاط 

الذي أسست حن أجله الشركة 

و عين:

السيد(ة) عبد السال0   ابن بشي9 
زنقة   ، الدوكة  تجزئة  عنوانه(ا)  و 

0000) طنجة املغرب   3 حطين رقم 

كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

زاوية  وفي   201( يونيو   28 بباريخ 

 (0000  - شارع فاس و زنقة حليلية  

طنجة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233182.

4(2I

CABINET MARAOUANE MASNAOUI

BAB OUAZZANE LISSYAHA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي9 تسسية الشركة

 CABINET MARAOUANE

MASNAOUI

 BD ABDELMOUMEN ANGLE

 RUE CHATILA ، 20340،

CASABLANCA MAROC

 BAB OUAZZANE LISSYAHA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD وعنوان حقرها االجبساعي

 ABDELMOUMEN ANGLE RUE

 CHATILA BD ABDELMOUMEN

 ANGLE RUE CHATILA 20340

CASABLANCA املغرب.

تغيي9 تسسية الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

18007

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى   

تم   2020 غشت   03 في  املؤرخ 

 BAB» حن  الشركة  تسسية  تغيي9 

إلى   «OUAZZANE LISSYAHA

«EVASION-CULTURE-NATURE»

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743812.

4(3I

ائبسانية بوعرفة

 STE PRESSING BOUANANE
SNC

شركة البضاحن
تأسيس شركة

ائبسانية بوعرفة
رقم)4 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE PRESSING BOUANANE

SNC شركة البضاحن

 HAY JBAL وعنوان حقرها اإلجبساعي

 BOUANANE BNI TADJITTE -

61152 BOUANANE MAROC

تأسيس شركة البضاحن 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

803

 22 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

األسا�شي لشركة البضاحن باملسيزات 

البالية:

شكل الشركة : شركة البضاحن.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PRESSING BOUANANE SNC

غرض الشركة بإيجاز : غسل وكي 

املالبس وحخبلف األقسشة والسجاد 

 HAY  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 JBAL BOUANANE BNI TADJITTE

.- 61152 BOUANANE MAROC

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 34   : السيد اسساعيل حسداوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   33   : السيدة دنيا لشهب 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة كريسة احزوار :  33 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
حسداوي  اسساعيل  السيد 

 61102 املركز  بوعنان  عنوانه(ا) 

بوعنان املغرب.

عنوانه(ا)  لشهب  دنيا  السيدة 
 48 رقم   5 تجزئة ايريس زنقة حلوية 

وجدة 60085 وجدة املغرب.

عنوانه(ا)  احزوار  كريسة  السيدة 

 61102 بوعنان  الخطاب  بنت  حي 

بوعنان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
حسداوي  اسساعيل  السيد 

 61102 املركز  بوعنان  عنوانه(ا) 

بوعنان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  االببدائية بفجيج  

2020 تمت رقم 5)1.

4(4I

ائبسانية بوعرفة

 STE OUAHABI GTS SARL D
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائبسانية بوعرفة
رقم)4 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

  STE OUAHABI GTS SARL D AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

 TIZI 15 وعنوان حقرها اإلجبساعي

 OUSLY LOT AL MASSIRA II

 BOUARFA  - 61200 BOUARFA

MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

80(

 14 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. OUAHABI GTS SARL D AU
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  الشسسية-أشغال  الطاقة 

وأشغال أخرى .
 TIZI  15  : عنوان املقر االجبساعي 
 OUSLY LOT AL MASSIRA II
 BOUARFA  - 61200 BOUARFA

.MAROC
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
السيد وهابي الياس :  100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الياس  وهابي  السيد 
 61200 بوعرفة   220 حراكش  زنقة 

بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الياس  وهابي  السيد 
 61200 بوعرفة   220 حراكش  زنقة 

بوعرفة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  االببدائية بفجيج  

2020 تمت رقم 8)1.
4(6I

S.H EXPERTISE

FAB BARIJ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
FAB BARIJ شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 332 شارع 
إبراهيم الروداني الطابق الخاحس 
الشقة 21 إقاحة ريمان حنطقة 

املعاريف - 20330 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46((37

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 FAB  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BARIJ

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في تسيي9 املقاوالت.

عنوان املقر االجبساعي : 332 شارع 

الخاحس  الطابق  الروداني  إبراهيم 

حنطقة  ريمان  إقاحة   21 الشقة 

املعاريف - 20330 البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : بارج  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بارج  هللا  عبد  السيد 

البطماء  القباضة  البابع  السكن 

 50((( ج  الخاحس 0  شارع حمسد 

حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  بارج  هللا  عبد  السيد 

البطماء  القباضة  البابع  السكن 

 50((( ج  الخاحس 0  شارع حمسد 

حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 5)7437.

4(7I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

وردة بروديكسيون
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسسال الشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
وردة بروديكسيون شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 61 شارع 
لال ياقوت زاوية حصطفى املعاني 

الطابق الباني رقم   62  - 20080  
الدار البيضاء املغرب.

خفض رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.113033
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تم   2020 يونيو   23 في  املؤرخ 
خفض رأسسال الشركة بسبلغ قدره 
«450.000 درهم» أي حن «500.000 
درهم» إلى «50.000 درهم» عن طريق 

: تخفيض عدد  األسهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 752)73.
4(8I

ادكو كونسيل

 AEROMAR TOURISTIQUE
CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

ادكو كونسيل
26 حي الريمان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
 AEROMAR TOURISTIQUE

CENTER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 46 شارع 
الزرقطوني طابق 5 شقة رقم 13 - 

20330 الدارالبيضاء املغرب.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.220(33

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2020 تم  تمويل  

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

5 شقة  «46 شارع الزرقطوني طابق 
الدارالبيضاء   20330  -  13 رقم 

املقاوحة  شارع   1(7» إلى  املغرب» 

الدارالبيضاء    20500  -  2 و   1 طابق 

املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 5))742.

4((I

FIGENOUV

ACHIDAE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة 3 ديور 

السال0 ، 50050، حكناس املغرب

ACHIDAE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اوالد 

علي رقم 48 عين كرحة - 50023 

حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

503(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ACHIDAE



عدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020)الجريدة الرسمية   11028

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حخبلفة  اشغال   - والتسوية  الهد0 

واشغال البناء.
عنوان املقر االجبساعي : دوار اوالد 
 50023  - كرحة  عين   48 رقم  علي 

حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : رضوان  فبحي   السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  رضوان  فبحي  السيد 
 50052 دوار اوالد علي عين الجسعة 

حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  رضوان  فبحي  السيد 
 50052 دوار اوالد علي عين الجسعة 

حكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2370.

500I

ادكو كونسيل

L’EPICERIE SONORE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

ادكو كونسيل
26 حي الريمان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
L›EPICERIE SONORE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 46 شارع 
الزرقطوني طابق 2 شقة رقم 6 - 

20330 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.442757

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
رفع  تم   2020 غشت   10 في  املؤرخ 
رأسسال الشركة بسبلغ قدره «000.) 
إلى  درهم»   1.000» حن  أي  درهم» 
:  تقديم  «10.000 درهم» عن طريق 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743707.

501I

شركة حماسبة صايم

AGREABLE VOYAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

شركة حماسبة صايم
شارع الدرفوفي عسارة السعادة 
الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة حغرب
  AGREABLE VOYAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 71 شارع 
الدرفوفي الطابق الثالث شقة رقم 

6  - 60000 وجدة املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.2(885

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   201( دجن 9   01 في  املؤرخ 
  AGREABLE VOYAGE SARL حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
71 شارع الدرفوفي  حقرها اإلجبساعي 
الطابق الثالث شقة رقم 6  - 60000 
وجدة املغرب نتيجة للحل اإلرادي و 

املسبق للشركة.
و عين:

و  كوحيش  حمسد   السيد(ة) 
عنوانه(ا) حي الجوهرة زنقة أو 1 رقم 
7 60000 وجدة املغرب كسصفي (ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
بباريخ 30 دجن 9 )201 وفي 71 شارع 
الدرفوفي الطابق الثالث شقة رقم 6  

- 60000 وجدة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 9اير   13 بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 11).
502I

ORSIA FINANCE

RIT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 غيث & زيد حناج املغرب
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

شريك واحد
الرأسسال االجبساعي: 000 10 درهم

املقر االجبساعي: 332، شارع ابراهيم 
الورداني، الطابق 5، الطبقة 21، 
إقاحة الريمان، حنطقة املعاريف 

الدار البيضاء
رقم السجل البجاري : 468865

رقم البعريف الضريبي : 430)4588
رقم البعريف املوحد للشركة 

0025801((000027
تأسيس شركة 

يوليو   08 في  بسوجب قرار حؤرخ 
وضع  تم  البيضاء،  الدار  في   2020
ذات  لشركة  األسا�شي  النظا0 
حسؤولية حمدودة حع حساهم واحد، 

وخصائصها على النمو البالي؛
ذات  شركة  القانوني:  الشكل   •

حسؤولية حمدودة شريك واحد
• االسم: غيث & زيد حناج املغرب

• املوضوع: اسبي9اد أدوات املطبخ 
املنزلية حن املنزل؛

السلع  وتوزيع  وبيع  حشت9يات 
(األدوات املنزلية والطبخ املنزلي، إلخ). 
أو  العسليات  جسيع  عاحة،  وبصفة 
األعسال أو املشاريع حن أي نوع، سواء 
تجارية  أو  صناعية  أو  حالية  كانت 
أكث9  وبشكل  عقارية،  أو  حنقولة  أو 
تمديًدا، تلك املبعلقة بشكل حباشر 
أو غي9 حباشر باألشياء املذكورة أعاله 
أو التي حن املرجح أن تسهل أو تعزز أو 

تطور األنشطة حن املجبسع.
شارع   ،332 االجبساعي:  املقر   •
ابراهيم الورداني، الطابق 5، الطبقة 
21، إقاحة الريمان، حنطقة املعاريف 

الدار البيضاء.

تم تمديد حدة الشركة   : املدة   •
حن   ((() عاحا  وتسعين  تسعة  في 

تأسيسها.
• رأس املال: تم تمديد رأس املال 
درهم   (10000) آالف  عشرة  بسبلغ 
بقيسة  سهم   (100) حائة  إلى  حقسم 
حكبتب  للسهم،  درهم   (100) حائة 
وحخصص  نقًدا  وحدفوع  بالكاحل 
حمسد  السيد  الوحيد  للسساهم 
 (100) حائة  يسبلك  الذي  العبا�شي 

سهم.
• اإلدارة: السيد حمسد العبا�شي، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  حاحل 
16 نوفس 9  BH554562، حن حواليد 
البيضاء،  الدار  في  وحقيم   ،1(7(
رقم   11 شارع حوالي بوشعيب زنقة 

5) قرية الجساعة
يناير   1 حن  السنة االجبساعية:   •

إلى 31 ديسس 9
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
 2020 غشت   11 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 742643.
503I

cafge

MGMATECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حالءحة النظا0 األسا�شي للشركة

cafge
 Mustapha el maani، 234
20130، casablanca maroc
MGMATECH  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي: تجزئة 
احال0 اقاحة 1الرقم 3 سيدي 
حعروف املغرب 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
«حالءحة النظا0 األسا�شي للشركة»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.44752(
بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   21 في  املؤرخ 
حالءحة النظا0 األسا�شي للشركة حع 
على  البصديق  القانون:  حقبضيات 
250 حصة للسيد حمسد عسور  بيع 
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 150 كنون  حمسن  السيد  لصالح 
 150 كنون  إلياس  والسيد  حصة 

حصة.
اسبقالة السيد حمسد عسور حن 

حنصب كسسي9 للشركة
االجبساعي  الغرض  تصحيح 

الشركة  .
تعيين السيد إلياس كنون حساعد 

املسي9.
تجديد قانون األسا�شي

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743788.
504I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 RISIMA TRAVAUX DIVERS
ET MENUISERIE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 RISIMA TRAVAUX DIVERS ET
MENUISERIE SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم )4 
حمل 2 تجزئة الهواء الجسيل طريق 

سيدي احراز0 - 30010 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
63323

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 RISIMA TRAVAUX DIVERS ET

.MENUISERIE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : حقاولة في 

األشغال املخبلفة و البناء، حقاولة في 

النجارة العاحة..
 4( رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

الجسيل طريق  تجزئة الهواء   2 حمل 

سيدي احراز0 - 30010 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : لبعيلكي  ليلى  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لبعيلكي  ليلى  السيدة 

ظهر  السفلى  بنزاكور   2 الزنقة   40

الخسيس 30100 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

حمسدي  علوي  رشيد  السيد 
بنزاكور   2 الزنقة   40 عنوانه(ا) 

فاس   30100 السفلى ظهر الخسيس 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم 1846.

505I

FAD CONSULTING

مونتيني كابتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

حونتيني كاببال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 26، زنقة 

الفونبين – حي راسين – الدار 

البيضاء – املغرب. - 20100 

 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(013

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : حونتيني 

كاببال.

تدبي9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبلكات.

 ،26  : االجبساعي  املقر  عنوان 
الدار   – حي راسين   – زنقة الفونبين 

الدار    20100  - املغرب.   – البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : احساين حروان   السيد  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : احسد  احساين  السيد  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد  احساين حروان عنوانه(ا) 

7 و ) شارع حوالي ادريس االول  الدار 

البيضاء  الدار    20000 البيضاء 

املغرب.

السيد  احساين احسد عنوانه(ا) 
االول   ادريس  حوالي  شارع   ( و   7

الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد  احساين حروان عنوانه(ا) 
7 و ) شارع حوالي ادريس االول  الدار 
البيضاء  الدار    20000 البيضاء 

املغرب
السيد  احساين احسد عنوانه(ا) 
االول   ادريس  حوالي  شارع   ( و   7
الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742874.

506I

AGC CONSEIL

RAINBOW LAB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 21000، الدار 

البيضاء املغرب
RAINBOW LAB شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 117 زنقة 
ابنو حني9 اقاحة الزرق طابق 1 شقة 
2 حعاريف - 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468723

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.RAINBOW LAB
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حصابيح النيون.
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عنوان املقر االجبساعي : 117 زنقة 
شقة   1 ابنو حني9 اقاحة الزرق طابق 
الدار البيضاء    20000  - حعاريف   2

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
جيهان  الدين  ضهر  السيدة 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات وحواطن الشركاء :

جيهان  الدين  ضهر  السيدة 
عنوانه(ا) الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
جيهان  الدين  ضهر  السيدة 
عنوانه(ا) الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742531.
507I

SM SOUTH CAPITAL

ALUMANEGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC
ALUMANEGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع عبد 

القادر الصحراوي إقاحة الحسد 
حمل رقم 4. - 20700 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46((35

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 ف 9اير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALUMANEGO
اسبي9اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وغي9  الحديدية  املعادن  وتوزيع 

الحديدية.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عبد القادر الصحراوي إقاحة الحسد 
حمل رقم 4. - 20700 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 400   : بولحسل  أحسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد خالد بولحسل :  200 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 200   : بولحسل  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 200   : بولحسل  كسال  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بولحسل  أحسد  السيد 
 20460  6 زنقة   2 حي الحداوية رقم 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  بولحسل  خالد  السيد 
 20460  2 6 رقم  حي الحداوية زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
السيد ابراهيم بولحسل عنوانه(ا) 
كالفورنيا  االسساعيلية  تجزئة   24

20420 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  بولحسل  كسال  السيد 
طابق3  االسساعيلية  تجزئة   24
البيضاء  الدار   20420 كاليفورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  بولحسل  أحسد  السيد 
 20460  6 زنقة   2 حي الحداوية رقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 4)7437.
508I

ادكو كونسيل

CASTOR INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

ادكو كونسيل
26 حي الريمان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
CASTOR INGENIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

الشان ايليزي عسارة ق جح 06 شقة 
01 - 28815 املحسدية املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.46(76(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 24 يناير 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
«إقاحة الشان ايليزي عسارة ق جح 06 
شقة 01 - 28815 املحسدية املغرب» 
طابق  إقاحة جنات البيضاء   (7» إلى 
الدارالبيضاء    20260  - 1 حي حسني 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743571.
50(I

fidlix sarlau

B.C IRRIGATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidlix sarlau
شارع عسر بن عبد العزيزاقاحة 

ابراج دبي. حكبب رقم 3 بلوك  E حا 
بين الطابقين ، 2000)، العرائش 

املغرب

B.C IRRIGATION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم  تجزئة رقم 

538 شقة رقم 8 العرائش - 2000) 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5287

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 B.C  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IRRIGATION SARL

دراسة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وانجازحشاريع الري  و تجهيز  االرا�شي 

والسقي  الري  بسعدات  الزراعية 

بالبنقيط

اعسال حخبلفة.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم  تجزئة  رقم   الجديد  املغرب 

 (2000  - 8 العرائش  538 شقة رقم 

العرائش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:

  : بسينطي  الخالق  عبد  السيد 

500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة 

500 حصة    : السيد جالل شوقي 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

بسينطي  الخالق  عبد  السيد 

عنوانه(ا) تجزئة عين االطي رقم 137 

العرائش 2000) العرائش املغرب.

عنوانه(ا)  شوقي  جالل  السيد 

تجزئة املغرب الجديد فيال رقم )235 

2000) العرائش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

بسينطي  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة عين االطي رقم 137 

العرائش 2000) العرائش املغرب
عنوانه(ا)  شوقي  جالل  السيد 
تجزئة املغرب الجديد فيال رقم )235 

2000) العرائش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالعرائش   االببدائية 

يوليوز 2020 تمت رقم 415.
510I

فيد بيست كونسيلبين

BRAD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلبين
حي السعادة شارع حوالي اسساعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
BRAD شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي االحل 
رقم 222 العيون حي االحل رقم 222 

العيون 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
3253(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
.BRAD : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجبساعي : حي االحل 
 222 222 العيون حي االحل رقم  رقم 

العيون 70000 العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد ابراهيم ادغيش  
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد ابراهيم ادغيش  عنوانه(ا) 
طانطان  السو�شي  املخبار  شارع   31

70000 طانطان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد ابراهيم ادغيش  عنوانه(ا) 
طانطان  السو�شي  املخبار  شارع   31

70000 طانطان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 06 غشت 

2020 تمت رقم ))17.
511I

MOORISH

RIDWAN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
)3 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
Ridwan  شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 410 شارع 
الزرقطوني إقاحة حاحد الشقة 1 - 

20040 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468(4(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. Ridwan
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسبي9اد والبصدير بشكل عا0.
 410  : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقاحة حاحد الشقة 

1 - 20040 الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
العافيه  الشيخ  خطري  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
العافيه  الشيخ  خطري  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
العافيه  الشيخ  خطري  السيد 
عنوانه(ا) حوريبانيا 010201 باسكنو 

حوريبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
العافيه  الشيخ  خطري  السيد 
عنوانه(ا) حوريبانيا 010201 باسكنو 

حوريبانيا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742752.
512I

aice compta

IMSSY INDUSTRIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
IMSSY INDUSTRIE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 13 أحسد 
املجاتي إقاحة جبال االلب الطابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 20370 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(425

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 IMSSY : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.INDUSTRIE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب.
عنوان املقر االجبساعي : 13 أحسد 
 1 املجاتي إقاحة جبال االلب الطابق 
رقم 8 حي املعاريف - 20370 البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 IMSSY GROUP :  1.000 الشركة

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
 IMSSY GROUP الشركة 
حركب  زيان  اوالد  شارع  عنوانه(ا) 
أسواق السال0 إقاحة السال0 العسارة 
 20370  8 رقم  0 الطابق السادس  

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عبداملحسن  أعراق  السيد 
عنوانه(ا) 47زنقة املراك�شي حي لوبيز  

20370 البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743302.

513I
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AGC CONSEIL

SERVAD TURKIYE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 21000، الدار 

البيضاء املغرب
SERVAD TURKIYE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 117 زنقة 
ابنو حني9 اقاحة الزرق طابق 1 شقة 
2 حعاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
461673

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   0(
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SERVAD TURKIYE
حطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات.
عنوان املقر االجبساعي : 117 زنقة 
شقة   1 ابنو حني9 اقاحة الزرق طابق 
البيضاء  الدار   20000  - حعاريف   2

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
  : فادواله  كولوسكين  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

فادواله  كولوسكين  السيد 
  20000 البيضاء  الدار  عنوانه(ا)  

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
فادواله  كولوسكين  السيد 
  20000 البيضاء  الدار  عنوانه(ا)  

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم 8)7357.
514I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TECHNO MED
DRAAT TAFILALT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE TECHNO MED DRAAT
TAFILALT SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

اسرسر حدغرة الراشيدية  - 52000 
الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حصطفى   (ة)  السيد  تفويت 
اجبساعية  حصة   250 الحسناوي  
100 حصة لفائدة  السيد  حن أصل 
 11 بباريخ  الحسناوي   رضوان    (ة) 

غشت 2020.
حصطفى   (ة)  السيد  تفويت 
الحسناوي  250 حصة اجبساعية حن 
(ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 
25 غشت  بباريخ  حسن  الحسناوي  

.2020
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 226.

515I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TECHNO MED
DARAAT TAFILALT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي9 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE TECHNO MED
DARAAT TAFILALT SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجبساعي قصر 

اسرير حدغرة الراشيدية  - 52000 
الراشيدية  املغرب.
تغيي9 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم تغيي9   2020 11 غشت  املؤرخ في 
حراقبة  «حقاول  حن  الشركة  نشاط 
و  «االسبعادة  إلى   » االسبقبال  اة 

البطعيم  البوريد العا0 «.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 226.
516I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE SOMI TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE SOMI TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك )1 
رقم 82حي احجوج  الراشيدية  - 

52000 الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اكورا0   (ة) حمسد   تفويت السيد 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   500
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
غشت   11 بباريخ  حيسوني   سفيان  

.2020
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 228.
517I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE SOZATL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE SOZATL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 
تاعبوربيت احوكر احلشيل الريش 
حيدلت  - 54350 حيدلت املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2225

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
احلشيل  احوكر  تاعبوربيت  «قصر 
حيدلت   54350  - حيدلت   الريش 
إلى «قصر القصبة القديسة  املغرب» 
 52000  - الشرفا حدغرة الراشيدية  

الرشيدية  املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 726.
518I

ACT FINANCE

شا�شي كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ACT FINANCE

 169BD  MOULAY IDRISS 1er,
،ETAGE 2 N°3 ، 20360

CASABLANCA MAROC 
شا�شي كاش  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجبساعي املجسع 

ساكني الرضا  حجسوعة 7 حبجر 3 

الولفا الدار البيضاء - 20240 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

462705

في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�شى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

: شا�شي  اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

كاش .

صرف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العسلة.

املجسع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 3 حبجر   7 حجسوعة  ساكني الرضا  

الدار   20240  - الولفا الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حصطفى شاكي  عنوانه(ا) 

حجسوعة   2 سلمى  ساكني  املجسع 

14 عسارة 2 شقة )177 الولفا الدار 

البيضاء  الدار   20240 البيضاء 

املغرب.

السيد خالد العشيقي  عنوانه(ا) 

شقة   3 طابق   2 حدخل   2 ا0 الربيع 

47 حجسوعة 1 الحي الحسني 20240 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد حصطفى شاكي عنوانه(ا) 

حجسوعة   2 سلمى  ساكني  املجسع 

14 عسارة 2 شقة )177 الولفا الدار 

البيضاء  الدار   20240 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم 736787.

51(I

BOUCHTA COMPTA

MAKATIB AL BOUGHAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

MAKATIB AL BOUGHAZ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة رقم 

54 اقاحة كولدن بيش 2ب - 0000) 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

107185

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAKATIB AL BOUGHAZ

حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجبساعي : شقة رقم 

54 اقاحة كولدن بيش 2ب - 0000) 

طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 250   : السيد الزراعلي الحساين 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد الزراعلي طه :  250 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد الزراعلي نتيل :  250 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 250   : ياسين  الزراعلي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 250  :  السيد الزراعلي الحساين 

بقيسة 100 درهم.

250 بقيسة   : السيد الزراعلي طه 

100 درهم.

السيد الزراعلي نتيل : 250 بقيسة 

100 درهم.

 250  : ياسين  الزراعلي  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

الحساين  الزراعلي  السيد 
عنوانه(ا) رقم 18 زنقة فورتينا طريق 

الحاجب 50000 حكناس املغرب.

عنوانه(ا)  طه  الزراعلي  السيد 
شارع   20 شقة  حها  اقاحة   28 رقم 

حكناس   50000 ج   0 شفشاون 

املغرب.

عنوانه(ا)  نتيل  الزراعلي  السيد 
رقم 18 زنقة فورتينا طريق الحاجب 

0 ج 50000 حكناس املغرب.

السيد الزراعلي ياسين عنوانه(ا) 
حي   5 شقة   1 طابق  املدارس  زنقة 

بي9جي 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  طه  الزراعلي  السيد 
شارع   20 شقة  حها  اقاحة   28 رقم 

حكناس   50000 ج   0 شفشاون 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233257.

520I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE SOMI TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°4(

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE SOMI TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك )1 
رقم 62 حي احجوج  الرشيدية  - 

52000 الرشيدية املغرب.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 2020 تم  تمويل  

للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
احجوج   حي   62 رقم   1( «بلوك  حن 

الرشيدية   52000  - الرشيدية  
 82 رقم    1( «بلوك  إلى  املغرب» 

 52000  - الرشيدية   احجوج   حي 

الرشيدية  املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 228.

521I

CABINET CADRE CONSEIL

ADDI - MB
إعالن حبعدد القرارات

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ADDI - MB «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: دوار 

أيت حدو تغبالت زاكورة - 00)47. 
زاكورة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.2077
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بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تم اتخاذ   2020 ف 9اير   10 املؤرخ في 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
على  واملصادقة  املوافقة  حايلي: 
للسيد  املسلوكة  الحصص  تفويت 
عديشان ابراهيم 500 حصة والسيد 
للسقبني  حصة   500 حوح  عديشان 
السيد افلي لحسن وبهذا اصبح يسلك 

جسيع حصص رأسسال الشركة. 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
حايلي: اسبقالة السيد عديشان حوح 
للشركة  كسسي9  حهاحه  حن  وجرده 
املسي9  لحسن  افلي  السيد  تعيين  و 

الجديد للشركة لفت9ة غي9 حمددة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 
حايلي: تعديل الفصل 07 حن القانون 
على  ينص  الدي  للشركة  االسا�شي 
الشركة  رأسسال  حصص  تفويت 

للشريك الوحيد 
على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 
حايلي: تعديل الفصل 15 حن القانون 
على  ينص  الدي  للشركة  االسا�شي 

تعيين املسي9 الجديد للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   05 بباريخ  االببدائية بزاكورة  

2020 تمت رقم 111.

522I

comptacontrole

JIL ATTAHADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب 
اقاحة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

3020)، طنجة املغرب
JIL ATTAHADI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

السوريين زنقة احسد السكي9ج  رقم 
22 - طنجة - 0000) طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.6(28(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   2020 يناير   06 في  املؤرخ 

تمت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

 GROUPE SCOLAIRE التسسية 

و الكائن بالعنوان    JIL ATTAHADI

يعقوب  شارع   38 رقم  الشرف  حي 

قطعة  اليجر  فيسبا  املنصورتجزئة 
رقم 4 - 0000) طنجة املغرب و املسي9 

حن طرف السيد(ة) حطالب العربي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم )400.

523I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

BOUFOUS IKHWAN 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

 BOUFOUS IKHWAN   شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر ايت 

وليل كرس تعاللين  - 52400 الريش 

املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1681

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   28 في  املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 

 BOUFOUS الوحيد   الشريك  ذات 

IKHWAN    حبلغ رأسسالها 100.000 

درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

 52400  - ايت وليل كرس تعاللين  

اسباب   : ل  نتيجة  املغرب  الريش 

حالية و اقبصادية.

و حدد حقر البصفية ب قصر ايت 
وليل كرس تعاللين  - 52400 الريش 

املغرب. 
و عين:

و  بووفوس  زكرياء   السيد(ة) 
 52400 وليل  ايت  قصر  عنوانه(ا) 

الريش املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بسيدلت  بباريخ 18 غشت 

2020 تمت رقم 130.

524I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

FOOD TABLE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

FOOD TABLE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

السفلى املحل اقاحة رقم 24 حماحيد 
) حراكش 40000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10572(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 FOOD : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TABLE
سناك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيتزا
حخ زة و حلويات.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
السفلى املحل اقاحة رقم 24 حماحيد 

) حراكش 40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : الطيانة  زينب  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الطيانة  زينب  السيدة 
 7 الشقة   4( عسارة  الزيبون  برج 

املحاحيد 40000 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الطيانة  زينب  السيدة 
 7 الشقة   4( عسارة  الزيبون  برج 

املحاحيد 40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
24 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 43)114.
525I

 centre de developpment profesionnel des

competences

ATLANTIC SAHARA FOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
 ATLANTIC SAHARA FOOD

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
املسي9ة الخضراء الشطر الثالث 
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رقم C 648 بسدينة املر�شى - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
32665

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ATLANTIC SAHARA FOOD
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وجبات خفيفة كافبي9يا وحطعم بيتزا.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الثالث  الشطر  الخضراء  املسي9ة 
 70000  - C 648 بسدينة املر�شى  رقم 

العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
الكنباوي  يحجبوها  السيدة 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
الكنباوي  يحجبوها  السيدة 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا) 
العيون   70000 الشهداء   حي   16

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الكنباوي  يحجبوها  السيدة 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا) 
العيون   70000 الشهداء   حي   16

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 18 غشت 

2020 تمت رقم 1905/2020.
526I

zarkal & associés

MALAK GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zarkal & associés
131 شارع عبد املوحن الطابق 6 رقم 
22 ، 20100، الدار البيضاء املغرب
MALAK GARDIENNAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 46 زنقة 
الحرية الطابق 3 رقم 6 - 0000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(537
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MALAK GARDIENNAGE
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني الخاصة و العسوحية.
زنقة   46  : عنوان املقر االجبساعي 
الحرية الطابق 3 رقم 6 - 0000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حسن حيو�شي :  0) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
10 حصة    : الهساز  السيد زكرياء 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حيو�شي  حسن  السيد 
حي حوالي رشيد 0 1 شارع 1 رقم 12 

0000 الدار البيضاء املغرب.
السيد زكرياء الهساز عنوانه(ا) حي 
املسي9ة 2 زنقة 45 رقم 20 000 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  الهساز  زكرياء  السيد 
حي املسي9ة 2 زنقة 45 رقم 20 0000 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743387.

527I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE MK-YO TRANS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°4(

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE MK-YO TRANS SARL

AU  شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

تسرنا الريصاني  - 52000 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

14045

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIETE MK-YO TRANS SARL

. AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغي9 .

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الرشيدية   52000  - تسرنا الريصاني  

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد يوسف احقران  عنوانه(ا) 
الريصاني    18 زنقة  القدس  حي 

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد يوسف احقران  عنوانه(ا) 
الريصاني    18 زنقة  القدس  حي 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم -.
528I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OURMCHOUN TRAV
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE OURMCHOUN TRAV SARL
AU  شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 
توغاش فركلة العلوية تنجداد 

كلسيسة  - 52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
14037

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
. OURMCHOUN TRAV SARL AU
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حخبلفة.
قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تنجداد  العلوية  فركلة  توغاش 
كلسيسة  - 52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 
100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد لحسن رحشون  عنوانه(ا) 
زنقة الرايس رقم 60 دار بارود طنجة  

0060) طنجة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد لحسن رحشون  عنوانه(ا) 
زنقة الرايس رقم 60 دار بارود طنجة  

0060) طنجة  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم -.
52(I

BUSINESS CENTER.COM

BENAL PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املوحن رقم 236 إقاحة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 0)203، 
الدارالبيضاء املغرب

BENAL PACK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع عبد 
املوحن رقم 236 زنقة باسكي اقاحة 
ف8 الطابق الثاني - 0)203 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.47002(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 BENAL : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.PACK

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حن الشركة في املغرب وفي الخارج:

• تجارة تغليف املواد الغذائية.

تغليف وتوزيع جسيع املنبجات   •

الغذائية.

العبوات  أنواع  جسيع  تسويق   •
 ، زجاج   ، بالستيك   ، ورق   ، (كرتون 

إلخ).

أنواع  لجسيع  العبوات  تجارة   •

املنبجات والسلع.

وبيع  وشراء  وتصدير  اسبي9اد   •

املنبجات الغذائية.

أنواع  جسيع  وتصدير  اسبي9اد   •

السلع واملنبجات.

حخبلفة  أنواع  وتسويق  إنباج   •

حن البعبئة والبغليف (إعالن أو غي9 

ذلك).

• شراء وبيع جسيع املواد واللواز0 

وامللحقات املبعلقة بالبغليف.

عسل  أي  وتشغيل  وبيع  شراء   •

تجاري بشكل عا0.

تقديم كافة الخدحات املبعلقة   •

باألنشطة املذكورة أعاله.

• تسثيل جسيع العالحات البجارية 

، والحصول على االحبياز ، واسبغالل 

والت9اخيص  االخت9اع  براءات  جسيع 

البجارية  والعالحات  والعسليات 

واالحبيازات.

• إنشاء ، حيازة ، تأجي9 ، تأجي9 ، 

إدارة جسيع األعسال ، تأجي9 ، تركيب 

، تشغيل جسيع املؤسسات ، األعسال 

، املباجر ، املصانع ، الورش ، تبعلق 

بواحد أو باألنشطة املحددة األخرى ؛

• دراسة جسيع املشاريع واملشاركة 
في كافة الشؤون البجارية والصناعية 
واملالية واملنقولة والعقارية املبعلقة 
بهدف  حباشر  غي9  أو  حباشر  بشكل 
توسع  تسهل  قد  التي  أو  الشركة 

الشركة وتطويرها.
املعاحالت  جسيع   ، أعم  وبشكل 
البجارية واملالية واملنقولة والعقارية 
التي تبعلق بشكل حباشر أو غي9 حباشر 
، كلًيا أو جزئًيا ، بأحد األشياء املحددة 

أو بأي أشياء حساثلة أو حرتبطة..
عنوان املقر االجبساعي : شارع عبد 
زنقة باسكي اقاحة   236 املوحن رقم 
الدار   203(0  - الثاني  الطابق  ف8 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيدة حرية علمي  :  250 حصة 

بقيسة 25.000 درهم للحصة .
سودة  ابن  السال0  عبد  السيد 
درهم   25.000 حصة بقيسة   250   :

للحصة .
 500   : السيد سعيد ابن سودة 
حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  علمي  حرية  السيدة 
زنقة هن9ي حي9جي اقاحة ادن ط   16
الدار   203(0 فال فلوري   3 1 شقة 

البيضاء املغرب.
سودة  ابن  السال0  عبد  السيد 
عنوانه(ا) 16 زنقة هن9ي حي9جي اقاحة 
ادن ط 1 شقة 3 فال فلوري 0)203 

الدار البيضاء املغرب.
السيد سعيد ابن سودة عنوانه(ا) 
زنقة هن9ي حي9جي اقاحة ادن ط   16
الدار   203(0 فال فلوري   3 1 شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  علمي  حرية  السيدة 
زنقة هن9ي حي9جي اقاحة ادن ط   16
الدار   203(0 فال فلوري3  1 شقة  

البيضاء املغرب.

سودة  ابن  السال0  عبد  السيد 
عنوانه(ا) 16 زنقة هن9ي حي9جي اقاحة 

 203(0 1 شقة  فال فلوري  ادن ط 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743880.

530I

s2s consulting

ITQANE INDUSTRIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting

عسارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 

الشقة 22 شارع املقاوحة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب

ITQANE INDUSTRIE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 

لطيفة الطابق االول حكبب  3 - 

MAROC 2011 الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

354285

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2016 يونيو   07

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ITQANE INDUSTRIE

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االثاث .

اقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 -  3 حكبب   االول  الطابق  لطيفة 

.MAROC 2011 الدار البيضاء
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

100 حصة  السيد كسال حكوار :  

بقيسة 100 درهم للحصة .

 السيد كسال حكوار : 100 بقيسة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حكوار  كسال  السيد 

 7 رقم  الجسيل  املنظر  تجزئة 

البيضاء  الدار   22300 كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حكوار  كسال  السيد 

 7 رقم  الجسيل  املنظر  تجزئة 

البيضاء  الدار   22300 كاليفورنيا 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2016 تمت رقم -.

531I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

سارة رزاق
عقد تسيي9 حر ألصل تجاري

 (األشخاص املعنويون)

عقد تسيي9 حر ألصل تجاري

سارة رزاق

قي  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

أعطى سارة رزاق   2020 غشت   13

 132808 املسجل بالسجل البجاري 

حق  بسراكش  البجارية  باملحكسة 

التسيي9 الحر لألصل البجاري الكائن 

كدية   16 حجسوعة  أوراد  جنان  ب 

لعبيد عسارة 2 حمل رقم 7 - 40000 

 Sté «KOUL حراكش املغرب لفائدة 

سنة   3 ملدة   CLEAN» SARL AU

تتبدئ حن 15 شتن 9 2020 و تنبهي في 
حقابل حبلغ شهري   2023 شتن 9   14

قيسبه 4.000 درهم.

532I

LINA ACCOUNTING

LINA ACCOUNTING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LINA ACCOUNTING

شقة 4 حبنى 6 جزيرة 52 تجزئة 

ZEJGH6 4 الجديدة، 24000، 

الجديدة املغرب

LINA ACCOUNTING شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة 4 

 ZEJGH6 حبنى 6 جزيرة 52 تجزئة

24000 -  4 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

167(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 LINA  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.ACCOUNTING

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات القانونية واملالية.

 4 شقة   : عنوان املقر االجبساعي 

  ZEJGH6 4 52 تجزئة  6 جزيرة  حبنى 

24000 - الجديدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

السيدة فاطسة الزهراء القرحودي 

درهم   100 بقيسة  حصة   100   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة فاطسة الزهراء القرحودي 

تعاونية السكنية تيت   24 عنوانه(ا) 

السعادة 3 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيدة فاطسة الزهراء القرحودي 

تعاونية السكنية تيت   24 عنوانه(ا) 

السعادة 3 24000 الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالجديدة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 25233.

533I

حكبب الخ 9ة في املحاسبة

 STE GOODOSIS MONA &

IBRAHIM
إعالن حبعدد القرارات

حكبب الخ 9ة في املحاسبة

20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب

 STE GOODOSIS MONA &

IBRAHIM «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي: قصر 

بني حو�شي جساعة شرفاء حدغرة - 

52000 الراشيدية املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.13845

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

2020 تم اتخاذ  06 غشت  املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 

تعين حسي9 جديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 

تمويل املقر االجبساعي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على حايلي: 

حالءحة النظا0 األسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على حايلي:

  1-1 السيد: ابراهيم سغي9 ر.و.ت 

 500 فوت حا حجسوعه   EE642(85

الشركة  رأسسال  حن   50% حصة، 

الى السيد: حمسد ايت لحسن ر.و.ت 

شهرزاد  السيدة:   -  U153(2(

فوتت   F1(8840 ر.و.ت  املشرقي 

حن   50% حصة،   500 حا حجسوعه 
حمسد  السيد:  الى  الشركة  رأسسال 

       PB35258 ايت لحسن ر.و.ت

بند رقم 2: الذي ينص على حايلي: 

ر.و.ت  الحسين  ايت  حمسد  السيد: 

)U153(2 حسي9 وحيد للشركة

بند رقم 3: الذي ينص على حايلي: 

املقر الالجبساعي الجديد : قصر حسكي 

جساعة شرفاء حدغرة الراشيدية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 227.

534I

 centre de developpment profesionnel des

competences

STAR IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

STAR IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي الوكالة 1 

بلوك F  - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3264(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STAR  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.IMPORT

البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع  والبصدير  االسبي9اد  العاحة 

الشاي.

عنوان املقر االجبساعي : الوكالة 1 

بلوك F  - 70000 العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 33   : السيد حوالي حمسد عزيزي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 33   : الخطابي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد علي بوسكسو :  34 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عزيزي  حمسد  حوالي  السيد 
بلوك ف حدينة   160 رقم  عنوانه(ا) 

الوحدة 70000 العيون املغرب.

السيد ابراهيم الخطابي عنوانه(ا) 
الوحدة  حدينة  ف  بلوك   188 رقم 

70000 العيون املغرب.

عنوانه(ا)  بوسكسو  علي  السيد 

 (60 حي القدس تجزئة الراحة رقم 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد ابراهيم الخطابي عنوانه(ا) 
الوحدة  حدينة  ف  بلوك   188 رقم 

70000 العيون املغرب
عزيزي  حمسد  حوالي  السيد 
بلوك ف حدينة   160 رقم  عنوانه(ا) 

الوحدة 70000 العيون املغرب

عنوانه(ا)  بوسكسو  علي  السيد 

 (60 حي القدس تجزئة الراحة رقم 

70000 العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعيون  بباريخ 18 غشت 

2020 تمت رقم 1874/2020.

535I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

EXFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

13 شارع أحسد املجاطي إقاحة 
األلب الطابق األول رقم 8 

حعاريف الدارالبيضاء ، 20104، 
الدارالبيضاء املغرب

EXFOOD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 شقة رقم 6 

الدارالبيضاء - 20620 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
470003

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.EXFOOD
خدحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم الوجبات الخفيفة.
46 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
 6 رقم  شقة   2 الطابق  الزرقطوني 
20620 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : حسن   بوزكان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
  : سيدي يوسف ادري�شي  السيد  
500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد بوزكان حسن  
أحل 3 إضافي  رقم 85 ح ي 0 10010 

الرباط املغرب.
ادري�شي  يوسف  سيدي  السيد  
عنوانه(ا) إقاحة حاشاء هللا 05 عسارة  
تسارة   رشد  ابن  حي   05 شقة   06

20450 تسارة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيد بوزكان حسن  
أحل 3 إضافي  رقم 85 ح ي 0 10010 

الرباط املغرب
ادري�شي  يوسف  سيدي  السيد  
عنوانه(ا) إقاحة حاشاء هللا 05 عسارة  
تسارة   رشد  ابن  حي   05 شقة   06

20450 تسارة  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743853.

536I

EMPAC HOLDING

EMPAC HOLDING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EMPAC HOLDING
 N° 14 ANCIEN SOUK 2 ETG
 BLOC D RUE 21 AOUT ، 25000،

khouribga MAROC
EMPAC HOLDING شركة ذات 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
الرقم  اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 
14 سوق قديم الطابق 2 بلوك د زنقة 

21 غشت - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
6477

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.EMPAC HOLDING
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
تفاوض+اشغال  عسلية  املخبلفة+ 

الطباعة.
عنوان املقر االجبساعي : الرقم 14 
بلوك د زنقة   2 سوق قديم الطابق 
21 غشت - 25000 خريبكة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

السيد لهسا0 حراد :  1.000 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حراد  لهسا0  السيد 
ز0  وادي   25350 املق 9ة   33زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حراد  لهسا0  السيد 
ز0  وادي   25350 املق 9ة   33زنقة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بخريبكة  بباريخ 25 غشت 

2020 تمت رقم 674.
537I

حسبأحنة املبنبي للسماسبة

IJTIHAD PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسبأحنة املبنبي للسماسبة
130 شارع املبنبي الطابق 2 ، 

23000، بني حالل املغرب
IJTIHAD PROJET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 
الثاني عسارة 125 شارع املبنبي - 

23000 بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1032(

 07 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IJTIHAD PROJET

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة  و  املخبلفة.  لألشغال 

الشسسية.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - املبنبي  شارع   125 عسارة  الثاني 

23000 بني حالل املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد الزعري طارق :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد الزعري نورالدين 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  طارق  الزعري  السيد 

 23452 دوار اوالد ايوب اوالد حبارك 

بني حالل املغرب.

نورالدين  الزعري  السيد 

عنوانه(ا) دوار اوالد ايوب اوالد حبارك 

23452 بني حالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  طارق  الزعري  السيد 

 23452 دوار اوالد ايوب اوالد حبارك 

بني حالل املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 483.

538I

TY CONSULTING

 H5 HOTEL MANAGEMENT

SARL AU
إعالن حبعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 H5 HOTEL MANAGEMENT

SARL AU «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

 Tanger, :وعنوان حقرها االجبساعي

 Hôtel Hilton, Place du Maghreb

 Arabe, S/N  Rond-Point de la

Gare Ferroviaire - طنجة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 

.78(45

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 

تم اتخاذ   2020 حارس   05 املؤرخ في 

القرارات البالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 

 Javier املساعد  املسي9  اسبقالة 

CASAIS MIRA

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 

 Fernando Celso LAMAMIE تعيين

 Manuel Angel JOVE و   CLAIRAC

 Maria Felipa JOVE و   SANTOS

SANTOS  كسسي9ين حساعدين جدد 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

حايلي: تعيين املسي9ين

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

حايلي: سلطة املسي9ين

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 1)2330.

53(I

AUDICO

v جوادريس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

جوادريس v شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
حمسد بن لحبيب بن حبارك  عين 
السبع - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.124335

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 حاي   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   142
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   10.000
حاي   14 بباريخ  برادة  دكي9  حمسد 

.2020
برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   142
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   10.000

سعد  برادة بباريخ 14 حاي 2020.
برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   142
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   10.000

نتيل برادة بباريخ 14 حاي 2020.
برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   142
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   10.000

الها0 برادة بباريخ 14 حاي 2020.
دكي9  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   1.742 برادة 
السيد  10.000 حصة لفائدة   أصل 
حاي   14 بباريخ  عسور  صوفية   (ة) 

.2020
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 0( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 77)738.
540I

CAF MAROC

PENTADIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

PENTADIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي ال 9انص 

2 شارع الصنوبر رقم 34 - 0000) 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10713(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PENTADIS

غرض الشركة بإيجاز : اسبي9اد و 

تصدير و توزيع املواد الغذائية و حواد 

البنظيف.

ال 9انص   : عنوان املقر االجبساعي 

 (0000  -  34 شارع الصنوبر رقم   2

طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 50.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

حصة   100   : السيد أحسد هلي 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 100   : الشركي  صهيب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100   : الشركي  حصعب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : السيد عساد علمي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
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100 حصة    : السيد أحسد علمي 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد أحسد هلي عنوانه(ا) شارع 

حراكش عسارة كوحبوسطيال ط 7 رقم 

60 0000) طنجة املغرب.

السيد صهيب الشركي عنوانه(ا) 

 06 شارع حراكش إقاحة ابراج طنجة 

ط 06 رقم 33 0000) طنجة املغرب.

السيد حصعب الشركي عنوانه(ا) 

زنقة صنهاجة طابق 1 شقة 1 0000) 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  علمي  عساد  السيد 

 34 رقم  الصنوبر  شارع   2 ال 9انص 

0000) طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  علمي  أحسد  السيد 

شارع السال0 عسارة 10 طابق 2 شقة 

6 0000) طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد أحسد هلي عنوانه(ا) شارع 

حراكش عسارة كوحبوسطيال ط 7 رقم 

60 0000) طنجة املغرب

السيد صهيب الشركي عنوانه(ا) 

 06 شارع حراكش إقاحة ابراج طنجة 

ط 06 رقم 33 0000) طنجة املغرب

السيد حصعب الشركي عنوانه(ا) 

زنقة صنهاجة طابق 1 شقة 1 0000) 

طنجة املغرب

عنوانه(ا)  علمي  عساد  السيد 

 34 رقم  الصنوبر  شارع   2 ال 9انص 

0000) طنجة املغرب

عنوانه(ا)  علمي  أحسد  السيد 

شارع السال0 عسارة 10 طابق 2 شقة 

6 0000) طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233212.

541I

STE MONIGRAINS

مونيكران
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

STE MONIGRAINS
 LOT NARJIS RUE 20 N°20

 BRANES II TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

حونيكران  شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 2 شارع 
الفاييط رقم 2 دوار بوخالف تجزئة 
270 طنجة  0000) طنجة املغرب.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.44365
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
املؤرخ في 28 أبريل 2015 تم  تمويل  
املقر االجبساعي الحالي للشركة حن «2 
دوار بوخالف   2 شارع الفاييط رقم 
طنجة   (0000 طنجة    270 تجزئة 
بوخالف  دوار   1TR» إلى  املغرب» 
طنجة    (0000 طنجة    270 تجزئة 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بباريخ  بطنجة   البجارية 

2015 تمت رقم 2642.
542I

STE TRAFISCO

MABANI EVOLUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبي9 حويلحا 

الجديدة 273 ، 24000، الجديدة 
املغرب

MABANI EVOLUTION شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حركز 
رياض حفت9ق شارع لال ياقوت 

وحصطفى املعاني الطابق 2 رقم )6 
الدارالبيضاء . - 20000 

الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(515

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MABANI EVOLUTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

حركز   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ياقوت  لال  شارع  حفت9ق  رياض 
 6( رقم   2 وحصطفى املعاني الطابق 

الدارالبيضاء . - 20000 الدارالبيضاء  

املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : حسيد العزيز    السيد  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حسيد العزيز   السيد  

الزهر  تجزئة  باديس  إبن  شارع   5

الجديدة 24000 الجديدة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  حسيد العزيز   السيد  

الزهر  تجزئة  باديس  إبن  شارع   5

الجديدة 24000 الجديدة املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743376.

543I

SUD NATUREL

SUD NATUREL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SUD NATUREL

إقاحة بي9ل جاسم زنقة حوحا 

اوحسو املدخل ب رقم 6 الطابق 4 ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

SUD NATUREL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة بي9ل 

جاسم زنقة حوحا اوحسو املدخل 

ب رقم 6 الطابق 4  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.355427

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 20 يوليوز 2020 تقرر حل 

 SUD شركة ذات املسؤولية املحدودة

NATUREL  حبلغ رأسسالها 100.000 

درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

بي9ل جاسم زنقة حوحا اوحسو املدخل 

الدار   20000  -   4 الطابق   6 ب رقم 

تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

حبية.

إقاحة  ب  البصفية  حقر  حدد  و 

بي9ل جاسم زنقة حوحا اوحسو املدخل 

الدار   20000  -   4 الطابق   6 ب رقم 

البيضاء املغرب. 

و عين:
علوي  حهداوي  احين   السيد(ة) 

اقاحة براديس عسارة ج  و عنوانه(ا) 

 13072 املنصورية   7 شقة   2 اتش 

بوزنيقة املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742684.

544I
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FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE CASSTELLA
TRANS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE CASSTELLA TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 26 
حي بيزحاون اغروض اكادير اكادير 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
41845

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   26
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIETE CASSTELLA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغي9.
عنوان املقر االجبساعي : الرقم 26 
اكادير  اكادير  اغروض  بيزحاون  حي 

80000 اكادير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
  : الحق   عبد  الدرعاوي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات وحواطن الشركاء :

الحق  عبد  الدرعاوي  السيد 
السال0  حي   04 الرقم  عنوانه(ا) 
 24200 بنور  سيدي  الزحاحرة 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الحق  عبد  الدرعاوي  السيد 
السال0  حي   04 الرقم  عنوانه(ا) 
 24200 بنور  سيدي  الزحاحرة 

الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن 9   05 بباريخ  باكادير   البجارية 

)201 تمت رقم 3276.

545I

Ste ORIENTAL AUDIT

G S CONCASSAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
G S CONCASSAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
الزرقطوني عسارة البصراوي الطابق 

2 رقم  - 60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.22841

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
)201 تقرر حل  12 دجن 9  املؤرخ في 
 G املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  حبلغ    S CONCASSAGE
حقرها  وعنوان  درهم   100.000
عسارة  الزرقطوني  شارع  اإلجبساعي 
 60000  - رقم    2 البصراوي الطابق 
اغالق   : ل  نتيجة  املغرب  وجدة 

الشركة .
شارع  ب  البصفية  حقر  حدد  و 
الزرقطوني عسارة البصراوي الطابق 

2 رقم 7 - 60000 وجدة املغرب. 

و عين:
السيد(ة) الهواري   عبد الصادقي 
 60000 و عنوانه(ا) 12 زنقة الزياني  

وجدة املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بباريخ  بوجدة   البجارية 

2020 تمت رقم 336.

546I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 MEHREZ ET MEBROUK
NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
 MEHREZ ET MEBROUK

NEGOCE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار شنن  
حداغ 63000 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
72(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 MEHREZ ET MEBROUK

.NEGOCE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حخبلفة/خدحات  البضائع/اشغال 

فالحية.

عنوان املقر االجبساعي : دوار شنن  
حداغ 63000 بركان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 500   : حمسد  ح 9وك  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد حمرز حمسن :  500 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   حمسد  ح 9وك  السيد 
الناظور   62(00 تجزئة الليسون زايو 

املغرب.
عنوانه(ا)  حمسن  حمرز  السيد 
دوار شنن حداغ 63000 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)   حمسد  ح 9وك  السيد 
الناظور   62(00 تجزئة الليسون زايو 

املغرب
عنوانه(ا)  حمسن  حمرز  السيد 
دوار شنن حداغ 63000 بركان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بباريخ  االببدائية ب 9كان  

2020 تمت رقم 304.

547I

MOUSSAOUI HAJJI

 TOP FROID SERVICES
BENTAHAR

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 TOP FROID SERVICES

BENTAHAR شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
حرزوكة الطابق األر�شي رقم 202 

ارفود - 52200 أرفود املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

14035

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 TOP  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FROID SERVICES BENTAHAR

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهزة البكييف 

الوساطة 

تركيب الطاقة الشسسية.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 202 رقم  األر�شي  الطابق  حرزوكة 

ارفود - 52200 أرفود املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

الحسن  بن  الغني  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الحسن  بن  الغني  عبد  السيد 
عنوانه(ا) زنقة الداخلة الحي الجديد 

أرفود 52200 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الحسن  بن  الغني  عبد  السيد 
عنوانه(ا) زنقة الداخلة الحي الجديد 

أرفود 52200 أرفود املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 718/2020.

548I

حوثق

NOUVELLE SEM
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

حوثق
اقاحة النور زاوية شارع عبد هللا بن 
ياسين و زنقة كراون - الطابق الثاني 
بلفدير  الدار البيضاء ، 20310، 

الدار البيضاء املغرب
NOUVELLE SEM شركة املساهسة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 108-
112 شارع السفي9 بن عائشة الدار 
البيضاء - 20252 البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.31573
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   1((2 دجن 9   04 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.100.000»
 2.000.000» إلى  درهم»   (00.000»
درهم» عن طريق :  إدحاج احبياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

دجن 9 2))1 تمت رقم 110020.
54(I

حوثق

ليلى بريستيج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حوثق
زاوية شارع يعقوب املنصور و زنقة 
لبنان اقاحة احيطاف ب الطابق 
االول شقة رقم 2 جليز حراكش، 

40000، حراكش املغرب
ليلى بريستيج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي باب دكالة 
اقاحة بوكار الطابق4 الشقة رقم 21 
حراكش.  - 40000  حراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105735

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
ليلى   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

بريستيج.
:   حوضوع  غرض الشركة بإيجاز 

الشركة في املغرب وفي الخارج
وكل  العقاري،  اإلنعاش   •
حن   به  املبعلقة  العقارية  العسليات 

بناء وإنجاز تجزيئات عقارية 
العقارات  جسيع  بناء   •
العاحة  االسبعساالت  ملخبلف 
الجساعية  أو  والفردية  والخاصة 
املسلوكة  العقارات  واسبغالل 
كراءها  أو  حباشرة  بطريقة  للشركة 
، شراء،  أو اسبغاللها بطريقة أخرى 
بيع، كراء، اسبي9اد، تصدير و البجارة 
أو  الخاحة  املنبوجات  جسيع  في 

املصنعة ، الوكالة أو السسسرة.
أنواع  جسيع  شراء   •
اإلنعاش  عسليات  وكل  العقارات 
العقاري أو البجزئات ، و بصفة عاحة 
بصفة  املبعلقة  العسليات  جسيع 
حباشرة أو غي9 حباشرة لكل أو جزء 

حن العسليات السالفة الذكر .
عنوان املقر االجبساعي : باب دكالة 
 21 الشقة رقم  اقاحة بوكار الطابق4 

حراكش.  - 40000  حراكش  املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

6.500.000 درهم، حقسم كالبالي:
السيدة بلقزيز خديجة :  52.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
  : نتيل  النفس  طيب  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   13.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة بلقزيز خديجة عنوانه(ا) 
حراكش  جليز  زيدون  ابن  زنقة   3

40000 حراكش  املغرب.

نتيل  النفس  طيب  السيد 
جليز  زيدون  ابن  زنقة   3 عنوانه(ا) 

حراكش 40000 حراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
نتيل  النفس  طيب  السيد 
جليز  زيدون  ابن  زنقة   3 عنوانه(ا) 

حراكش 40000 حراكش  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
24 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 5025.
550I

TY CONSULTING

 SPACIA NUEVOS HOTELES
SA

إعالن حبعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
 SPACIA NUEVOS HOTELES SA

«شركة  املساهسة»
 Tanger, :وعنوان حقرها االجبساعي
 Hôtel Hilton Garden Inn, Place
du Maghreb Arabe, S/N, Rond-
 - Point de la Gare Ferroviaire

طنجة املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.47145

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تم اتخاذ   2020 حارس   05 املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
 Manuel تفويت سهم واحد حن طرف
 Maria Felipa إلى JOVE CAPELLAN
JOVE SANTOS، تفويت سهم واحد 
 Maria Rocio DIAZ طرف  حن 
 Manuel Angel JOVE إلى PEREIRA
حن  واحد  سهم  تفويت   ،SANTOS
 Jaime DE LACALLE DE طرف 
 AVANTE» الشركة  إلى   NORIEGA
سهم  تفويت   ،»  MAROC SARL
 Fernando Celso طرف  حن  واحد 
 FERREIRO LAMAMIE CLAIRAC

 » ESPACIA AVANTE SL» إلى الشركة
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قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
 Manuel JOVE CAPELLAN إسبقالة
حن حهاحه كعضو في حجلس اإلدارة و 
 Jaime DE و  اإلدارة  حجلس  رئيس 
 Maria و   LACALLE DE NORIEGA
حن حهاحهم   Rocio DIAZ PEREIRA

كأعضاء في حجلس اإلدارة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
 Maria Felipa JOVE تعيين  حايلي: 
 Manuel Angel JOVE و   SANTOS
 » الشركة  إلى  باإلضافة   SANTOS
كأعضاء   »  ESPACIA AVANTE SL

جدد في حجلس اإلدارة
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

حايلي: حجلس اإلدارة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 0)2330.
551I

AUDICO

يكسور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

يكسور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
حمسد بن لحبيب بن حبارك  عين 
السبع - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.238455

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 حاي   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
 200 أصل  حن  اجبساعية  حصة   5
حصة لفائدة  السيد (ة) حمسد دكي9 

برادة بباريخ 14 حاي 2020.

برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
 200 أصل  حن  اجبساعية  حصة   5
حصة لفائدة  السيد (ة) سعد  برادة 

بباريخ 14 حاي 2020.
برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
 200 أصل  حن  اجبساعية  حصة   5
نتيل برادة  (ة)  السيد  حصة لفائدة  

بباريخ 14 حاي 2020.
برادة  حمسد   (ة)  السيد  تفويت 
 200 أصل  حن  اجبساعية  حصة   5
حصة لفائدة  السيد (ة) الها0 برادة 

بباريخ 14 حاي 2020.
دكي9  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
47 حصة اجبساعية حن أصل  برادة 
200 حصة لفائدة  السيد (ة) صوفية  

عسور بباريخ 14 حاي 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 8)7415.

552I

LA MAROCAINE C.J

RENT AZFOUD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عسارة بوعشيق حكبب 1 ، 23000، 
بني حالل املغرب

RENT AZFOUD  شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حكبب رقم 

2 بين الطابقين تجزئة الشطبي 2 
رقم 3  - 23000 بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10323

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 RENT  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

. AZFOUD

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات .

حكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بين الطابقين تجزئة الشطبي   2 رقم 

2 رقم 3  - 23000 بني حالل املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 500.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حني9 ازفوظ :  5.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

حي  السيد حني9 ازفوظ عنوانه(ا) 
االدارسة زنقة 3 رقم 28  23000 بني 

حالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

حي  السيد حني9 ازفوظ عنوانه(ا) 
االدارسة زنقة 3 رقم 28  23000 بني 

حالل املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 486.

553I

EL OUARRAD AZIZ

GECICO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

GECICO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 3 

شقة 2 زنقة فرابي املدينة الجديدة 
حكناس - 50000 حكناس املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.46((5
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«200.000 درهم» أي حن «300.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 2301.

554I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE SOCIAGRI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
STE SOCIAGRI  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : دوار اوالد 
عبد الرحسان حداغ 63000 بركان 

املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.1313

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تقرر   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 
ذات  شركة    STE SOCIAGRI حل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
الوحيد حبلغ رأسسالها 10.000 درهم 
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اوالد 
بركان   63000 حداغ  الرحسان  عبد 
بأي  القيا0  لعد0  نتيجة  املغرب 

حعاحالت تجارية.
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و عين:

و  عاللي   االاله   عبد  السيد(ة) 
يعقوبي  املجاهد  زنقة   32 عنوانه(ا) 

املغرب  بركان   63000 الداخلة   حي 

كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

بباريخ 14 يوليوز 2020 وفي دوار اوالد 

بركان   63000 حداغ  الرحسان  عبد 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  ب 9كان   االببدائية 

2020 تمت رقم 306.

555I

QUALICIA CONSULTING

AQUA MOLECULAIRE

SARL AU 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage APPT N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

 AQUA MOLECULAIRE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 زنقة  

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - 

20120 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(73(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 AQUA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.MOLECULAIRE SARL AU

- حعالجة   : غرض الشركة بإيجاز 

املياه

حساحات  وصيانة  إنشاء   -

السباحة

- أعسال السباكة

الصناعية  الكهربائية  األعسال   -

واملنزلية

- تركيب تدفئة حركزية

- تصسيم داخلي

- هندسة حدنية

- البجارة

- اسبي9اد و تصدير.

زنقة    10  : عنوان املقر االجبساعي 

 -  5 رقم  شقة   3 الطابق  الحرية 

20120 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 500.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 5.000   : الصوفي  أيوب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الصوفي  أيوب  السيد 

7 بلوك اوه رقم  حي سالحة حجسوعة 

الدارالبيضاء   20670 البيضاء   4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  الصوفي  أيوب  السيد 

7 بلوك اوه رقم  حي سالحة حجسوعة 

الدارالبيضاء   20670 البيضاء   4

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743556.

556I

LMT AUDITING

MEET TECHNOLOGY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

 MEET TECHNOLOGY
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 
اليخت، 65 شارع الكورنيش، 

عسارة أ، الطابق 3، حكبب رقم 82 - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
46(883

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 MEET  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.TECHNOLOGY
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 
في حجال البواصل السسعي البصري.

إقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
65 شارع الكورنيش، عسارة  اليخت، 
أ، الطابق 3، حكبب رقم 82 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
حعسر  الدين  عز  حمسد  السيد 
بقيسة  حصة   1.000   : البوراشدي 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

حعسر  الدين  عز  حمسد  السيد 
شارع   13 عنوانه(ا)  البوراشدي 
أحسد أحين،  الطابق 1، شقة 3،  حي 
راسين 20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
حعسر  الدين  عز  حمسد  السيد 
شارع   13 عنوانه(ا)  البوراشدي 
أحسد أحين،  الطابق 1، شقة 3،  حي 
راسين 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743756.
557I

TY CONSULTING

 SPACIA TANGER CITY
CENTER SA

إعالن حبعدد القرارات
TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
 SPACIA TANGER CITY CENTER

SA «شركة  املساهسة»
 TANGER, :وعنوان حقرها االجبساعي
 - -  23, Rue Carnot - 6ème étage

طنجة املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.270(7

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تم اتخاذ   2020 حارس   05 املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
 Manuel تفويت سهم واحد حن طرف
 Maria Felipa إلى JOVE CAPELLAN
JOVE SANTOS، تفويت سهم واحد 
 Maria Rocio DIAZ طرف  حن 
 Manuel Angel JOVE إلى PEREIRA
حن  واحد  سهم  تفويت   ،SANTOS
 Jaime DE LACALLE DE طرف 
 AVANTE» الشركة  إلى   NORIEGA
سهم  تفويت   ،»  MAROC SARL
 Fernando Celso طرف  حن  واحد 
 FERREIRO LAMAMIE CLAIRAC

 » ANFA PLAGE SA» إلى الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي:



11045 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

 Manuel JOVE إسبقالة   
كعضو  حهاحه  حن   CAPELLAN
حجلس  رئيس  و  اإلدارة  حجلس  في 
 Jaime DE LACALLE DE اإلدارة و 
 Maria Rocio DIAZ و   NORIEGA
في  كأعضاء  حهاحهم  حن   PEREIRA

حجلس اإلدارة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
 Maria Felipa JOVE تعيين  حايلي: 
 Manuel Angel JOVE و   SANTOS
 » الشركة  إلى  باإلضافة   SANTOS
كأعضاء   »  ESPACIA AVANTE SL

جدد في حجلس اإلدارة
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

حايلي: حجلس اإلدارة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233207.
558I

TY CONSULTING

TANGER CITY CENTER SA 
إعالن حبعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

 TANGER CITY CENTER SA 
«شركة  املساهسة»

 TANGER, :وعنوان حقرها االجبساعي
 23, Rue Carnot - 6ème étage,

Bureau N°7 - - طنجة املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري: 
.28213

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تم اتخاذ   2020 أبريل   27 املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 
 Manuel تفويت سهم واحد حن طرف
 Maria Felipa إلى JOVE CAPELLAN
JOVE SANTOS، تفويت سهم واحد 
 Maria Rocio DIAZ طرف  حن 
 Manuel Angel JOVE إلى PEREIRA

حن  واحد  سهم  تفويت   ،SANTOS
 Jaime DE LACALLE DE طرف 
 AVANTE» الشركة  إلى   NORIEGA

 » MAROC SARL
قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
 Manuel JOVE CAPELLAN إسبقالة
حن حهاحه كعضو في حجلس اإلدارة و 
 Jaime DE و  اإلدارة  حجلس  رئيس 
 Maria و   LACALLE DE NORIEGA
حن حهاحهم   Rocio DIAZ PEREIRA

كأعضاء في حجلس اإلدارة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
 Maria Felipa JOVE تعيين  حايلي: 
 Manuel Angel JOVE و   SANTOS
 » الشركة  إلى  باإلضافة   SANTOS
كأعضاء   »  ESPACIA AVANTE SL

جدد في حجلس اإلدارة
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

حايلي: حجلس اإلدارة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233208.
55(I

سوجيستيو ليكسوس

تر الراسوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احسد املنصور الدهبي رقم11 ، 

2000)، العرائش املغرب
تر الراسوس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة ابن 
الخطيب رقم 25 الطابق الثاني - 

2000) العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5371
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
تر   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

الراسوس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين لحساب الغي9.
: زنقة ابن  عنوان املقر االجبساعي 
 - الثاني  الطابق   25 رقم  الخطيب 

2000) العرائش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:
50 حصة    : السيد حمسد حونجي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد رشيد اليوسفي :  50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حونجي  حمسد  السيد 
 (2000  876 رقم   1 تجزئة شعبان 

العرائش املغرب.
السيد رشيد اليوسفي عنوانه(ا) 
تجزئة شعبان 1 اقاحة النصر رقم11 

2000) العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  حونجي  حمسد  السيد 
 (2000  876 رقم   1 تجزئة شعبان 

العرائش املغرب
السيد رشيد اليوسفي عنوانه(ا) 
تجزئة شعبان 1 اقاحة النصر رقم11 

2000) العرائش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بباريخ  بالعرائش   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 517.
560I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

SOCIETE RBN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

SOCIETE RBN TRANS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك 01 

الزنقة 07 الرقم 26 بنسركاو اكادير 

اكادير 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(5465

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. SOCIETE RBN TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغي9.

 01 عنوان املقر االجبساعي : بلوك 

بنسركاو اكادير   26 الرقم   07 الزنقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : بنبي�شي  رضوان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : بنبيس  املصطفي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد رضوان بنبي�شي عنوانه(ا) 

دوار الشواوشة الغنادرة سيدي بنور 

24200 الجديدة املغرب.

السيد املصطفي بنبيس عنوانه(ا) 

سيدي  الزحاحرة  املحسدي  الحي   56

بنور 24200 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
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السيد رضوان بنبي�شي عنوانه(ا) 

دوار الشواوشة الغنادرة سيدي بنور 

24200 الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5465).

561I

CAF MAROC

LOG B & C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

LOG B & C شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة واد 

زيز رقم 20 اقاحة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 0000) طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

107231

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 LOG  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.B & C

و  شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تهيئة و تجزئة االرا�شي.

زنقة واد   : عنوان املقر االجبساعي 

الطابق  كاسطيا  اقاحة   20 رقم  زيز 

طنجة   (0000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

  : اللطيف بنسسعود  السيد عبد 

300 حصة بقيسة 100 درهم للحصة

 300   : ايدار  االله  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبد العالي البليدي  :  300 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبد النبي بنسسعود :  100 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

بنسسعود  اللطيف  عبد  السيد 

تجزئة االحل زنقة الشهيد  عنوانه(ا) 

 221 رقم  العزيز  عبد  ابن  الخاضر 

0000) طنجة املغرب.

السيد عبد االله ايدار عنوانه(ا) 

 C GONZALO TORRENTE

 BALLESTER 11 2 D AZUDECA

 ’  DE HENARES GUADALAJARA

، اسبانيا.

البليدي   العالي  عبد  السيد 

تطوان  طريق  النزاهة  حي  عنوانه(ا) 

طنجة   (0000  25 املقري رقم  حنزه 

املغرب.

بنسسعود  النبي  عبد  السيد 

عنوانه(ا) شارع عبد الكريم الخطابي 
رقم 64  0000) الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد عبد االله ايدار عنوانه(ا) 

 C GONZALO TORRENTE

 BALLESTER 11 2 D AZUDECA

 ’  DE HENARES GUADALAJARA

، اسبانيا

البليدي   العالي  عبد  السيد 

تطوان  طريق  النزاهة  حي  عنوانه(ا) 

طنجة   (0000  25 املقري رقم  حنزه 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 2)2332.

562I

 شيشا سعيد حماسب حعبسد بالرشيدية

FIABILITY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيشا سعيد حماسب حعبسد 
بالرشيدية

57 زنقة حوالي عبد هللا بن علي 
الواد لحسر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
FIABILITY TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر دار 

احي9ة فركال السفال تنجداد  - 52600 
تنجداد املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2012/(273

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 أبريل   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اعسا0  حراد   (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   800
800 حصة لفائدة  السيد (ة) حمسد 

اعسا0 بباريخ 27 أبريل 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم )20.
563I

 شيشا سعيد حماسب حعبسد بالرشيدية

 MOROCCO LESS
TRAVELLED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

شيشا سعيد حماسب حعبسد 
بالرشيدية

57 زنقة حوالي عبد هللا بن علي 
الواد لحسر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
   MOROCCO LESS TRAVELLED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 
حرزوكة الطاوس الريصاني قصر 

حرزوكة الطاوس الريصاني 52202 
حرزوكة املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2015/10(47

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
رفع  تم   2020 يونيو   12 في  املؤرخ 
رأسسال الشركة بسبلغ قدره «0.000) 
إلى  درهم»   10.000» أي حن  درهم» 
«100.000 درهم» عن طريق :  إجراء 
املحددة  الشركة  ديون  حع  حقاصة 

املقدار و املسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 208.

564I

Sayarh & Menjra Law Firm

ED-ALL
تأسيس شركة املساهسة

Sayarh & Menjra Law Firm
52، شارع زرقطوني طابق 5 ، 
20000، الدار البيضاء املغرب
ED-ALL «شركة املساهسة» 

وعنوان حقرها االجبساعي: حرينا 
كريسطال، 3 شارع سيدي حمسد بن 
عبدهللا B06 طابق سفلي -، 20100 

الدارالبيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهسة»
رقم البقييد في السجل البجاري 

.46712(
 04 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�شى 
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 
األسا�شي لشركة املساهسة باملسيزات 

البالية:
شكل الشركة : شركة املساهسة .

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
ED-  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALL
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

تكنولوجيا.
حرينا   : االجبساعي  املقر  عنوان 
كريسطال، 3 شارع سيدي حمسد بن 
 20100  - طابق سفلي   B06 عبدهللا 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة: )) سنة.
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ويبلغ رأسسال الشركة 00).)1.28 
درهم،

حقسم كالبالي:
حجلس  أعضاء  أو  املبصرفون 

الرقابة: 
 Nouredine Amrani السيد 
و  اإلدارة  حجلس  رئيس  بصفبه(ا) 
 rue de la  12 حدير عا0 عنوانه(ا) 
 paix Quartier Racine 20100

الدارالبيضاء املغرب
السيدة Hind Lahrichi بصفبه(ا) 
 12 عنوانه(ا)  اإلدارة  حجلس  عضو 
 rue de la paix Quartier Racine

20100 الدارالبيضاء املغرب
بصفبه(ا)   Educacio الشركة 
عضو حجلس اإلدارة عنوانه(ا) حرينا 
حمسد  سيدي  شارع   3 كريسطال، 
بن عبدهللا B06 طابق سفلي 20100 

الدارالبيضاء املغرب
 Maroc Numeric Fund الشركة
اإلدارة  حجلس  عضو  بصفبه(ا) 
 Technopark عنوانه(ا) طريق نواصر

20100 الدارالبيضاء املغرب
حراقب أو حراقبي الحسابات :

 Audec Partners الشركة 
Maroc (ا)بصفبه حراقب الحسابات 
شارع الرقطوني ط7   223 عنوانه(ا) 

20100 الدارالبيضاء املغرب
األسا�شي  النظا0  حقبضيات 
توزيع  و  االحبياطي  ببكوين  املبعلقة 

األرباح :
حن صافي الربح عن كل سنة   5٪

حالية لبكوين االحبياطي القانوني.
جسعية  تمدد   ، الرصيد  حن 
املخصص  الجزء  املساهسين 

للسساهسين.
املنصوص  الخاصة  اإلحبيازات 

عليها لكل شخص :
.u    

بقبول  حبعلقة  حقبضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 740862.

565I

CABINET OUASSI

NAFOREST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET OUASSI

عسارة كوحرزيد شارع الحرية طابق 

االول حكبب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

NAFOREST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك أ 

رقم 201 تجزئة ادحين ايت حلول - 

86000 ايت حلول املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.18(61

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تقرر حل  26 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسسالها  حبلغ    NAFOREST

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

تجزئة   201 رقم  أ  بلوك  اإلجبساعي 

ادحين ايت حلول - 86000 ايت حلول 

املغرب نتيجة ل : حشاكل حالية.

أ  و حدد حقر البصفية ب بلوك 

 - ادحين ايت حلول  تجزئة    201 رقم 

86000 ايت حلول املغرب. 

و عين:

السيد(ة) بناصر  نافع و عنوانه(ا) 

ادحين  تجزئة   201 رقم  أ  بلوك 

86000 ايت حلول اكادير كسصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 1223.

566I

medchosca

MTH  OUTSOURCING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
medchosca

رقم 15 شارع عسر بن الخطاب 
الدشي9ة الجهادية انزكان ، 86360، 

انزكان املغرب
MTH  OUTSOURCING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 05 
الطابق الثالث عسارة برج سفي9 

تجزئة FO862 زاوية شارع الحسن 
األول و شارع خالد بن الوليد اكادير  

- 80060 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

43885
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
  MTH  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.OUTSOURCING
حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال  .
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق الثالث عسارة برج سفي9   05
الحسن  شارع  زاوية   FO862 تجزئة 
األول و شارع خالد بن الوليد اكادير  

- 80060 اكادير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد ملخي9 املهدي  :  334 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
333 حصة    : السيد ازول حكيم 

بقيسة 100 درهم للحصة .
333 حصة    : السيد تزيت احين  

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  املهدي   ملخي9  السيد 
رقم )20 الفضية 2 حي الوفاء اكادير 

80060 اكادير املغرب.

السيد ازول حكيم عنوانه(ا) رقم 

اكادير  الشرف  حي   101 بلوك   0(

80060 اكادير املغرب.

عنوانه(ا)  احين   تزيت  السيد 
)3 شارع حوالي عبد  1 رقم  عسارة د 

هللا اكادير 80060 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  املهدي   ملخي9  السيد 
رقم )20 الفضية 2 حي الوفاء اكادير 

80060 اكادير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5481).

567I

بن طاهر سي9احيك

بنطاهر سيراميك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بن طاهر سي9احيك

صندوق ال 9يد رقم 5207    سيدي 

املنضري تطوان ، 3000)، تطوان 

املغرب

بنطاهر سي9احيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي جساعة 

الحسراء بني حسان تطوان - 3000) 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

27337

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : بنطاهر 

سي9احيك.

غرض الشركة بإيجاز : بيع جسيع 

انواع حواد البناء.
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جساعة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 (3000 الحسراء بني حسان تطوان - 

تطوان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد عبد الخالق بنهساج :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
  : السيد املفضل الجبلي العسراني 
500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
بنهساج  الخالق  عبد  السيد 
بن  الحسن  حوالي  شارع  عنوانه(ا) 

املهدي 3000) تطوان املغرب.
العسراني   الجبلي  املفضل  السيد 
عنوانه(ا) جساعة الحسراء بني حسان 

3000) تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
بنهساج  الخالق  عبد  السيد 
بن  الحسن  حوالي  شارع  عنوانه(ا) 

املهدي 3000) تطوان املغرب
العسراني  الجبلي  الفضل  السيد 
عنوانه(ا) جساعة الحسراء بني حسان 

3000) تطوان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2353.
568I

cafge

ANIS REST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

cafge
 Mustapha el maani، 234
20130، casablanca maroc

ANIS REST شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 332اقاحة 
ريان الطابق 5 رقم 21 ابراهيم 

الروداني املعاريف - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.460(73

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

املؤرخ في 13 غشت 2020 تم  تمويل  

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 21 رقم   5 «332اقاحة ريان الطابق 

 20000  - ابراهيم الروداني املعاريف 

«7زنقة   إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 

الدار   20000  - كوتي  حي  تيوفيل 

البيضاء  املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74378.

56(I

الحبيب الهيبة

ساني اندستري

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

الحبيب الهيبة

3، شارع ) بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 20140، الدار 

البيضاء املغرب

ساني اندست9ي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي احال 4 

الزنقة 25 الرقم 5 سيدي ال 9نو�شي 

- الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.2(5651

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   2020 غشت   18 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

«100.000 درهم» أي حن «100.000 

عن  درهم»   200.000» إلى  درهم» 

ديون  حع  حقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 18012.
570I

fiduazizi

STE ARTE CUISINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduazizi
شارع عسر املخبار حي القدس شارع 
عسر املخبار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
STE ARTE CUISINES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوان حقرها اإلجبساعي

 AABDA N°99 QUARTIER KHAT
 RAMLA 01 - 70000  LAAYOUNE

.MAROC
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.2(045

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) هشا0 الحضري 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  السيد (ة) عبد 

هللا لعسري بباريخ 25 غشت 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
االببدائية بالعيون  بباريخ 26 غشت 

2020 تمت رقم 1957/2020.
571I

guest call center

GUEST CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

guest call center
 ANGLE RUE GIBRALTAR ET
 ALGECIRAS, RESIDENCE
 ALJAZIRA KHADRAE, 1er

 ETAGE, BUREAU N° 6, Tanger. ،
90000، tanger maroc

GUEST CALL CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع جبل 
طارق و الجزيرة، إقاحة الجزيرة 

الخضراء الطابق األول، حكبب رقم 
6 طنجة 0000) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

107167
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 GUEST : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.CALL CENTER
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اسبقبال  و  إجراء   ) االتصال  حركز 

املكاملات ( حركز االتصال) ).
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
جبل طارق و الجزيرة، إقاحة الجزيرة 
الخضراء الطابق األول، حكبب رقم 6 

طنجة 0000) طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : النجاري  حسزة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد حصطفى عفو هللا 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد حسزة النجاري  
 (0000 طنجة   4 زنقة االخطل رقم 

طنجة املغرب.
هللا  عفو  حصطفى  السيد 
عنوانه(ا) زنقة فينزويال رقم 6 املصلى 

طنجة 0000) طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيد حسزة النجاري  
 (0000 طنجة   4 زنقة االخطل رقم 

طنجة املغرب.
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هللا  عفو  حصطفى  السيد 
عنوانه(ا) زنقة فينزويال رقم 6 املصلى 

طنجة 0000) طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233248.
572I

Le maître en gestion et conseil

LK INGENERIE & CONSEIL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Le maître en gestion et conseil
شارع حوالي اسساعيل تجزئة 

الفرح، اقاحة الفا بي 46، شقة 05، 
0000)، طنجة املغرب

 LK INGENERIE & CONSEIL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي ديار طنجة 
تجزئة 10، عسارة 2، حخزن رقم 5، 
املجاهدين - 0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
107187

 13 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LK  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INGENERIE & CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز : الهندسة و 

االستشارة في املجال الصناعي.
ديار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حخزن   ،2 عسارة   ،10 تجزئة  طنجة 
طنجة   (0000  - املجاهدين   ،5 رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 
درهم، حقسم كالبالي:

السيدة أحينة اهبال :  100 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اهبال  أحينة  السيدة 
 11 رقم  سارة2،  الحسني،  املجسع 

0000) طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  اهبال  أحينة  السيدة 
 11 رقم   ، سارة2  الحسني،  املجسع 

0000)  طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233258.

573I

SURA

SURA سورا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SURA
 DR TAGHIA NEKSSASSENE

 IKNIOUNE ، 45200، TINGHIR
املغرب

سورا SURA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تاغية 
نكساسن اكنيون - 45302 تنغي9 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

741
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
سورا   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.SURA

حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ألعسال البناء و االشغال املخبلفة

تأجي9 حعدات
تجارة..

تاغية   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تنغي9   45302  - اكنيون  نكساسن 

املغرب.
املدة التي تأسست حن أجلها الشركة 

: )) سنة .
 500.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.700   : السيد احمسد البدراوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1.650   : السيد لحسن البدراوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1.650   : البدراوي  السيد حمسد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد احمسد البدراوي عنوانه(ا) 
تاغية نكساسن اكنيون 45302 تنغي9 

املغرب.
عنوانه(ا)  البدراوي  السيد حمسد 
تاغية نكساسن اكنيون 45302 تنغي9 

املغرب.
السيد لحسن البدراوي عنوانه(ا) 
حي السال0 شارع الجاحعة العربية رقم 

137 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد احمسد البدراوي عنوانه(ا) 
تاغية نكساسن اكنيون 45302 تنغي9 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بباريخ  بتنغي9   االببدائية 

2020 تمت رقم 512.
574I

VISION AUDIT

HOME DECO DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN RIAD
 ABDELMOUMEN ETG N° 2 N° 7 ،

20100، CASABLANCA MAROC

HOME DECO DESIGN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الرقم 5 - 20130 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

470131
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 HOME : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.DECO DESIGN
اسبي9اد    : غرض الشركة بإيجاز 

أثاث وحفروشات حنزلية.
زنقة   10  : عنوان املقر االجبساعي 
 20130  -  5 الرقم   3 الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد انس لكصاعي :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : غربوش  بدرية  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لكصاعي  انس  السيد 
عين   (3 رقم   4 زنقة  الحداوية  حي 
الشق 20470 الدار البيضاء املغرب.

السيدة بدرية غربوش عنوانه(ا) 
الحي  واصل  سيدي  طريق   331

الصناعي 46050 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
 BK لكصاعي  انس  السيد 
الحداوية  حي  عنوانه(ا)   50(2(5
 20470 عين الشق   (3 رقم   4 زنقة 

الدار البيضاء املغرب
 H 4(1345 السيدة بدرية غربوش
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طريق سيدي واصل   331 عنوانه(ا) 

الحي الصناعي 46050 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 46)743.

575I

MARFID

ZINA FARM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARFID

 IMM83 APPT 3 SKIKINA AV

 HASSAN II ، 12000، TEMARA

MAROC

ZINA FARM شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 37 
زنقة إدريس األك 9 الشقة 6 الطابق 

الثالث حسان الرباط - 10020 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

14517(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ZINA  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.FARM

تربية  غرض الشركة بإيجاز : • 

الدواجن وإنباج البيض

إنباج الكباكيت.  •

وتصنيع  وتصدير  اسبي9اد   •

لبغذية  األعالف  جسيع  وتسويق 

الحيوانات (حاشية ، دواجن….).

املواد  جسيع  اسبي9اد   •
املفيدة لت9بية املوا�شي والدواجن.

جسيع  وتصدير  اسبي9اد   •
املنبجات الغذائية.

ترية املاعز.  •
وإنباج  املاعز  ألبان  إنباج   •

الج ن والزبادي… (بأنواعها).
•    تسسين املاشية.

.عنوان املقر االجبساعي : الرقم 37 
الطابق   6 زنقة إدريس األك 9 الشقة 
 10020  - الرباط  حسان  الثالث 

الرباط املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : ابراهيم  بندوز  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بندوز  ابراهيم  السيد 
حجسوعة الضحى الخي9 اقاحة 67 رقم 
15 سال الجديدة 11102 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  بندوز  ابراهيم  السيد 
حجسوعة الضحى الخي9 اقاحة 67 رقم 
15 سال الجديدة 11102 سال املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بباريخ  البجارية بالرباط  

2020 تمت رقم 3)1061.

576I

B.& B. COMPTA

CHICS & BEAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي 0 الرباط 
، 10150، الرباط املغرب

CHICS & BEAUX شركة ذات 
حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي )7 شارع 
ابن سينا الشقة رقم 14 أكدال 
الرباط - 0)100  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
145125

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   1(
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 CHICS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.& BEAUX
يبعلق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نشاط الشركة :  
    1. اسبي9اد وتصدير.

   2. كل حا يبعلق بالنسيج..
)7 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
أكدال   14 رقم  الشقة  سينا  ابن 

الرباط - 0)100  الرباط املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : الصالحي  كريم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   الصالحي  كريم  السيد 
شارع حمسد السادس السوي�شي   62

الرباط 10170 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)   الصالحي  كريم  السيد 
شارع حمسد السادس السوي�شي   62

الرباط 10170 الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  البجارية بالرباط  

2020 تمت رقم 106142.

577I

CDH AUDIT ET CONSEILS

  SCANDINAVIAN
SHIPCHANDLER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
  SCANDINAVIAN

SHIPCHANDLER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 81 زنقة 
بيي9 بارون - 20110 الدار البيضاء 

املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.32883

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 02 حارس 2020 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
الدار   20110  - زنقة بيي9 بارون   81»
البيضاء املغرب» إلى «44 زنقة حمسد 
البيضاء   الدار   20110  - سسيمة 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 68)743.
578I

CDH AUDIT ET CONSEILS

UNIFARMA
شركة املساهسة

خفض رأسسال الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
UNIFARMA  شركة املساهسة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حمسد 
بركة اقاحة السال0 طريق طوريطو - 

3000) تطوان املغرب.
خفض رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.117

العا0  الجسع  بسقب�شى 
يونيو   24 في  املؤرخ  اإلسبثنائي 
الشركة  رأسسال  خفض  تم   2020
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درهم»   6.500.000» قدره  بسبلغ 
إلى  درهم»   13.000.000» حن  أي 
 : طريق  عن  درهم»   6.500.000»

تخفيض القيسة اإلسسية لألسهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2348.
57(I

CDH AUDIT ET CONSEILS

UNIFARMA
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D’AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC

UNIFARMA شركة املساهسة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حمسد 

بركة اقاحة السال0 طريق طوريطو - 
3000) تطوان املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.117

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   2.150.000»
«6.500.000 درهم» إلى «8.650.000 
حقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
حع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2348.
580I

CDH AUDIT ET CONSEILS

  SCANDINAVIAN
SHIPCHANDLER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيي9 نشاط الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

  SCANDINAVIAN

SHIPCHANDLER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي 81 زنقة 

بيي9 بارون - 20110 الدارالبيضاء 

املغرب.

تغيي9 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.32883

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم تغيي9   2020 حارس   02 املؤرخ في 

«االسبي9اد  حن  الشركة  نشاط 

وكذلك  املنبجات  لجسيع  والبصدير 

تسوين  بسهسة  املبعلقة  االنشطة 

التي  العسليات  «جسيع  إلى  السفن» 

حباشر  غي9  أو  حباشر  بشكل  تبعلق 

ببقديم الخدحات للسفن وعلى وجه 

الخصوص جسيع األنشطة املبعلقة 

والتزود  واملناولة  الشحن  بسهنة 

وحراقبة  وفمص  والبوريد  بالوقود 

السفن.

اللوجستية  العسليات  جسيع   -

البضائع  لجسيع  والشحن  والبخزين 

واملنبجات واملواد املنقولة بمرا وبرا 

وع 9 السكك الحديدية وجوا ؛

والجوي  وال 9ي  البمري  النقل   -

لجسيع  الحديدية  وع 9السكك 

الغذائية  واملواد  والسلع  املنبجات 

واألشياء حن جسيع األنواع وحن جسيع 

املصادر ؛

- اسبي9اد البضائع.

وخدحات  وخ 9ات  نصائح   -

حبنوعة.

الشركات  جسيع  في  املساهسة   -

نفس  لها  التي  واألجنتية  املغربية 

الغرض «.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 68)743.

581I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 SCANDINAVIAN

SHIPCHANDLER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 SCANDINAVIAN

SHIPCHANDLER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 81 زنقة 

بيي9 بارون - 20110 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.32883

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   201( دجن 9   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 CARL (ة)  السيد  تفويت 

حصة   NICOLAJ KJELDSEN 110

حصة   2.000 أصل  حن  اجبساعية 

                                                                                                                                        Anne Dominique (ة) لفائدة  السيد

DUPONT     بباريخ 23 دجن 9 )201.

 JAN EIRIK (ة)  السيد  تفويت 

 CAMILLE KJELDSEN 110

 2.000 أصل  حن  اجبساعية  حصة 

 Anne (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

 23 بباريخ   Dominique DUPONT

دجن 9 )201.

 ALICIA (ة)  السيد  تفويت 

 SOLVEIG KJELDSEN 110

 2.000 أصل  حن  اجبساعية  حصة 

 Anne (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

 23 بباريخ   Dominique DUPONT

دجن 9 )201.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )6)743.

582I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

 CORPORATE
 PROFESSIONAL

ACCOUNTANTS PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni, ,26(
 Etage 2, Appartement 3, ،

20040، CASABLANCA MAROC
 CORPORATE PROFESSIONAL
 ACCOUNTANTS PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 367 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الشقة 24 - 

20040 الدار البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.400751

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
 2018 يونيو  حن   01 في  املؤرخ 
الحالي  االجبساعي  املقر  تمويل   تم  
شارع الزرقطوني   367» للشركة حن 
20040 الدار   -  24 6 الشقة  الطابق 
شارع   26(» إلى  املغرب»  البيضاء 
 -  3 الشقة   6 الطابق  الزرقطوني 

20040 الدار البيضاء  املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

حن يناير )201 تمت رقم 688347.
583I

Aïd comptable

JJ ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
JJ ENGINEERING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Angle      وعنوان حقرها اإلجبساعي
 rue Salah Eddine rue hansali
 et av Med V Imm B Résidence
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 tanagra Centre,5 eme étage

N 25 kenitra 14020 القنيطرة 

املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.53(0(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تم تعيين  04 غشت  املؤرخ في 

حسي9 جديد للشركة السيد(ة) الباغي 

الجياللي كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بالقنيطرة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 78457.

584I

Aïd comptable

JJ ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

Aïd comptable

 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc

JJ ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Angle وعنوان حقرها االجبساعي

 rue Salah Eddine rue hansali

 et av Med V Imm B Résidence

 tanagra Centre,5 eme étage

N 25 kenitra 14020 القنيطرة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.53(0(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تست   2020 غشت   04 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 Travaux divers ou

.constructions /génie civil

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بباريخ  بالقنيطرة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 78457.

585I

STE SUD EST GESTION SARL

TIYADRINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العسارة )) شارع حوالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 
املغرب

TIYADRINE TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 
كردحيت تنجداد  - 52600 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1403(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TIYADRINE TRAVAUX
-أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حبنوعة
-كراء املعدات

-اسبي9اد و تصدير.
قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تنجداد   52600  - كردحيت تنجداد  

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
500 حصة    : السيد احسد ارخو 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد احسد باعدي :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
 07 السيد احسد ارخو عنوانه(ا) 
الريش   52400 ادريس  حوالي  زنقة 

املغرب.

عنوانه(ا)  باعدي  احسد  السيد 
 52250 تنجداد  كردحيت  قصر 

كلسيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
 07 السيد احسد ارخو عنوانه(ا) 
الريش   52400 ادريس  حوالي  زنقة 

املغرب
عنوانه(ا)  باعدي  احسد  السيد 
 52250 تنجداد  كردحيت  قصر 

كلسيسة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 720.

586I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

أدي سبور سوير
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي الفبح عسارة بالل 
طابق االول الشقة  رقم 01 العيون ، 

70000، العيون املغرب
أدي سبور سوير  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
خنيفرة رقم 7) حكرر  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
31(73

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   24
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

أدي   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

سبور سوير .

عالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسالبس  الصناعي  االنباج  تجارية 

البظاهرات  تنظيم  الرياضية 

الرياضية االست9اد و البصدير .

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 70000  - حكرر    (7 رقم  خنيفرة 

العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حمسد بادي  عنوانه(ا) حي 

الفبح زنقة تافياللت رقم 04  70000 

العيون  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد حمسد بادي  عنوانه(ا) حي 

الفبح زنقة تافياللت رقم 04  70000 

العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بباريخ  االببدائية بالعيون  

2020 تمت رقم 1155/2020.

587I

MEH EXPERTISE

TRAIFACT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

TRAIFACT شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 25 تجزئة 

الوفاء زنقة عبد العزيز الحبابي  - 

25000 خريبكة املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

647(

 10 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRAIFACT
حسون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء،  أو  حخبلفة  حفالت،أشغال 

البجارة.

عنوان املقر االجبساعي : 25 تجزئة 
 - الحبابي   العزيز  عبد  زنقة  الوفاء 

25000 خريبكة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد تخيم عبد الفباح :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الفباح  عبد  تخيم  السيد 

شقة  الزهور  إقاحة   27 عنوانه(ا) 

خريبكة   25000 الثاني   الطابق   4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الفباح  عبد  تخيم  السيد 

شقة  الزهور  إقاحة   27 عنوانه(ا) 

خريبكة   25000 الثاني  الطابق   4

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بخريبكة  بباريخ 25 غشت 

2020 تمت رقم 675.

588I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE LABEL TAFILALET
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE LABEL TAFILALET
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر ايت 
حسعود حدغرة الراشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
العا0  الجسع  بسقب�شى 
غشت   22 في  املؤرخ  اإلسبثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   2020
درهم»   (00.000» قدره  بسبلغ 
إلى  درهم»   100.000,00» حن  أي 
  : عن طريق  درهم»   1.000.000,00»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 230/2020.
58(I

MEH EXPERTISE

KHOULUM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي إقبال 

خريبكة ، 25023، خريبكة املغرب
KHOULUM شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 255 
زنقة بوعبيد سليساني حي القدس 2 
الشطر 2  - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
6481

 17 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KHOULUM
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
وحلحقاتها،  األلوحنيو0  قطاعات 
نجارة األلوحنيو0، أشغال حخبلفة أو 

البناء .
عنوان املقر االجبساعي : رقم 255 
 2 زنقة بوعبيد سليساني حي القدس 
الشطر 2  - 25000 خريبكة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

  : الغاني   عبد  قرنفلي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
الغاني   عبد   قرنفلي  السيد 
 25000 الفران  زنقة   ( عنوانه(ا) 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الغاني   عبد   قرنفلي  السيد 
 25000 الفران  زنقة   ( عنوانه(ا) 

خريبكة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بخريبكة  بباريخ 25 غشت 

2020 تمت رقم 676.
5(0I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE LABEL TAFILALET
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE LABEL TAFILALET
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر ايت 
حسعود حدغرة الراشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   2020 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زحراني   انيس   (ة)  تفويت السيد 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   6.000
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   6.000
غشت   22 بباريخ  اوهاحو   يوسف  

.2020
سفيان   (ة)  السيد  تفويت 
2.000 حصة اجبساعية  السليساني  
لفائدة   حصة   2.000 أصل  حن 
السيد (ة) يوسف  اوهاحو  بباريخ 22 

غشت 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بباريخ  بالرشيدية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 230/2020.
5(1I

FIDUCOMPETENCES

بونكي دور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
بونكي دور  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 
كوبي الطابق السفلي رقم 21 دار 

بوعزة الدار البيضاء  - 20400 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467(53

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

بونكي   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

دور .

فضاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

حقهى –قاعة شاي.

اقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

دار   21 رقم  السفلي  الطابق  كوبي 

بوعزة الدار البيضاء  - 20400 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

الجاي          حهدي  السيد - 

درهم   100 بقيسة  حصة   500   :

للحصة .

السيد - دوحينيكو زيكرينو   :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حهدي الجاي         عنوانه(ا) 

توحرت  ابن  زنقة  االزهار  اقاحة   31

طابق 6 رقم 27 طنجة 20400 طنجة 

املغرب.

زيكرينو    دوحينيكو  السيد 

السو�شي  سعيد  ابو  زنقة  عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار  بوركون   22 شقة 

20200 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

زيكرينو    دوحينيكو  السيد 

السو�شي  سعيد  ابو  زنقة  عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار  بوركون   22 شقة 

20200 الدار البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 741806.

5(2I

FIDUCOMPETENCES

جابرو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

جابرو شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي )21 شارع 

حصطفى املعاني الطابق الثالث الدار 

البيضاء - 20400 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46623(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   25

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : جابرو.

أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وجسيع الحرف املبعلقة.

 21(  : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع حصطفى املعاني الطابق الثالث 

الدار البيضاء - 20400 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

حورو  بن  الرزاق  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
حورو  بن  الرزاق  عبد  السيد 
رقم   66 زنقة   3 الوفاق  عنوانه(ا) 
الدار    20400 البيضاء  االلفة   16

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
حورو  بن  الرزاق  عبد  السيد 
رقم   66 زنقة   3 الوفاق  عنوانه(ا) 
الدار   20400 البيضاء  االلفة   16

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 740104.

5(3I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ASSISTANCE KACHKAT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 1) الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقبصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
ASSISTANCE KACHKAT شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 32 
السويقة القديسة حركز سيدي 

أحسد الكنبور - 46202 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
2545

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   201( أكبوبر   05
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ASSISTANCE KACHKAT
غرض الشركة بإيجاز : اسبكشاف 

األخطاء وإصالحها للسيارات.
 32 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
السويقة القديسة حركز سيدي أحسد 
الكنبور - 46202 اليوسفية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  
درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : الرياحي  املهدي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الرياحي  املهدي  السيد 
 46300  216 رقم  بوكراع  حي 

اليوسفية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  الرياحي  املهدي  السيد 
 46300  216 رقم  بوكراع  حي 

اليوسفية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  باليوسفية   االببدائية 

نون 9 )201 تمت رقم 633.
5(4I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PRESTATION SIMO BEL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 1) الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقبصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
PRESTATION SIMO BEL شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
املسي9ة الخضراء 118 الطابق االول  
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- 46053 الشساعية املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.86(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 يوليوز   08 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«00.000) درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  باليوسفية   االببدائية 
يوليوز 2020 تمت رقم 222/2020.

5(5I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PIOVE DI SACO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 1) الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقبصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
PIOVE DI SACO شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل 
رقم 03 زنقة ص 9ا درب الحجاج  - 

46053 الشساعية املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.273(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تم   2020 غشت   08 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   500.000» قدره 
«1.000.000 درهم» إلى «1.500.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  باليوسفية   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 270/2020.

5(6I

TH CONSULTING

MAY PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

MAY PRINT  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة ستبة 
زاوية كاسكون حي املستشفيات - 

20360 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468013
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 MAY  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. PRINT
طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األوفست والطباعة الرقسية..
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ستبة زاوية كاسكون حي املستشفيات 

- 20360 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 500   : كسوس  أحسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة عن 9 كسوس :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كسوس  أحسد  السيد 
حي  ستبة   زنقة  كاسكون  زاوية 
املستشفيات اقاحة الهداية  الشقة 2 

20360 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  كسوس  عن 9  السيدة 

 1 الشقة   83 عسارة  سيتي  كولف 

بوسكورة النواصر   املدينة الخضراء 

27182 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)   كسوس  عن 9  السيدة 

1 املدينة الخضراء  83 الشقة  عسارة 

الدار   27182 النواصر   بوسكورة 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم )74185.

5(7I

TH CONSULTING

 LTQ - LABORATOIRE 
TOUZANI AL QODS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

 LTQ - Laboratoire Touzani 

Al Qods شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 567 شارع 

القدس عين الشق حي العسرية - 

تجزئة السكن األنيق - 20610 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

46(837

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LTQ -  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.Laboratoire Touzani Al Qods
اسبغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
حخب 9 البماليل الطبية - شراء و تأجي9 

و توفي9 األدوية و األجهزة الطبية .
 567  : االجبساعي  املقر  عنوان 
شارع القدس عين الشق حي العسرية 
- تجزئة السكن األنيق - 20610 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد عسر التزاني :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  التزاني  عسر  السيد 
كاليفورنيا   27 رقم  كنزة  تجزئة 

20150  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  التزاني  عسر  السيد 
كاليفورنيا   27 رقم  كنزة  تجزئة 

20150 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 743667.
600I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ADNANE TOURS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 1) الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقبصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
ADNANE TOURS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اوالد 
طالب جساعة الستيعات - 46300 

اليوسفية املغرب.
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حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1((1

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

2020 تقرر حل  11 ف 9اير  املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

  ADNANE TOURS الشريك الوحيد

درهم   100.000 رأسسالها  حبلغ 

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اوالد 

 46300  - الستيعات  جساعة  طالب 

توقف   : اليوسفية املغرب نتيجة ل 

أنشطة الشركة.

و حدد حقر البصفية ب دوار اوالد 

 46300  - الستيعات  جساعة  طالب 

اليوسفية املغرب. 

و عين:

و  عدنان  ال 9بي   السيد(ة) 

اقاحة   4 عسارة   2 الشقة  عنوانه(ا) 

الدوحة شارع حوالي يوسفحي 0 ج 

(ة)  كسصفي  املغرب  اسفي   46000

للشركة.

الحدود  اإلقبضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  حمل  و  املخابرة  حمل  لهم 

العقود و الوثائق املبعلقة بالبصفية 

: دوار اوالد طالب جساعة الستيعات 

اليوسفية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  باليوسفية   االببدائية 

حارس 2020 تمت رقم 276/2020.

604I

CORPORATE AUDIT GROUP

DIRHAMS.COM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املوحن، الطابق 

الخاحس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

  DIRHAMS.COM

 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 33 
حكرر، زنقة حمسد بن إبراهيم 

املراك�شي  - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.234383
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تقرر   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 
حل DIRHAMS.COM   شركة ذات 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
 100.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 
اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 
إبراهيم  بن  حمسد  زنقة  حكرر،   33
البيضاء  الدار   20000  - املراك�شي  
املغرب نتيجة لعد0 وجود إحكانيات 

أو فرص لبمقيق الهدف االجبساعي.
و عين:

السيد(ة) علي   حرحة بن بابانا  و 
عنوانه(ا) سساللية، زنقة تانسيفت، 
املغرب  حراكش   20000  2(2 الرقم 

كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
بباريخ 17 يوليوز 2020 وفي 33 حكرر، 
 - زنقة حمسد بن إبراهيم املراك�شي  

20000 الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742203.

605I

AFTISSE CONSEIL

 ELIZ LUXURY
اليز لوكسوري

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
ELIZ LUXURY

 اليز لوكسوري شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 
عيت حسيدة ,عسارة 3 الشقة 15 

املكبب رقم 2 بالطابق الثالث شارع 
عبد الكريم الخطابي . - 40000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105661
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ELIZ  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

LUXURY اليز لوكسوري.
تعهدات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة 
تنظيم األحداث واملناسبات

اقاحة   : االجبساعي  املقر  .عنوان 
 15 الشقة   3 ,عسارة  حسيدة  عيت 
بالطابق الثالث شارع   2 املكبب رقم 
 40000  -  . الخطابي  الكريم  عبد 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 700   : سكينة   زيدان  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة زيدان هاجر :  300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة زيدان سكينة  عنوانه(ا) 
 40000  106 رقم  ب   2 املسي9ة 

حراكش املغرب.
عنوانه(ا)  هاجر   زيدان  السيدة 
 40000  106 رقم  ب   2 املسي9ة 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

زيدان سكينة عنوانه(ا)  السيدة 
 40000  106 رقم  ب   2 املسي9ة 

حراكش املغرب
عنوانه(ا)  هاجر   زيدان  السيدة 
 40000  106 رقم  ب   2 املسي9ة 

حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
13 غشت  بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 114888.

607I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AIT OUAKRIM COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 AIT OUAKRIM COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

الوحدة، بلوك 84، رقم 24 - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
15(27

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 AIT  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OUAKRIM COMMERCE
البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاحة، االسبي9اد 
و البصدير 

الـبجــاريـة  الـعـسـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
حـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـبـي  املـالـيـة 
أو غيـر حـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
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حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الوحدة، بلوك 84، رقم 24 - 73000 

الداخلة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

  : السيد ايت واكريم عبد الواحد 

500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة

السيد ايت واكريم عبد الحكيم  :  

500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات وحواطن الشركاء :

الواحد  عبد  واكريم  ايت  السيد 

الرجاء  زنقة  النصر  حي  عنوانه(ا) 

83350 اوالد تايسة  املغرب.

السيد ايت واكريم عبد الحكيم  
عنوانه(ا) شارع الخنساء، زنقة فاس، 

رقم 66 83350 اوالد تايسة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

الواحد  عبد  واكريم  ايت  السيد 

الرجاء  زنقة  النصر  حي  عنوانه(ا) 

83350 اوالد تايسة  املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بباريخ  االببدائية بوادي الذهب  

يوليوز 2020 تمت رقم 572.

60(I

TRA-COM-FISC-ASSISTANCE

HAICONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRA-COM-FISC-ASSISTANCE

10، زنقة السعيدية رقم 8 ، 

0000)، طنجة املغرب

HAICONS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

شيكوفسكي و السيد قطب إقاحة 

جوبا ب طابق 4 رقم 126-14 ص.ب 

867 طنجة املركز - 0000) طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106735

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 حارس   13

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HAICONS

بيع حواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالبقسيط.

زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

إقاحة  قطب  السيد  و  شيكوفسكي 

جوبا ب طابق 4 رقم 14-126 ص.ب 

طنجة   (0000  - طنجة املركز   867

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 10.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 100   : اسويريطا  هيثم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد هيثم اسويريطا عنوانه(ا) 

غرسة حورا زنقة 64 رقم 28 0000) 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد هيثم اسويريطا عنوانه(ا) 

غرسة حورا زنقة 64 رقم 28 0000) 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 232860.

611I

mohammed boumzebra

JANAH PRESTATIONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

JANAH PRESTATIONS  شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حراب رقم 

4 زنقة 85 حي املصلى  - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

445(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   07

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 JANAH : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. PRESTATIONS
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-حقاول  -حقاول تركيب كهربائي  بناء 

اشغال حخبلفة.

حراب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم 4 زنقة 85 حي املصلى  - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

الشركة:   رأسسال  حبلغ 

100.000,00 درهم، حقسم كالبالي:

السيد جناح عبد الرحيم :  1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  جناح  السيد 
 01 بلوك  تهاحي  ايت  حي  عنوانه(ا) 
04  23200 الفقيه بن  05 رقم  زنقة 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
الرحيم  عبد  جناح  السيد 
 01 بلوك  تهاحي  ايت  حي  عنوانه(ا) 
04  23200 الفقيه بن  05 رقم  زنقة 

صالح املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  االببدائية بالفقيه بن صالح  

24 غشت 2020 تمت رقم 236.
612I

cerecof

وود ن د زاين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
وود ن د زاين  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي : شقة 4 - 
2) عسارة 21 الطابق 4 البظاحن 2 

-  - 80000 اكادير املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.3010(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 02 يوليوز 2020 تقرر حل 
وود ن د زاين  شركة ذات املسؤولية 
 100.000 رأسسالها  حبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة 
4 - 2) عسارة 21 الطابق 4 البظاحن 
اكادير املغرب نتيجة   80000  -   -  2

لعد0 كفاية السيولة.
و عين:

و  حخزاني  سسي9ة    السيد(ة) 
 21 عسارة   (2  -  4 شقة  عنوانه(ا) 
اكادير   80000 2 البظاحن   4 الطابق 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
 4 وفي شقة   2020 يوليوز   07 بباريخ 
- 2) عسارة 21 الطابق 4 البظاحن 2 

-  - 80000 اكادير املغرب.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بباريخ  باكادير   البجارية 

2020 تمت رقم 5560).

613I

س-اطلس

RAKIB PROMOTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني حالل 
املغرب

RAKIB PROMOTION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم )3 

حي السال0 الزنقة 1 الطابق الباني - 
23000 بني حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10331

 06 عقد حر حؤرخ في  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 RAKIB : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.PROMOTION
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
بيع االرا�شي السكنية.

 3( رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
 - الطابق الباني   1 حي السال0 الزنقة 

23000 بني حالل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 500.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد عبو رقيب :  5.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد عبو رقيب عنوانه(ا) تجزئة 

)4 23000 بني  6 رقم  2 بلوك  القلم 

حالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد عبو رقيب عنوانه(ا) تجزئة 

)4 23000 بني  6 رقم  2 بلوك  القلم 

حالل املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بباريخ  حالل   ببني  االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 2)4.

615I

FIDUCOMPETENCES

تيسيراكت ديفلوبمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي9 جديد للشركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

تيسي9اكت ديفلوبسو   

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع عبد 

املوحن حسر بي9�شي الطابق الخاحس 

رقم E34 الدار البيضاء     - 23000 

الدار البيضاء     املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

. 307523

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تعيين  تم   2020 حاي   2( في  املؤرخ 

السيد(ة)   للشركة  جديد  حسي9 

العسري  حينة كسسي9 وحيد

تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742101.

621I

CADES SARL

EFFICOM MULTISERVICES-
SARL

إعالن حبعدد القرارات

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
EFFICOM MULTISERVICES-
SARL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي: 80 زنقة 

اكادير الدار البيضاء - -  الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: -.

بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تم اتخاذ   2020 ف 9اير   11 املؤرخ في 

القرارات البالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على حايلي: 

تفويت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
سعداني  حهدي  السيد  اسبقالة 

حساني حن حنصب حسي9
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على حايلي: 

التسيي9
بند رقم 8: الذي ينص على حايلي: 

حساهسات
بند رقم ): الذي ينص على حايلي: 

رأس املال
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 742328.
622I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BRAVO ANFA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

BRAVO ANFA  شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

السال0، الزنقة 31، رقم ) - 73000 

الداخلة  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

15(25

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. BRAVO ANFA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9 

الـبجــاريـة  الـعـسـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

حـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـبـي  املـالـيـة 

أو غيـر حـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله..

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 73000  - ( 31، رقم  السال0، الزنقة 

الداخلة  املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : حمفوظ  بدر  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بدر حمفوظ عنوانه(ا) 22 
 15000 حي النجاح  زنقة بني حالك، 

الخسيسات  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
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السيد بدر حمفوظ عنوانه(ا) 22 
 15000 حي النجاح  زنقة بني حالك، 

الخسيسات  املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بباريخ  االببدائية بوادي الدهب  

يوليوز 2020 تمت رقم 544.
623I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SARGA FRIGO INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 SARGA FRIGO INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي الحي 

الصناعي رقم -05الداخلة - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
15(51

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SARGA FRIGO INDUSTRIE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجسيد  واسبي9اد  تصدير  وشراء  بيع 
املنبوجات  انواع  جسيع  وحعالجة 

البمرية.
الصيدالبمري  بجسيع انواعه..

الحي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 73000  - -05الداخلة  الصناعي رقم 

الداخلة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : السيد الشريف الخطاط 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : براك  السيد حمسد علي 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

الخطاط  الشريف  السيد 
الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه(ا) 

املغرب.
السيد حمسد علي براك عنوانه(ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد حمسد علي براك عنوانه(ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بباريخ  االببدائية بوادي الدهب  

يوليوز 2020 تمت رقم 564.

626I

حينارة فينانس جروب

صكاي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حينارة فينانس جروب
52 شارع حوالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز حراكش ، 

40000، حراكش املغرب
صكاي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 52، شارع 
حوالي رشيد، الطابق الرابع شقة 
رقم7، جليز  - 40000 حراكش  

املغرب .
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.80021

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر حل   2020 يونيو   22 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسسالها  حبلغ  صكاي  
 ،52 درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي 
الرابع  الطابق  رشيد،  حوالي  شارع 
40000 حراكش   شقة رقم7، جليز  - 

املغرب  نتيجة ل : خسارة الشركة.

 ،52 ب  البصفية  حقر  حدد  و 
الرابع  الطابق  رشيد،  حوالي  شارع 
40000 حراكش   شقة رقم7، جليز  - 

املغرب . 
و عين:

السيد(ة) حنى   ايت بويغولدن  و 
حراكش    40000 حراكش   عنوانه(ا) 

املغرب  كسصفي (ة) للشركة.
و  بنشقرون  حريم     السيد(ة) 
حراكش    40000 حراكش   عنوانه(ا) 

املغرب  كسصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقبضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  حمل  و  املخابرة  حمل  لهم 
العقود و الوثائق املبعلقة بالبصفية 
الطابق  رشيد،  حوالي  شارع   ،52  :

الرابع شقة رقم7، جليز 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بباريخ  البجارية بسراكش  

2020 تمت رقم 5)1145.
627I

NEOCOMPTADUNORD

BALLYOUNES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

BALLYOUNES شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي طريق 
الرباط املجسع الحسني 1 عسارة 

خلود 1 الطابق الرابع شقة رقم 46 - 
0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10720(

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BALLYOUNES
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
جسيع األحالك  بيع و شراء  العقاري، 

العقارية.
طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عسارة   1 الحسني  املجسع  الرباط 
 46 الطابق الرابع شقة رقم   1 خلود 

- 0000) طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
�شي  أوالد  العربي  حمسد  السيد 
 1.000 حصة بقيسة   100   : حمسد 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
�شي  أوالد  العربي  حمسد  السيد 
زنقة  افني  شارع  عنوانه(ا)  حمسد 
 (3020 املصلى   12 رقم   01 ب درب 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
�شي  أوالد  العربي  حمسد  السيد 
زنقة  افني  شارع  عنوانه(ا)  حمسد 
 (3020 املصلى   12 رقم   01 ب درب 

3020) املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بباريخ  بطنجة   البجارية 

2020 تمت رقم 233 281 .
630I

CADES SARL

VITALYS CONSEIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
VITALYS CONSEIL SARL شركة 
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ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي : 46 شارع 
الزرقطوني طابق 1 شقة 3 - 20014 

الدار البيضاء املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.384277

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تقرر   2020 ف 9اير   12 في  املؤرخ 
 VITALYS CONSEIL SARL حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   100.000 رأسسالها  حبلغ 
شارع   46 اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 
الزرقطوني طابق 1 شقة 3 - 20014 
لحل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

حبكر .
و عين:

و  الكرحة  ليلى    السيد(ة) 
املحسدية   1(8 القدس  عنوانه(ا)  
كسصفي  املغرب  املحسدية   10000

(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
بباريخ 11 ف 9اير 2020 وفي 46 شارع 
الزرقطوني طابق 1 شقة 3 - 20014 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

غشت 2020 تمت رقم 7)7422.
632I

MAROC COMPTA PLUS

TITAX TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

Fidaz
 hay saidia meknes ، 207
50000، Meknes Maroc

MED-BENTHAMI شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 
د/10 شقة 11 املنار 2 ب 0 ع  - 

50000 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
503(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
MED- : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.BENTHAMI
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املخبلفة - تنظيم الحفالت - املباجرة.
عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - ع    0 ب   2 املنار   11 شقة  د/10 

50000 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد بن تهاحي حمسد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد بن تهاحي حمسد عنوانه(ا) 

حكناس 50000 حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد بن تهاحي حمسد عنوانه(ا) 

حكناس 50000 حكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بسكناس   البجارية 
رقم  تمت   2020 غشت   13

.40411120007118
634I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة العيون الساقية 

الحسراء

2TAN TRADE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 
العيون الساقية الحسراء

صندوق ال 9يد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

2Tan Trade  شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حدينة 
الوفاق رقم 330 ج  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
32701

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 2Tan  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. Trade
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال و الخدحات ذات الصلة
نقل األشخاص و البضائع

البجارة العاحة
  االست9اد والبصدير

الحراسة والنقل الدولي .
حدينة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الوفاق رقم 330 ج  - 70000 العيون 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد اسالحة بي9ة :  1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بي9ة  اسالحة  السيد 
 70000 ج    330 حدينة الوفاق رقم 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
العيا�شي كروج عنوانه(ا)  السيد 
 82000 5 حي عين الرحسة   )5 زنقة 

طانطان املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعيون  بباريخ 25 غشت 

2020 تمت رقم 1934/20.

635I

Fidaz

MED-BENTHAMI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fidaz
 hay saidia meknes ، 207
50000، Meknes Maroc

MED-BENTHAMI شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 
د/10 شقة 11 املنار 2 ب 0 ع  - 

50000 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
503(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
MED- : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.BENTHAMI
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املخبلفة - تنظيم الحفالت - املباجرة.
عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - ع    0 ب   2 املنار   11 شقة  د/10 

50000 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد بن تهاحي حمسد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بن تهاحي حمسد عنوانه(ا) 
حكناس 50000 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   
وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد بن تهاحي حمسد عنوانه(ا) 
حكناس 50000 حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بسكناس   البجارية 
رقم  تمت   2020 غشت   13

.40411120007118

636I

STE FACILITY.CASH 

STE MAJAIT TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE MAJAIT TRANS SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 
الثالث حلك حسزة 8 حي أوالد 

حسوسة  - 35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

184(
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. MAJAIT TRANS SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع للغي9 وطنيا و دوليا ، اسبي9اد 

وتصدير ، البفاوض.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الثالث حلك حسزة 8 حي أوالد حسوسة  

- 35100 جرسيف املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
السيد حجعيط عبد العزيز :  500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد حجعيط حصطفى 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
العزيز   عبد  حجعيط  السيد 
جرسيف  حسرية  حي  عنوانه(ا) 

35100 جرسيف املغرب.
حصطفى    حجعيط  السيد 
غياطة  الحضري  القطب  عنوانه(ا) 
قطاع 01 جرسيف 35100 جرسيف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
العزيز  عبد  حجعيط  السيد 
جرسيف  حسرية  حي  عنوانه(ا) 

35100 جرسيف املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بباريخ 17 

غشت 2020 تمت رقم 848.
63(I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة بني حالل خنيفرة - 

حلحقة خنيفرة

CASH EUROPE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة بني 
حالل خنيفرة - حلحقة خنيفرة

حقر حلحقة غرفة بني حالل -خنيفرة 
بخنيفرة الحي االداري -  طريق 
تادلة، 54000، خنيفرة املغرب
CASH EUROPE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي املسي9ة 
تيغسالين القباب  خنيفرة 54000 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3375

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 CASH  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.EUROPE

غرض الشركة بإيجاز : - اسبي9اد و 

تصدير االالت الكهربائية

و  الخضر  تصدير  و  -اسبي9اد 

الفواكه

-اشغال حخبلفة

-حفاوضة.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

خنيفرة  القباب   تيغسالين  املسي9ة 

54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 50.000 الشركة:   رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي:

 500   : عناية   بن  خالد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد خالد بن عناية  عنوانه(ا) 

ايم سي9 شقة83 000)0 فوا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد خالد بن عناية  عنوانه(ا) 

ايم سي9 شقة83 000)0 فوا فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بخنيفرة  بباريخ 21 يوليوز 

2020 تمت رقم 173.

640I

societe comptaline for you

 SOCIETE TIZIRANE
IKHOUANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسي9 جديد للشركة

 SOCIETE TIZIRANE IKHOUANE
SARL   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حبجر 

رقم 578 حي الوحدة بنسودة فاس  
املغرب.

تعيين حسي9 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.52681
بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
2020 تم تعيين  22 يوليوز  املؤرخ في 
السيد الشطون  حمسد كسسي9 جديد 

للشركة .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بفاس   البجارية 

2020 تمت رقم )7)1.
644I

Oil mill Mediterranean

 OiL MILL 
 MEDITERRANEAN « O2M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Oil mill Mediterranean
املنطقة الصناعية بسيدي ليبي ٦٢، 

، 0، اكادير املغرب
 OiL MILL MEDITERRANEAN 
O2M »  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي املنطقة 
الصناعية بسيدي بيبي رقم 62 

اقليم شبوكة ايت باها  - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
202(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 أبريل   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 OiL MILL MEDITERRANEAN

. « O2M
عصر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واسبخراج وبيع زيت الزيبون واألركان
املنطقة   : عنوان املقر االجبساعي 
الصناعية بسيدي بيبي رقم 62 اقليم 
اكادير   80000  - باها   ايت  شبوكة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
الشركة:   رأسسال  حبلغ 

3.000.000 درهم، حقسم كالبالي:
 30.000   : السيد هكاك الحسن 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الحسن  هكاك  السيد 
اكادير   80000  45 فونتي حي 0 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
عنوانه(ا)  يونس  هكاك  السيد 
80000 اكادير  45 اكادير  فونتي رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   12 بباريخ  االببدائية بانزكان  

2020 تمت رقم ))5.

646I

فيكوج دو سوس ش 0 0 للشريك الوحيد

أسفار أيوب
 ش 0 0

 للشريك الوحيد

ASSFAR AYOUB SARL AU - 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

فيكوج دو سوس ش 0 0 للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصويرة املغرب

أسفار أيوب ش 0 0 للشريك الوحيد 
  ASSFAR AYOUB SARL AU -

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي كراج 
رقم 223، تجزئة الرونق - 44000 

الصويرة املغرب.
تمويل  املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4141

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 22 شتن 9 )201 تم  تمويل  
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - الرونق  تجزئة   ،223 رقم  «كراج 
«رقم  إلى  املغرب»  الصويرة   44000
 46000  - قليعة  تجزئة داحوح،   ،05

آسفي  املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالصويرة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 160.

647I

STE FACILITY.CASH 

 STE MARKETING SYSTEME
 INFORMATIQUE ET
STRATEGIE MSIS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE MARKETING SYSTEME
 INFORMATIQUE ET STRATEGIE
MSIS SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي  حي 

 V سيدي حو�شى رقم 13 شارع حمسد
جرسيف - 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1843

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 STE MARKETING SYSTEME

 INFORMATIQUE ET STRATEGIE

. MSIS SARL

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، املعلوحاتي  والبطوير  حعلوحاتية 

األشغال   ، واإلعالنات  التسويق  

املخبلفة.

حي    : االجبساعي  املقر  عنوان 

 V سيدي حو�شى رقم 13 شارع حمسد

جرسيف - 35100 جرسيف املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

السيد حروان بناوي  :  500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 500   : بشرى    السيد حجوبي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بناوي   حروان  السيد 

 35100 جرسيف  فضيلة  تجزئة 

جرسيف املغرب.

السيد حجوبي بشرى   عنوانه(ا) 

جرسيف  هللا  عبد  حلك  تجزئة 

35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  بناوي   حروان  السيد 

 35100 جرسيف  فضيلة  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بجرسيف   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 844.

648I

فيكوج دو سوس ش 0 0 للشريك الوحيد

أسفار أيوب
 ش 0 0

 للشريك الوحيد 

ASSFAR AYOUB SARL AU  -
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيكوج دو سوس ش 0 0 للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصويرة املغرب

أسفار أيوب ش 0 0 للشريك الوحيد 
  ASSFAR AYOUB SARL AU  -

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 05، 
تجزئة داحوح، لقليعة - 46000 

آسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4141

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
تست   201( شتن 9   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناي  حسنة  (ة)  السيد  تفويت 
حصة اجبساعية حن أصل   10.000
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   10.000
شتن 9   22 بباريخ  ابن جديد  حمسد 

.201(
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 10 بباريخ  بالصويرة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 160.
64(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 DAKHLA PROWAY
SERVICES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
  DAKHLA PROWAY SERVICES
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شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 
النهضةن رقم 2630 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
15873

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. DAKHLA PROWAY SERVICES
بيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اصالح  تصدير،  اسبي9اد،  شراء، 
و  الرافعات،  أنواع  جسيع  كراء  و 

الرافعات الشوكية 
الـبجــاريـة  الـعـسـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
حـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـبـي  املـالـيـة 
أو غيـر حـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 73000  -  2630 رقم  النهضةن 

الداخلة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 66 سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 1.000   : السيد سعيد بوزداي  

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد سعيد بوزداي  
 801 رقم   ،15 زنقة  السال0  حي 

73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد سعيد بوزداي  
 801 رقم   ،15 زنقة  السال0  حي 

73000 الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  االببدائية بوادي الدهب  

يوليوز 2020 تمت رقم 510.
650I

نوغلب

MARI D OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزانا 
ح 9وكة طريق أكوراي حكناس ، 

50000، حكناس املغرب
MARI D OR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 345 
حي النصر عين تاوجدات - 51000 

الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4((17
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 MARI  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.D OR
غرض الشركة بإيجاز : البجارة..

عنوان املقر االجبساعي : رقم 345 
 51000  - تاوجدات  النصر عين  حي 

الحاجب املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .
 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:
 400   : الحسين  بوحتى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
300 حصة    : السيد بوحتى عسر 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد بوحتى احسد :  300 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بوحتى الحسين عنوانه(ا) 
عين   345 رقم   02 النصر  حي 

تاوجدات  51000 الحاجب املغرب.
السيد بوحتى عسر عنوانه(ا) رقم 
عين تاوجطات   02 النصر  حي   345

51000 الحاجب  املغرب.
السيد بوحتى احسد عنوانه(ا) رقم 
عين تاوجطات   02 النصر  حي   345

51000 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:
السيد بوحتى الحسين عنوانه(ا) 
عين   345 رقم   02 النصر  حي 

تاوجدات  51000 الحاجب املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 1714.
651I

نوغلب

DRA SOUFLA TRAV
إعالن حبعدد القرارات

نوغلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزانا 
ح 9وكة طريق أكوراي حكناس ، 

50000، حكناس املغرب
DRA SOUFLA TRAV «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجبساعي: رقم 324 

تجزئة الداليا ايت يعز0 اكوراي 
الحاجب  - 51000 الحاجب املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري: 

.47335
بسقب�شى الجسع العا0 االسبثنائي 
تم اتخاذ   2020 يناير   23 املؤرخ في 

القرارات البالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تفويت السيد بن دالل احسد  حايلي: 
اصل  حن  اجبساعية  1000حصة 
عي�شى  السيد  لفائدة  1000حصة 

عبد الرحيم.

قرار رقم 2: الذي ينص على حايلي: 
اسبقالة السيد بن دالل احسد حن 

حهاحه في الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على حايلي: 
الرحيم  عبد  عي�شى  السيد  تعين 

كسسي9 وحيد للشركة .
قرار رقم 4: الذي ينص على حايلي: 
عبد  للسيدعي�شى  البوقيع  سلطة 

الرحيم فقط.
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
حايلي:  املصادقة على تمين القوانين 

االساسية للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا0 األسا�شي البالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على حايلي: 
املساهم  السيد عي�شى عبد الرحيم: 

الوحيد.
بند رقم 7: الذي ينص على حايلي: 
تم تمديد رأس املال بسائة ألف درهم 
، حقسسة إلى ألف (1000) سهم بسائة 
)100.00) درهم وحخصصة بالكاحل 
الوحيد السيد عي�شى عبد  للشريك 

الرحيم.
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
الرحيم  عبد  عي�شى  السيد  حايلي: 
إدارة  يسارس   ، الوحيد  املساهم  ؛ 

الشركة دون حد زحني.
على  ينص  الذي   :25 رقم  بند 
الرحيم  عبد  عي�شى  السيد  حايلي: 
إدارة  يضسن   ، الوحيد  املساهم  ؛ 

الشركة دون حد زحني.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 9اير   13 بباريخ  البجارية بسكناس  

2020 تمت رقم 5)6.
652I

فيكوج دو سوس ش 0 0 للشريك الوحيد

أسفار أيوب ش 0 0
 للشريك الوحيد

ASSFAR AYOUB SARL AU - 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي9 جديد للشركة
فيكوج دو سوس ش 0 0

 للشريك الوحيد
45، شارع العقبة، ، 44000، 

الصويرة املغرب
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أسفار أيوب ش 0 0 للشريك الوحيد 
   ASSFAR AYOUB SARL AU -

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 05، 
تجزئة دا حوح، قليعة - 46000 

آسفي املغرب.
تعيين حسي9 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4141

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 
)201 تم تعيين  22 شتن 9  املؤرخ في 
ابن  السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي9 

جديد حمسد كسسي9 وحيد
تبعا لقبول اسبقالة املسي9.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالصويرة   االببدائية 

غشت 2020 تمت رقم 160.
653I

STE ANGLE DE GESTION SARL

TALIOL FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحسد الحريزي تجزئة 

البسسساني رقم 6 - أ تطوان ، 
3000)، تطوان املغرب

TALIOL FISH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي جبل زحز0 
سانية الطريس - 3200) املضيق 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.24573

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تست   2020 غشت   06 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الغي9على  لحساب  البضائع  نقل 

الصعيد الوطني والدولي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
12 غشت  االببدائية ببطوان  بباريخ 

2020 تمت رقم 2336.
654I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCIETE SAHARA BERRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

 SOCIETE SAHARA BERRIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

باحنيني عسارة الجساني الطابق 

البالث رقم 13 حي السال0 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16001

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملسيزات البالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIETE SAHARA BERRIES

الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجسيع انواعها.

و  الفواكه  انواع  جسيع  حعالجة 

الخضر.

تربية املواشيواالبقار..

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطابق  الجساني  عسارة  باحنيني 

البالث رقم 13 حي السال0 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

حصة   650   : بيدا  علي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 75   : فال  احسد  احسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد التشي9 الت9وزي :  75 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد خليفة احنان :  125 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 75   : الخطاط  الحبيب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بيدا  علي  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

السيد احسد احسد فال عنوانه(ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  الت9وزي  التشي9  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  احنان  خليفة  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

الخطاط  الحبيب  السيد 

الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه(ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

عنوانه(ا)  بيدا  علي  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بباريخ  االببدائية بوادي الدهب  

غشت 2020 تمت رقم 5)5.

655I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FOOD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

FOOD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حمسد فاضل السساللي عسارة سيد 

نوتيك الطابق الثانيالشقة رقم 6 و5 

الداخلة - 73000 الداخلة  املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.612(

بسقب�شى الجسع العا0 اإلسبثنائي 

تم   2020 يوليوز   21 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   4.000.000»

 4.500.000» إلى  درهم»   500.000»

درهم» عن طريق :  إدحاج احبياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بباريخ  االببدائية بوادي الدهب  

يوليوز 2020 تمت رقم 567.

656I

WAFCOM

W & M
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

WAFCOM

 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

w & M شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : شارع 

املسي9ة الخضراء زنقة 6 أكبوبر 

عسارة 3 الطابق 3 شقة 3  - 20100 

الدار البيضاء  املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.361715

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 

 w املؤرخ في )0 حارس 2020 تقرر حل

M & شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد حبلغ رأسسالها 

حقرها  وعنوان  درهم   30.000

الخضراء  املسي9ة  شارع  اإلجبساعي 

زنقة 6 أكبوبر عسارة 3 الطابق 3 شقة 

املغرب  الدار البيضاء    20100  -   3

نتيجة ألزحة إقبصادية.
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و عين:
 Anne   Marion السيد(ة) 
فرحات   77 عنوانه(ا)  و   BESTEIRO
 10000   141 رقم   5 حشاد الطابق 
(ة)  كسصفي  املغرب  البيضاء   الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
شارع  وفي   2020 حارس   0( بباريخ 
املسي9ة الخضراء زنقة 6 أكبوبر عسارة 
الدار   10200  -   3 3 شقة  الطابق   3

البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء   بالدار  البجارية 

يوليوز 2020 تمت رقم 738507.

657I

حسبأحنة ساحي للسماسبة
حي حيسونة رقم 55 بلوك 4

الطابق األول بني حالل

STE SJ CARS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي : 12 الشقة 
رقم 5 الطابق الثاني شارع بورقية 

حي ابن سينا بني حالل 23004
رقم البقييد في السجل

البجاري )726
تفويت حصص

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�شى 
تست   2020 ف 9اير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على حا يلي :
جواي  الحبيب  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   1650
حصة لفائدة السيدة فاطسة   5000

سريال بباريخ 12 ف 9اير 2020.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
16 يوليو  االببدائية ببني حالل بباريخ 

2020 تمت رقم 1)3.

 EXECUTIVE TRAINING
WORLDWIDE PRIVEE

حجسع الجوهرة الخضراء، حشروع 
حركز االشراق، طريق الجديدة 
العسارة 27، املكبب A16، الدار 

البيضاء.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
462521

بسقب�شى  عقد حوثق حؤرخ في 17 
يونيو 2020 تم إعداد القانون 
األسا�شي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملسيزات البالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 EXECUTIVE TRAINING  :

. WORLDWIDE PRIVEE
غرض الشركة بإيجاز :االستشارة 

والبكوين املنهي.
حجسع    : االجبساعي  املقر  عنوان 
حركز  حشروع  الخضراء،  الجوهرة 
العسارة  الجديدة  طريق  االشراق، 
البيضاء،  الدار   ،A16 املكبب   ،27

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : )) سنة .

 100.000 حبلغ رأسسال الشركة:  

درهم، حقسم كالبالي:

 1.000   : السيد رشيد املعطاوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -  

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد رشيد املعطاوي عنوانه(ا) 

  228 رقم  إسالن  النسيم  إقاحة 

20230 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء   

وحواطن حسي9ي الشركة:

السيد رشيد املعطاوي عنوانه(ا) 

 228 رقم  إسالن  النسيم  تجزئة 

20230 الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بباريخ  بالدار البيضاء   البجارية 

يونيو 2020 تمت رقم -.
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املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
حلف  رقم : 880)12

حساب رقم : 601)
تفويت االصل البجاري

فوت
وحسان  ابراهيم  املرحو0  ورثة 

وهم:

وحسان الحسين، وحسان عثسان، 

وحسان  الرحسان،  عبد  وحسان 

وحسان  العيد،  أو  بال  �شي  الخضي9، 

وحسان  خديجة،  وحسان  فاطسة، 

هنية.

لفائدة

 CAFE LE COURTOIS شركة 

بالسجل  واملسجل   SARL AU

البجاري تمت رقم 455307.

املعد  البجاري  االصل  تفويت 

 54 بالدارالبيضاء،  الكائن  ملقهى، 

واملسجل  السكباني،  حسن  شارع 

رقم  تمت  البجاري  بالسجل 

.434568

البعرضات  فان  وبذلك 

باملحكسة  الضبط  بسكبب  تسجل 
البجاري  السجل  حكبب  البجارية 

يوحا   15 أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى 
عن رئيس كبابة الضبط

4 مكرر

املحكسة البجارية بالدار البيضاء

حلف رقم : 882)12

حساب رقم : 602)

تفويت حجسوع حقوق املشاعة

فوت :

الحاحل  رضوان  بنور  السيد 

.BE544136 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة :

الحاحل  يوسف  العراقي  السيد 

.BE744488 للبطاقة الوطنية رقم

الحاحل  فيصل  العراقي  السيد 

.BE81455( للبطاقة الوطنية رقم

حجسوع الحقوق املشاعة 63/128 

بالدار  الكائن  البجاري  األصل  في 

البيضاء، 35، شارع حرس السلطان، 

واملسجل بالسجل البجاري تمت رقم 

.407170

تسجل  البعرضات  فإن  وبذلك 

البجارية  باملحكسة  الضبط  بسكبب 

بالدار  البجاري  السجل  حكبب 

عشر  خسسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوحا املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كبابة الضبط

5 مكرر

املحكسة البجارية بالدار البيضاء

حلف رقم : 888)12

حساب رقم : 705)

بيع أصل تجاري

الحاحل  وحسان  الحسين  السيد 

.B46646 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة :

الحاحل  شفعاوي  نتيل  السيد 

.BH133358 للبطاقة الوطنية رقم

املعد  البجاري  األصل  حجسوع 

لبيع املالبس الجاهزة الكائن بالدار 

درب  املوحن  عبد  زنقة   44 البيضاء 

البجاري  بالسجل  واملسجل  البلدية 

رقم 371126.

تسجل  البعرضات  فإن  وبذلك 

البجارية  باملحكسة  الضبط  بسكبب 

بالدار  البجاري  السجل  حكبب 

عشر  خسسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوحا املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
رئيس كبابة الضبط

6 مكرر

املحكسة البجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 2)8)12
حساب رقم : 734)

بيع أصل تجاري
باعت :

الحاحلة   الدويب  نجاة  السيدة 
.BJ21246 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة :
الحاحلة  االبراهيمي  هند  السيدة 

.AA62(( للبطاقة الوطنية رقم
في  املسثل  البجاري  األصل  بيع 
صيدلية حسساة «صيدلية العيون»، 
الكائنة بالدار البيضاء، زنقة كلسيسة، 
رقم 635 واملسجل بالسجل البجاري 

تمت رقم 143840.
تسجل  البعرضات  فإن  وبذلك 
البجارية  باملحكسة  الضبط  بسكبب 
بالدار  البجاري  السجل  حكبب 
عشر  خسسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوحا املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كبابة الضبط

7 مكرر

املحكسة البجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 4)8)12
حساب رقم : 753)
هبة لألصل البجاري

ورثة عسر تازي وهم :
الحاحلة   تازي  ملياء  السيدة 

.BE67(278 للبطاقة الوطنية رقم
الحاحلة   برادة  بهية  السيدة 

.B2(252 للبطاقة الوطنية رقم
الحاحل  تازي  حمسد  السيد 

.BE75(8(4 للبطاقة الوطنية رقم
لفائدة :

الحاحلة  تازي  سلمى  السيدة 
.BE684825 للبطاقة الوطنية رقم

في  املسثل  البجاري  األصل  بيع 
 PHARMACIE» حسساة  صيدلية 
بالدار  الكائنة   ،«MERCURE
 2RUE PONT A البيضاء، 
بالسجل  واملسجل   ،MOUSSON

البجاري تمت رقم 574)12.

تسجل  البعرضات  فإن  وبذلك 
البجارية  باملحكسة  الضبط  بسكبب 
بالدار  البجاري  السجل  حكبب 
عشر  خسسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوحا املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كبابة الضبط

8 مكرر

املحكسة البجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 6)8)12
حساب رقم : 838)
بيع األصل البجاري

الحاحل  بوتكرة  سعيد  السيد 
.BJ58348 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة :
الحاحلة  طساس  نوال  السيدة 

.BE75775( للبطاقة الوطنية رقم
ملقهى  املعد  البجاري  األصل  بيع 
تمت شعار TASSILA، الكائنة بالدار 
 1 زنقة   2 البيضاء، حي حوالي رشيد 
62، واملسجل بالسجل البجاري  رقم 

تمت رقم 363152.
تسجل  البعرضات  فإن  وبذلك 
البجارية  باملحكسة  الضبط  بسكبب 
بالدار  البجاري  السجل  حكبب 
عشر  خسسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوحا املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كبابة الضبط

9 مكرر

املحكسة البجارية بالدارالبيضاء
حلف  رقم : 862)12

حساب : 328)
تفويت حق الكراء

فوتت
الحاحل  الرزاق  عبد  بنقرباش 

B11724 للبطاقة الوطنية رقم
لفائدة

الحاحلة  سو�شي  نعيسة  السيدة 
رقم  الوطنية  البعريف  للبطاقة 

.BK206630

 II.  -  إعالنات قضائية
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للسمل  الكراء  حق  تفويت 

شارع حمسد  املبواجد بالدارالبيضاء 

رقم  حمل  سوحيكا  حسر  الخاحس 

واملسجل بالسجل البجاري رقم   35

.127(12

تسجل  البعرضات  فان  وبذلك 

البجارية  باملحكسة  الضبط  بسكبب 

بسكبب السجل البجاري بالدارالبيضاء 

للنشرة  املوالي  يوحا   15 أجل  داخل 

االولى والثانية.

النشرة الثانية 
عن رئيس كبابة ضبط

10 مكرر

املحكسة البجارية بالدارالبيضاء

املحكسة االببدائية

حلف  رقم : 878)12

حساب : 561)

تفويت أصل تجاري
فوتت

 STE RAHMA JAWHARA

حمسن  يسثلها   FOOD SARL AU

الوطنية  للبطاقة  الحاحل  النصي9ي 

السيد  لفائدة   BK 74464( رقم 

للبطاقة  الحاحل  نوالي  رضوان 

والسيدة   BE55351( الوطنية رقم   

حاحلة للبطاقة الوطنية  سالحة ركي  

االصل  ببفويت   BE5(180( رقم 

الكائن بالدارالبيضاء بسدينة الرحسة 

بوعزة واملعد  دار   5 املحل رقم   143

البجاري  بالسجل  واملسجل  لسناك 

بالدارالبيضاء تمت رقم 416133.

تسجل  البعرضات  فان  وبذلك 

البجارية  باملحكسة  الضبط  بسكبب 

بسكبب السجل البجاري بالدارالبيضاء 

للنشرة  املوالي  يوحا   15 أجل  داخل 

االولى والثانية.

النشرة الثانية 
عن رئيس كبابة ضبط

11 مكرر

حمكسة البجارية بالدارالبيضاء
املحكسة االببدائية

حلف  رقم : 884)12
حساب : 603)

تفويت الحق في االيجار
فوت

السيد العطار ياسين الحاحل للبطاقة 
.BE840741 البعريف الوطنية رقم

االنسة العطار حريم الحاحلة للبطاقة 
.BE852666 الوطنية رقم
 ETRALEC لفائدة شركة

ش.0.0. الكائن حقرها االجبساعي 
بالدارالبيضاء املعاريف 17 بالص 
باسبور حي املستشفيات اقاحة 
باسبور بوليد الطابق السادس 

الرقم 7 واملسجلة بالسجل البجاري 
بالدارالبيضاء تمت رقم 47)235.

للسمل  االيجار  في  الحق  ببفويت 
حي  بالدارالبيضاء  الكائن  البجاري 
حوالي عبد هللا عين الشق شارع خليل 
املسجل  والغي9   26 الرقم   16 زنقة 

بالسجل البجاري بالدارالبيضاء.
البعرضات  فان  وبذلك 
باملحكسة  الضبط  بسكبب  تسجل 
البجاري  السجل  بسكبب  البجارية 
يوحا   15 أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية 

عن رئيس كبابة ضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل البجاري

حلف رقم : 2020/101
حساب رقم : 2164

في حؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 
بسراكش  وحسجل   2020 يوليو   14
السيد  باع   2020 يوليو   22 بباريخ 
بطاقبه  العسراني  هشا0  حوالي 
الساكن   EE1(7256 رقم  الوطنية 
بباب الخسيس بين املعاصر رقم 224 
حراكش جسيع األصل البجاري الكائن 
حراكش واملعد   1244 رقم   1 باالفاق 
لبيع املشروبات بالبقسيط واملسجل 
بالسجل البجاري باملحكسة البجارية 
بجسيع   117076 بسراكش تمت رقم 
بسبلغ  واملعنوية  املادية  عناصره 

240.000 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  ببعرضاتهم  يبقدحوا  أن 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
بسراكش داخل أجل يتبدئ حن تاريخ 
اليو0  في  وينبهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخاحس عشر حن نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كبابة الضبط

10 مكرر

املحكسة البجارية بسراكش
بيع أصل البجاري

حلف رقم : 2020/102
حساب رقم : 2171

 بسقب�شى العقد العرفي املؤرخ في
بسراكش  املسجل   2020 يوليو   6
بباريخ 14 يوليو 2020 كناش 34844 
 2020/30622 أحر باسبخالص رقم 

توصيل رقم 5)148.
باع :

السيد عبد الغني حوحد بن عسر، 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.E142622 رقم
عنق  تاغزوت  بباب   : سكناه 

الجسل رقم 18 حراكش.
عسر،  بن  زريب  العربي  للسيد 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.E4(665 رقم
رقم  تاشفين  بن  تجزئة   : سكناه 

876 حراكش.
للسبجر  البجاري  األصل  جسيع 
السيد  طريق  بالقصور  الكائن 
املخصص  حراكش،   10 اليساني رقم 
الجلدية  البقليدية  املنبوجات  لبيع 
بالبقسيط املقيد بالسجل باملحكسة 
 552(8 البجارية بسراكش تمت رقم 

بثسن قدره 400.000 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  ببعرضاتهم  يبقدحوا  أن 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
بسراكش داخل أجل يتبدئ حن تاريخ 
اليو0  في  وينبهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخاحس عشر حن نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كبابة الضبط

11 مكرر

املحكسة البجارية بسراكش

عقد تفويت الحق في الكراء
حلف رقم : 2020/103

حساب رقم : 2172

حؤرخ  توثيقي  عقد  بسقب�شى 

في  حسجل   ،2020 حارس   10 بباريخ 

حراكش تمت املراجع البالية كناش 

باسبخالص  أحر   ،28735 املداخيل 

25286 توصيل األداء ))117.

باع السيد بولودان عبد هللا بن 

املدني،  بنت  فاطسة  والدته  احسد، 

املزداد بباريخ 70)1 جنسيبه حغربي، 

حهنبه تاجر، حالبه العائلية حتزوج، 

الساكن بدوار حوالي جعفر رقم 232 

أورير،  أيت  غياث  هللا  عبد  سيدي 

لبطاقة  الحاحل  حراكش،  الحوز، 

.JE50(30 البعريف رقم

فكري»  «عبدو  املسساة  للشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد، رأسسالها 100.000 

االجبساعي  حقرها  الكائن  درهم، 

السكنية  للدار  السفلي  بالطابق 
سيبع،  تسلطانت  تجزئة   ،310 رقم 
حراكش واملسجلة بالسجل البجاري 

تمت  بسراكش  البجارية  باملحكسة 
رقم 103101، رقم البعريف الضريبي 
)141)427 التي يسثلها السيد فكري 

عبد الرحيم بن ابراهيم، والدته رقية 

بنت حمساد، املزداد بباريخ فاتح يناير 

75)1، جنسيبه حغربي، حهنبه تاجر، 

الساكن  حتزوج،  العائلية  حالبه 
سيبع،   310 رقم  ببجزئة تسلطانت، 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  حراكش، 
.E518870 رقم

له  الراجع  الكراء  في  الحق  باع 

ببجزئة  الكائن  البجاري  املحل  في 

سيبع  حكرر،   44 الحي الصناعي رقم 

علي،  بن  يوسف  سيدي  الوسطى، 

حراكش املبخذ حمال ملباشرة أنشطة 

بالسجل  حسجل  وغي9  تجارية، 

البجاري ببصريح البائع.

بثسن إجسالي قدره 400.000 درهم 

تم اإلبراء حنه في العقد.
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 على دائني السيد بولودان عبد هللا 

أعاله  املذكورة  البائع  احسد  بن 

قسم  إلى  ببعرضاتهم  يبقدحوا  أن 

البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 

بسراكش، داخل أجل يتبدئ حن تاريخ 

اليو0  في  وينبهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخاحس عشر (15) حن نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

12 مكرر

املحكسة البجارية بسراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
حلف رقم : 2020/104

حساب رقم : 2177

في  حؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 

30 يونيو 2020، وحسجل في حراكش 

قدحت   ،2020 يوليو   23 بباريخ 

الحاحلة  حقدحي،  سارة  السيدة 

رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

بالسعادة  والساكنة   BJ2(3062

عسارة 18 رقم 1 حراكش.

 PH GUENNOUN لشركة 

االجبساعي  حقرها  الكائن   NAKHIL

النخيل   10( رقم  كنون  تجزئة  في 

جسيع  البأسيس  طور  في  حراكش، 

ببجزئة  الكائن  البجاري  األصل 

حراكش  النخيل   10( رقم  كنون 

بالسجل  واملسجل  لصيدلية  واملعد 

املادية  عناصره  بجسيع  البجاري 

واملعنوية كمصة في شركة قو0 بسبلغ 

1.000.000 درهسا.

فعلى دائني حقد0 الحصة املذكورة 

إلى  ببصريماتهم  يبقدحوا  أن  أعاله 

باملحكسة  البجاري  السجل  قسم 

البجارية بسراكش داخل أجل يتبدئ 

حن تاريخ نشر اإلعالن األول وينبهي في 

اليو0 الخاحس عشر حن نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

13 مكرر

املحكسة البجارية بسراكش
حكبب صعوبات املقاولة
حلف  رقم : 3/2020)

عدد   : 2147
بيع حقوق حشاعة في أصل تجاري

بسقب�شــى عقــد حشــاعة فــي أصــل 
علــي  األســباذ  حــرره   حوثــق  تجــاري 
بباريــخ  حراكــش  فــي  حوثــق  ايعقــوب 
حســجل بسراكــش    ،2020 ف 9ايــر   17
2020 تمــت  عــدد  18 ف 9ايــر  بباريــخ 
أحــر    2020-  0014875-11071
توصيــل   13050/2020 باســبخالص 

.202061421104(
بريك�شــي  نوريــة  الســيدة  باعــت 
الحاحلــة  كورصــو فيســيان   نيكاســا  
   E00184(J التســجيل   لبطاقــة 
الساكنة في فيال شرايبي  شارع  حمسد 
حراكــش. الشــبوي  الحــي   الســادس 

الشــناوي  الصســد  عبــد  للســيد 
فيــال   ( املحاحيــد  بسراكــش  الســاكن 
الحاحلــة لبطاقــة البعريــف    66 رقــم  

.I267832 رقــم   الوطنيــة 
حجسوع حقوقها املشاعة في األصل  
الكائــن    ،(1/6) هــي  التــي  البجــاري 
 2 رقــم   1 املحاحيــد بلــوك   ، بسراكــش 
الســيدة  أبنــاء  يسلكــه   الــذي  حكــرر، 
رجــاء بنانــي  القاصريــن، الــذي يبسثــل 
بالســجالت  واملســجل  صيدليــة،  فــي  
البجارية  باملحكسة  البجارية بسراكش 
املســجل   ،  4(578 عــدد  تمــت  
 PHARMACIE EL    باالســم البجــاري
البعريــف  تمــت   واملســجل   HABIB
 ،70702400  : عــدد  الجبائــي  
والضريبة  املهنية  عدد : 67116520 
عــدد  للسقاولــة  املوحــد  والبعريــف 
بجسيــع   ،001505407000018  :
عــدا  حــا  واملعنويــة  املاديــة  عناصــره 
األدويــة   حــن  تبكــون  التــي  الســلع  

الصيدليــة والشــبه  الصيدليــة 
وخسســة  ثالتسائــة  قــدره  بثســن 
.(325.000) درهــم  ألــف   وعشــرون 
فعلــى دائنــي البائــع املذكــور أعــاله 
قســم   إلــى  ببعرضاتهــم  ببقدحــوا  أن 
الســجل البجــاري باملحكســة  البجاريــة  
حــن  يتبــدىء  أجــل  داخــل  بسراكــش 
تاريــخ نشــر اإلعــالن األول وينبهــي فــي 
اليــو0 الخاحــس عشــر حــن نشــر اإلعــالن 

الثانــي.
اإلعالن الثاني

رئيس  حصلحة   كاتب الضبط

27 مكرر 

املحكسة البجارية بسراكش
حكبب صعوبات املقاولة
حلف  رقم : 4)/2020

عدد   : 2146
حعاوضة أصل تجاري

حوثــق   حعاوضــة  عقــد  بسقب�شــى 
حوثــق  ايعقــوب  علــي  حوثــق  حــرره 
و)2   21 فــي  حــؤرخ  حراكــش  فــي 
بسراكــش   حســجل   ،2020 ينايــر 
عــدد  تمــت    2020 ف 9ايــر   4 بباريــخ 
أحــر    2020-  00009545-11071
توصيــل   8337/2020 باســبخالص 

.2 0 2 0 4 0 ( 5 1 1 0 4 (
بنانــي   رجــاء  الســيدة  التزحــت 
رقــم   البعريــف  لبطاقــة  الحاحلــة 
ابنائهــا  عــن  بالنيابــة     E635(40
القاصريــن وهــم رانيــا الشــرايبي وريــان 
بصفتهــا  الشــرايبي  ور�شــى  الشــرايبي 

لحقوقهــم. الشــرعية  الوليــة 
الشــناوي  الصســد   عبــد  للســيد 
فيــال   ( املحاحيــد  بسراكــش  الســاكن 
البعريــف  لبطاقــة  الحاحلــة   66 رقــم 

.I267832 رقــم  الوطنيــة 
بينهســا  رضائيــة  حعاوضــة  بإجــراء 
األصــل  فــي  املشــاعة  الحقــوق  لكافــة 
الكائــن   ،(6/5) هــي  التــي  البجــاري 
 2 رقــم   1 املحاحيــد بلــوك   ، بسراكــش 
الســيدة  أبنــاء  يسكلــه  الــذي  حكــرر، 
رجــاء بنانــي  القاصريــن ،  الــذي يبسثــل 
بالســجالت  واملســجل  صيدليــة،  فــي 
البجارية  باملحكسة البجارية  بسراكش  
تمت  عدد 578)4، املســجل  باالســم 
  PHARMACIE EL HABIB البجــاري 
الجبائــي  البعريــف  تمــت  واملســجل  
 ،001505407000018  : عــدد  
بجسيــع عناصــره املاديــة واملعنويــة  حــا 
عــدا  الســلع التــي تبكــون حــن األدويــة 
الصيدلية  والشــبه الصيدلية  قوحت 
حجســوع حقوقهــم  ب حليــون وســبسائة 
درهــم  الــف  وعشــرون  وخسســة 

.(1.625.000(
يسلكــه  الــذي  امللــك  كافــة  وكــدا 
 ، الشــناوي  الصســد  عبــد  الســيد  
ملجســوع امللــك املســمى إيســان ، الكائــن 
ببنــي حــالل، املحــل املدعــو حي الزيبون، 

املشــبسل  علــى دار الســكن، ذات قبــو 
حســاحبه   علوييــن  وطابقيــن  ســفلي  
عشــر  وســبة   هــي حائــة   اإلجساليــة  
الــكل حوضــوع  حتــ9 حربــع،    (02  116(
الرســم  العقــاري عــدد : 10/88.667
فعلى دائني املعاوض املذكور أعاله 
قســم   إلــى  ببعرضاتهــم  ببقدحــوا  أن 
الســجل البجــاري باملحكســة  البجاريــة  
حــن  يتبــدىء  أجــل  داخــل  بسراكــش 
تاريــخ نشــر اإلعــالن األول وينبهــي فــي 
اليــو0 الخاحــس عشــر حــن نشــر اإلعــالن 

الثانــي.
اإلعالن الثاني

رئيس  حصلحة   كاتب الضبط

28 مكرر

املحكسة البجارية بسراكش
حكبب صعوبات املقاولة
حلف  رقم : 6/2020)
حساب رقم   : 2145

بيع أصل تجاري
بسقب�شــى عقــد عرفــي حوثــق حــؤرخ 
في 23  يونيو 2020، حسجل بسراكش  
بــاع الســيد   2020 يوليــو   21 بباريــخ 
الحاحــل لبطاقــة  لــروي عبــد الفبــاح  
  E47564( رقــم  الوطنيــة   البعريــف 
اللــوح  درب   إيطــي   بعيــن  الســاكن 
لفائــدة  حراكــش    21 رقــم  الجديــد 
الحاحلــة  الســيدة العصاحــي ســهيلة  
 E643876 لبطاقــة البعريــف  رقــم    
جسيــع األصــل البجــاري الكائــن  برقــم 
تسصلوحــت واملعــد  زنقــة اليســر    16
للحــداد ة واملســجل بالســجل البجــاري 
تمــت  البجاريــة بسراكــش   باملحكســة  
عــدد  53878 بجسيــع عناصــره املاديــة 

درهســا.  30000 بسبلــغ   واملعنويــة، 
فعلــى دائنــي البائــع املذكــور أعــاله 
قســم   إلــى  ببعرضاتهــم  يبقدحــوا  أن 
الســجل البجــاري باملحكســة  البجاريــة  
حــن  يتبــدىء  أجــل  داخــل  بسراكــش 
تاريــخ نشــر اإلعــالن األول وينبهــي فــي 
اليــو0 الخاحــس عشــر حــن نشــر اإلعــالن 

الثانــي.
اإلعالن الثاني

رئيس  حصلحة   كاتب الضبط

29 مكرر



11069 الجريدة الرسميةعدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020) 

 املحكمة التجارية بوجدة
حلف البيع  رقم : 2020/273

حساب رقم : 1255

اشهار حسبخرج عقد شراء حق 
تجاري

عرفي  شراء  عقد  بسقب�شى  

أبريل   17 بباريخ  االحضاء  حصحح 

 18 بباريخ  في وجدة  حسجل   ،2000

أبريل 2000 سجل االيداع 8337 أس 

1427 باع السيد :

الساكن   : حسداوي  الدين  نور 

بوجدة زنقة املدينة املنورة.

الساكن   : كليل  امليلود  للسيد 

بطريق بوقنادل تجزئة املساوي رقم 

15 وجدة.

جسيع الحق البجاري، الغي9 حقيد 

الكائن  للسمل  البجاري،  بالسجل 

بشارع املدينة املنورة املجاور ملسجد 

سيخصص  والذي  ال 9كاني،  الحاج 

لبيع قطع الغيار، بثسن قدره 80.000 

درهم.

املحكسة  أحا0  البعرضات  تقبل 

البجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 

الثانية،  للنشرة  املوالية  يوحا   15

تطبيقا للسادة 84 حن حدونة البجارة.

اإلعالن الثاني
رئيس حصلحة كبابة الضبط

33 مكرر

املحكسة البجارية بوجدة

حلف البيع  رقم : 2020/276

حساب رقم : 1258

اشهار حسبخرج عقد بيع أصل 
تجاري

حرره  شراء  عقد  بسقب�شى  

بدائرة  لالشهاد  املنبصبان  العدالن 

بوجدة  االببدائية  املحكسة  نفوذ 

سسيدة  والحسن  حسوتي  ابراهيم 

حسجل   ،2013 أغسطس   27 بباريخ 

  ،2013 ستبس 9   25 في وجدة بباريخ 

 ،7720 س  أ   8105 االيداع  سجل 

اشت9ى السيد :

بحي  الساكن   : بياض  يحي 
الدرافيف 2 رقم 11 وجدة.

حن السيد 

بحي  الساكن   : سعيدي  حمسد 

يحي  سيدي   220 رقم  الخلفاوي 

وجدة.
جسيع النصف حن االصل البجاري 

وجدة،    5 رقم  عطية  بشارع  الكائن 

بثسن  الغي9 حقيد بالسجل البجاري، 

قدره 300.000 درهم.

املحكسة  أحا0  البعرضات  تقبل 

البجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 

الثانية،  للنشرة  املوالية  يوحا   15

تطبيقا للسادة 84 حن حدونة البجارة.

اإلعالن الثاني
رئيس حصلحة كبابة الضبط

34 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
حكبب السجل البجاري

حلف رقم : 102-2020

حساب خصو�شي : 1521
تفويت أصل تجاري

املؤرخ  البوثيقي  العقد  بسوجب 

ورثة  فوت   2020 يونيو   11 في 

:  السيدة املرحوحة سها0 ن 9ي وهم 

الحاحلة  حراد  الشعيتية  السيدة 

 J25(166 رقم  الوطنية  للبطاقة 

والسيد املهدي ن 9ي الحاحل للبطاقة 

والسيد   J383635 رقم  الوطنية 

للبطاقة  الحاحل  املعا�شي  حمسد 

أصالة   JB264(17 رقم  الوطنية 

عن نفسه ونيابة عن ابنبه القاصر 
هاجر املعا�شي، جسيع األصل البجاري 

 M47 رقم  اكدال  ببجزئة  الكائن 

بالسجل  واملسجل  اكادير  تيليال 

بأكادير  البجارية  باملحكسة  البجاري 

شركة  لفائدة   55850 رقم  تمت 

AMICALE AGDAL املقيدة بالسجل 

باملحكسة   4328( رقم  البجاري 

البجارية بأكادير وذلك بثسن إجسالي 

قدره 1.200.000 درهم.

وبذلك فإن رئيس حصلحة كبابة 

أن  ذي حصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط بسكبب  تسجل  البعرضات 

 املحكسة البجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية   (15) يوحا  عشرة  الخسسة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا للسواد 

و 104 حن حدونة البجارة.
النشرة الثانية

تمت جسيع البمفظات

رئيس حصلحة كبابة الضبط

حمسد كهباني

22 مكرر

املحكسة البجارية بأكادير

حكبب السجل البجاري

حلف رقم : 2020-105

حساب خصو�شي : 1521 0

بيع أصل تجاري
املؤرخ  البوثيقي  العقد  بسوجب 

باع بسوجبه   2020 يوليو   20 بباريخ 

السيد حمسد احلود الحاحل لبطاقة 

 JC74035 رقم  الوطنية  البعريف 

 1(3 برقم  الكائن  البجاري  األصل 

حشروع رياض السال0 اكادير واملسجل 

بالسجل البجاري باملحكسة البجارية 

لفائدة   47644 رقم  تمت  بأكادير 

السيد حمسد جوالة الحاحل لبطاقة 

 J84566 رقم  الوطنية  البعريف 

بنسبة 60% والسيدة خديجة جوالة 

 J366(83 الحاحلة لبطاقة البعريف 

احينة جوالة  والسيدة   %20 بنسبة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

بثسن   %  20 بنسبة   J384886 رقم 

إجسالي قدره 280.000 درهم.

وبذلك فإن رئيس حصلحة كبابة 

أن  ذي حصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بسكبب  تسجل  البعرضات 

املحكسة البجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية   (15) يوحا  عشرة  الخسسة 

حن   84 الثانية طبقا للسادة  للنشرة 

حدونة البجارة.

النشرة الثانية
تمت جسيع البمفظات

رئيس حصلحة كبابة الضبط

حمسد كهباني

23 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
شعبة السجل البجاري

02/ V/2020 حلف البيع رقم

حساب رقم 20000516

بسقب�شى عقد توثيقي حن طرف 

املوثقة  خودار  ابتسا0  األسباذة 

 11 و   2020 حارس   4 بباريخ  بفاس 

 13 بباريخ  واملسجل   2020 حارس 

2020 باع السيد هائل حمسد  حارس 

بنيس  تجزئة   22 الساكن   C55(35

طريق عين السسن فاس

 C145530 لطيفة  هائل  السيدة 

6 تجزئة بنيس حي الراحة،  الساكنة 

فاس للسشت9ية السيدة قيبو نعيسة 

أحسد  شارع  الساكنة   CD15692

ج   0  15 شقة   3 الطابق  الوكيلي، 

فاس 11.
تفويت حق الكراء لألصل البجاري 
الكائن بشارع   40704  -  (5(28 رقم 

 5 حكرر عسارة   38 سان لويس رقم 

تجزئة السعادة طريق عين الشقف 

بثسن قدره : 450000.

أجل  داخل  البعرضات  وتقبل 

خسسة عشر يوحا حن تاريخ النشرة 

الثانية بالجريدة الرسسية.

النشرة الثانية
عن رئيس كبابة الضبط

332 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيان أحر البوزيع

أصدر األسباذ كسال حيدة القا�شي 

القضائية  البصفية  ملها0  املنبدب 

لشركة حطاحن حكناس، األحر عدد 12 

بباريخ 5 أغسطس 2020 اآلتي نصه :

البوزيع  حنبوج  بأن  بالبصريح 

الخاص بالبفويت الكلي ألحوال شركة 

حطاحن حكناس والبالغ 23.363.000 

درهم بالنسبة للعقار، و7.137.000 

أي  البجاري  لألصل  بالنسبة   درهم 

درهم   30.500.000 حجسوعه  حا 

يوزع كالبالي :
 3.050.000 :  %10 رسم الخزينة 

درهم.
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 300.000  : القضائية  املصاريف 
درهم.

عنه  النائب  الشعبي،  البنك 
الفا�شي  بسسات   : األسباذان 
الحسيني  العراقي  وأسساء  فهري 
املحاحيبان بهيئة الدار البيضاء بسبلغ 

11.437.635 درهم.
عنه  النائب  بنك،  وفا  البجاري 
األسباذ ادريس الهالوي املحاحي بهيئة 

فاس بسبلغ : 358.065.) درهم.
البنك املغربي للبجارة والصناعة، 
النائب عنه األسباذ عز الدين بنكي9ان 
 : بسبلغ  البيضاء  بالدار  املحاحي 

)2,)16.22).4 درهم.
النائب  القرض الفالحي للسغرب، 
عنه األسباذ عبد الواحد االنصاري 
 : بسبلغ  حكناس  بهيئة  املحاحي 

1.325.358,06 درهم.
العسي9ي،  النبي  عبد  األجي9 
اللطيف  عبد  األسباذ  عنه  النائب 
بسبلغ  حكناس  بهيئة  املحاحي  اليزحي 

112.712,65 درهم.
الضبط  كبابة  رئيس  ويشعر 
جسيع  بسكناس  البجارية  باملحكسة 
حودع  بالبوزيع  األحر  بأن  الدائنين 
األطراف  حق  وحن  الضبط  بكبابة 
الطعن فيه باالسبئناف داخل أجل 
تاريخ  حن  يوحا   (15) عشر  خسسة 

النشر بالجريدة الرسسية.
عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

55

املحكسة البجارية بسكناس
إعالن عن بيع أصل تجاري

حلف رقم : 2020/105
في  حؤرخ  عرفي  عقد   بسقب�شى 
باع السيد نور الدين   201( أبريل   (
البعريف  لبطاقة  الحاحل  اليوبي، 
للسيد  راء   2(442( رقم  الوطنية 
لبطاقة  الحاحل  القريش،  كريم 
البعريف الوطنية رقم 162703 زاي، 

الساكن بسركز والد الزباير، تازة.
بجسيع  البجاري  والحق  األصل 
 86 برقم  الكائن  للسمل  عناصره 
بثسن  حكناس،  حي أكدال،   ،1 حكرر 

قدره 1.600.000 درهم.

بباريخ  عليه  التشطيب   وتم 
البجاري  السجل  حن   201( حاي   2

رقم 87508.
لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 
البجارية بسكناس داخل أجل خسسة 
صدور  تاريخ  حن  يوحا   (15) عشر 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كبابة الضبط املحكسة 
البجارية بسكناس

56 مكرر

املحكسة البجارية بسكناس
حلف رقم : 2020/106

إعالن عن بيع أصل تجاري
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 
عبد  السيد  باع   201( حاي   2(
لبطاقة  الحاحل  الخشاعي،  الرحيم 
دال   (2522 الوطنية رقم  البعريف 
للسيد كريم القريش الحاحل لبطاقة 
162703 زاي  البعريف الوطنية رقم 
الساكن بسركز والد الزباير تازة األصل 
عناصره  بجسيع  البجاري  والحق 
حي   2 حكرر   86 للسمل الكائن برقم 
 140.000 أكدال حكناس بثسن قدره 
 22 درهم وتم التشطيب عليه بباريخ 
البجاري  السجل  حن   201( أكبوبر 

رقم 74))8.
لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 
البجارية بسكناس داخل أجل خسسة 
النشرة  تاريخ صدور  حن  يوحا  عشر 

الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس  كبابة الضبط
املحكسة البجارية بسكناس

57 مكرر

املحكسة البجارية بسكناس
حلف رقم : 107/2020

بيع أصل تجاري
بسقب�شى عقد عدلي حؤرخ بباريخ 
العدالن  تلقاه   2020 ف 9اير   20
واإلدري�شي  الفاللي  حمسد  ساسيوي 
بن  كزولي  حمسد  السيد  باع  علي 
لبطاقة الحاحل  علي  بن  الحسن 

 1816( البعريف الوطنية رقم دال   
 2 الصحراء   102 برقم  والساكن 
عزيز  للسيد  حكناس  اكوراي  طريق 
البعريف  لبطاقة  الحاحل  الزهراوي 
الوطنية رقم دال 632006 والساكن 
حكناس  السعيدية  كاريان   137 ب 
جسيع األصل البجاري للدكان الكائن 
املدينة  السرايرية  سوق   12 برقم 
القديسة حكناس والذي كان حسجل 
 24310 بالسجل البجاري تمت رقم 
وتم التشطيب عليه بباريخ 17 يونيو 
 225.000 بثسن إجسالي قدره   2020

درهم.
لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 
البجارية بسكناس داخل أجل خسسة 
النشرة  تاريخ صدور  حن  يوحا  عشر 

الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس  كبابة الضبط
املحكسة البجارية بسكناس

58 مكرر

املحكسة البجارية بسكناس
حلف رقم : 2020/108

بيع أصل تجاري
بسقب�شى عقد توثيقي لبيع أصل 
 2020 يوليو   20 و   3 بباريخ  تجاري  

باع السادة :
القاطنة  عباد،  خديجة  السيدة 
بالعيون الحي الحسني شارع بئ9 نزران 
لبطاقة  الحاحلة   05 رقم   20 زنقة 

.BE 47578( البعريف الوطنية رقم
القاطن  عباد،  املهدي  السيد 
بفرنسا والجاعل حمل إقاحة باملغرب 
العسكري  الحي  التساتين  بسكناس 
لبطاقة  الحاحل   ،44 رقم   21 زنقة 

.BE 643(50 البعريف الوطنية رقم
القاطنة  السيدة عسارية سساللي، 
العسكري  الحي  التساتين  بسكناس 
لبطاقة  الحاحلة   ،44 رقم   21 زنقة 

.B 130845 البعريف الوطنية رقم
القاطنة  عباد،  بشرى  السيدة 
الزيراوي  شارع   1(8 البيضاء  بالدار 
لبطاقة  الحاحلة   23 شقة   2 طابق 

.BE 544632 البعريف الوطنية رقم

القاطن  عباد،  فوزية  السيدة 
بفرنسا والجاعل حمل إقاحتها باملغرب 
العسكري  الحي  التساتين  بسكناس 
لبطاقة  الحاحلة   ،44 رقم   21 زنقة 
 BE 42(2(8 البعريف الوطنية رقم 

بصفتهم ورثة السيد الحسين عباد.
جزولي  إدري�شي  رضوان  للسيد 
القاطن بسكناس توالل رياض توالل 
1 رقم 533 الحاحل لبطاقة البعريف 

.CD 373824 الوطنية رقم
بسكناس  الكائن  البجاري  األصل 
 01 زنقة  العسكري  الحي  التساتين 
واملسجل بالسجل البجاري   01 رقم 
تمت رقم 62870 بثسن إجسالي قدره 
150.000 درهم والذي تم التشطيب 
عليه حن أجل الوفاة بباريخ 23 يوليو 

.2020
لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 
البجارية بسكناس داخل أجل خسسة 
النشرة  تاريخ صدور  حن  يوحا  عشر 

الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس  كبابة الضبط

املحكسة البجارية بسكناس

59 مكرر

املحكسة البجارية بسكناس
حلف رقم : )2020/10

بيع أصل تجاري
تلقاه  توثيقي  عقد  بسقب�شى 
األسباذ حمرز الولجي حوثق بسكناس    
حارس  و)   2020 ف 9اير   20 بباريخ  
السعدي  حها  اآلنسة  باعت   2020
زنقة   16 شقة   5 بعسارة  الساكنة 
القنيطرة حكناس والحاحلة للبطاقة 

الوطنية رقم دال 68186).
إلى السيد نتيل البكسوتي الساكن 
4 شارع الكار  38 شقة رقم  بالعسارة 
الحاحل  حكناس  الجديدة  املدينة 
للبطاقة الوطنية رقم سين 613)17.
الساكن  البقالي  حني9  السيد  وإلى 
السيندا  السكة  تجزئة   7 برقم 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  والحاحل 

رقم سين 180543.
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الكائن  البجاري  األصل  جسيع 
أنتسراب  زنقة   6 عسارة   4 برقم 
حكناس الشاحل ملساحة خسسة حت9 
البجاري  بالسجل  واملسجل  حربع 
باملحكسة بسكناس تمت رقم 0)24) 
درهم   120.000 قدره  بثسن  وذلك 

واملقسسة كالبالي :
الثسن  املادية  للعناصر  بالنسبة 
وبالنسبة  درهم   40.000 قدره 
قدره  الثسن  املعنوية  للعناصر 

80.000 درهم.
لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 
البجارية بسكناس داخل أجل خسسة 
النشرة  تاريخ صدور  حن  يوحا  عشر 

الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس  كبابة الضبط

املحكسة البجارية بسكناس

60 مكرر

املحكسة البجارية بسكناس
حلف رقم : 2020/110

بيع أصل تجاري
تلقاه  توثيقي  عقد  بسقب�شى 
حوثق  ارشسون  حصطفى  األسباذ 
 2020 يناير   27 بباريخ   بسكناس،  
 18 2020 حسجل بباريخ  و21 ف 9اير 

حارس 2020 :
بوقشاشة  هشا0  السيد  باع 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
بحي  الساكن   558670 دال  رقم 

السعدية رقم 7)2 ب 0 ع حكناس.
الحاحل  فرد  رشيد  والسيد 
دال  رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 
 (( 7 عسارة  الساكن شقة   411861
إقاحة آسية الخي9 0 ع حكناس للسيد 
لبطاقة  الحاحل  البقالي  الدين  نور 
 685263 البعريف الوطنية رقم س 
الدريوش   2 السعادة  بحي  والساكن 

الناظور.
والسيد عبد االاله أوشن الحاحل 
س  رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 
والساكن عين الزهرة دوار   6085(7
األصل جسيع  الدريوش  ساتن  ابن 

 12 البجاري الكائن بسكناس عسارة   

إقاحة الصباح طريق فاس واملسجل 

 84654 رقم  البجاري  بالسجل 

و84652 في إطار شراكة فعليه بثسن 

800.000 درهم.

لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 

البجارية بسكناس داخل أجل خسسة 

النشرة  تاريخ صدور  حن  يوحا  عشر 

الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس  كبابة الضبط

املحكسة البجارية بسكناس

61 مكرر

املحكسة البجارية بسكناس

حلف رقم : 2020/111
بيع أصل تجاري

تلقاه  توثيقي  عقد  بسقب�شى 

حوثق  السرغيني  علي  األسباذ 

بسكناس،  بباريخ  17 و28 يوليو يناير 

2020 باع السيد حمسد اشرو الحاحل 

ب ت و رقم D418694 والسيد عزيز 

 D420724 اشرو الحاحل ب ت و رقم

والسيد حفيظ اشرو الحاحل ب ت و 

 51 الساكنين برقم   D723645 رقم 

تجزئة االسساعيلية 60 ح س س 0 ب 

ع هللا حكناس.

للسيد حمسد اصهض الحاحل ب 

 10 الساكن ب   D707982 ت و رقم

درب باسيدي الزيبون حكناس ينوب 

الحاحل  اصهض  حزيان  السيد  عنه 

S10(13بسوجب وكالة  ب ت و رقم 

حوثقة بباريخ 23 أغسطس )201.

اسبعسال  ذا  البجاري  األصل 

االسساعيلية  بسكناس  الكائن  حقهى 

زيبون تمت اسم حقهى   51  - ن   60

 70118 اوشرو تمت الرقم البمليلي 

درهم   600.000 قدره  إجسالي  بثسن 

حوزعة كاآلتي :

العناصر املادية : 100.000 درهم.

 500.000  : املعنوية  العناصر 

درهم,

لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 

البجارية بسكناس داخل أجل خسسة 

النشرة  تاريخ صدور  حن  يوحا  عشر 

الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس  كبابة الضبط

املحكسة البجارية بسكناس

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
تقديم جسيع العناصر حن أصول 
ثاببة وأصول حنقولة حن طرف 
شخص طبيعي لفائدة شخص 

حعنوي
حسجلة بالسجل البجاري رقم 

10215

حلف عدد 2020/87

حساب )577

حنجز  رسمي  تقرير  بسقب�شى 

 CHAHBI ADVISOY طرف  حن 

 COMMISAIRE AUX COMPTES

فإن   ،2020 حارس   2 بباريخ  حنجز 

السيد حصطفى فارس، حغربي راشد 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

حالل،  ببني  الساكن   IA17607 رقم 

شركة  في  كمصة  املحل  قد0  قد 

جسيع العناصر املنقولة وكذا جسيع 

لفائدة  الخاصة  الثاببة  العناصر 

الشركة  وهذه   HANDLIFE شركة 

رقم  البجاري  بالسجل  حسجلة 

.10215

وقد تم تقويم العناصر املذكورة 

أعاله في حبلغ إجسالي قدره : 300.000 

درهم.

تقديم  األخي9   هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى حكبب السجل البجاري 

باملحكسة االببدائية ببني حالل داخل 

املوالية  يوحا   15 يبعدى  ال  أجل 

للنشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

143 مكرر

املحكسة االببدائية بني حالل
بيع أصل تجاري

حلف رقم 2020/88

حساب رقم 5872

حصادق  عرفي  عقد  بسقب�شى 

عليه بباريخ )2 حارس 2016 وحسجل 

 2016 أبريل   18 بباريخ  حالل  ببني 

 12 بباريخ  حسجل  حلحق  وعقد 

السيدان حمسد  فإن   ،2020 حارس 

حسونة،  الرحيم  وعبد  حسونة 

العالء  أبو  الساكنان شارع  حغربيان 

بني   6 رقم  خليفة  الحاج  تجزئة 
البجاري  بالسجل  حسجالن  حالل 

17(74 رقم  تمت  املحكسة   بهذه 

 و 18126 قد تنازال عن جسيع األصل 

البجاري الكائن بزنقة أحغالة الرقم 

18 بني حالل واملسبعسل كسمل لبيع 

املالبس بالبقسيط لفائدة حصطفى 

حسونة حغربي راشد الحاحل لبطاقة 

 ،I283470 رقم  الوطنية  البعريف 

قدره  حبلغ  في  البيع  ثسن  حدد  وقد 

130.000 درهم.

تقديم  األخي9   هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى حكبب السجل البجاري 

باملحكسة االببدائية ببني حالل داخل 

املوالية  يوحا   15 يبعدى  ال  أجل 

للنشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

144 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
حلف رقم 71/2020

حساب رقم 124)
بيع أصل تجاري

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�شى 

السيدة  باعت   2020 30  يناير 

و  ت  ب  ل  الحاحلة  بوحعيزة  لكبي9ة 
رقم )XA5(76 للسيد سعيد حجاج 

 ،XA108257 الحاحل ل ب ت و رقم 

رقم  ببجزئة  الكائن  البجاري  األصل 

املسجل  تيفلت،  الرشاد  حي   7383

عليه  (حشطب   41752 رقم  تمت 

باملحكسة  (2020 ف 9اير   5 بباريخ 
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بجسيع  بالخسيسات،  االببدائية   
عناصرها املادية واملعنوية بثسن قدره 
20.000 درهم (عشرون ألف درهم)
لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 
أجل  داخل  بالخسيسات  االببدائية 
تاريخ  حن  يوحا   (15) عشر  خسسة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
حلف رقم 2020/03

شعبة السجل البجاري
يعلن رئيس حصلحة كبابة الضبط 
ببارودانت  االببدائية  املحكسة  لدى 
الرسمي  البيع  عقد  بسقب�شى  أنه 
3 يوليو  في  املؤرخ  البجاري  ألصل 
اللطيف  عبد  السيد  باع   2020
عبد  السيد  للسشت9ي  سعودي 
الحسيد بويزار األصل البجاري الكائن 
16 طريق ملنيزلة لبعرير زاوية  بالرقم 
سيدي الطاهر تارودانت الذي عبارة 
صيدلية  اسم  تمسل  صيدلية  عن 
ندير املسجل بالسجل البجاري لدى 
االببدائية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
البمليلي  بالسجل  ببارودانت 
عناصره  بجسيع   16572 رقم  تمت 
جسيع  فإن  وعليه  واملعنوية  املادية 
الضبط  لكبابة  تقد0  البعرضات 
بهذه املحكسة شعبة السجل البجاري 
يوحا املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس حصلحة كبابة الضبط
خليف بنجرايف

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
حلف رقم 2020/4

شعبة السجل البجاري
لدى  الضبط  كبابة  رئيس  يعلن 
أنه  ببارودانت  االببدائية  املحكسة 
عن  العرفي  البنازل  عقد  بسقب�شى 
 2020 يونيو   21 في  املؤرخ  االصل 
للسيدة  درغا0  يوسف  السيد  باع 

حيسوني نجاة جسيع األصل البجاري 

ساحة  رشيد  حوالي  بشارع   الكائن 

حن  املبكون  تارودانت  القصبة  باب 

وحسبلزحات  خدحات  لبيع  حمل 

الهاتف واملسجل لدى كبابة الضبط 

ببارودانت  االببدائية  باملحكسة 

 14022 بالسجل البمليلي تمت رقم 

واملعنوية،  املادية  عناصره  بجسيع 

تقد0  البعرضات  جسيع  فإن  وعليه 

لكبابة الضبط بهذه املحكسة شعبة 

السجل البجاري داخل أجل 15 يوحا 

املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

خليف بنجرايف

38 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل البجاري

حلف عدد 170/2020

حساب عدد 02)4

إعالن عن إشهار عقد هبة أصل 
تجاري

 28 بسقب�شى عقدة هبة حؤرخ في 

ذ/ املنجز حن طرف   2015 ديسس 9 

اكادير  بهيئة  حصطفى حوريد حما0 

واملودع بكبابة ضبط هذه املحكسة 

بباريخ 6 يوليو 2020 وهب السادة :

الهاشمي  بن  اليعقوبي  سعيد 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.JB30(1(8

الهاشمي  بن  اليعقوبي  الهاشمي 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.JB3130(0

فاطسة افقي9 بنت احسد الحاحلة 

.JB57(55 لبطاقة البعريف الوطنية

حمسد اليعقوبي بن املدني الحاحل 

.JB84077 لبطاقة البعريف الوطنية

الهاشمي  بنت  اليعقوبي  خديجة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.JB18((10

الهاشمي  بنت  اليعقوبي  كلثو0 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.JC30525(

بن  اليعقوبي  حمسد  للسيد 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  الهاشمي 

.JB132721 الوطنية

بزنقة  الكائن  البجاري  األصل 

بجسيع  انزكان   30 رقم  الحكونية 
بدون  واملعنوية  املادية  عناصره 

حقابل.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء   

ذي  بكل  الضبط  كبابة  حصلحة 

الهبة  على  البعرضات  ان  حصلحة 

املذكورة تودع بكبابة ضبط املحكسة 

الوالية  يوحا   15 داخل أجل أقصاه 

حن   84 الثانية طبقا للسادة  للنشرة 

حدنوة البجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

39 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
إعالن عن هبة وتنازل عن أصل 

تجاري
حلف بيع : 2020/171

حساب رقم : 48)4
وتنازل  هبة  عقود  بسقب�شى 

واملودعة بكبابة ضبط هذه املحكسة 

بباريخ 23 يونيو 2020.

وهب وتنازل السادة ورثة السيدة 

حانو زينب :

حانو ابراهيم JE 3(278 ؛

حانو حمسد K 136283 ؛

حانو حسن  K 120531 ؛

بولعيد فريدة BE 60201 ؛

بولعيد فبيمة BE 5263(8 ؛

حانو ُحمّسد K 13(648 ؛

حانو قاسم K 74538 ؛

بولعيد الببول L 74413 ؛

بولعيد فاطسة L 46558 ؛

حانو حصطفى  K 25(376 ؛

حانو ُحمّسد BE 540408 ؛

بولعيد لطيفة L 74414 ؛

بولعيد خديجة K 51727 ؛

عائشة  بوالعيد  السيدة  لفائدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
.L83((5  رقم

على  املنصب  البجاري  األصل 
عسارة اوبرك   18 املحل الكائن برقم 

شارع املخبار السو�شي انزكان.
واملسجل بالسجل البجاري تمت 
البمليلي  السجل  في   14(70 رقم 

بجسيع عناصره املادية واملعنوية.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذي  لكل  الضبط  كبابة  حصلحة 
الهبة  على  البعرضات  أن  حصلحة 
والبنازل املذكور تودع بكبابة ضبط 
 15 هذه املحكسة داخل أجل أقصاه 
طبقا  الثانية  للنشرة  املوالية  يوحا 

للسادة 84 حن حدونة البجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس  حصلحة   كبابة  الضبط

40 مكرر

املحكسة االببدائية بانزكان
إعالن عن تفويت أصل تجاري

توثيقي حنجز حن  بسقب�شى عقد 
طرف املوثق ذ/حني9 املاكري حؤرخ في 
2020 واملودع بكبابة ضبط  3 يوليو 
هذه املحكسة بباريخ 14 يوليو 2020.
خلفان  املهدي  السيد  فوت 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
السيد  لفائدة   BE 834485 رقم  
لبطاقة  الحاحل  خويتي  ياسن 
البعريف الوطنية رقم  W 248822 ؛
لصيدلية   البجاري  األصل  كافة 
برقم  الكائن   PHARMACIE NASS

18 شارع 442 الجرف انزكان.
واملسجل بالسجل البجاري تمت 
البجاري  السجل  في   457(6 رقم 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجسيع 
بثسن إجسالي قدره  200.000  درهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذي  لكل  الضبط  كبابة  حصلحة 
البيع  على  البعرضات  أن  حصلحة 
هذه  ضبط  بكبابة  تودع  املذكور 
15 يوحا  املحكسة داخل أجل أقصاه 
للسادة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 حن حدونة البجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس  حصلحة   كبابة  الضبط

41 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

إعالن عن بيع أصل تجاري
حلف بيع : 2020/03
حساب رقم : 1608

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقب�شى 
واملسجل بإدارة   2020 يونيو   15 في 
 2020 18يونيو  بباريخ  التسجيل 
 2020000181770551 رقم  تمت 
 LB  باع السيد ابركان حمسد، وطنيبه
للسيد حصطفى الركراكي،   ،21233
األصل   ،LB 118(46 رقم   وطنيبه 
البجاري للدكان البابع للدار الواقعة 
القصر   101 رقم  العرائش  بطريق 
الكبي9 واملسجل باملحكسة االببدائية 
 10866 رقم  تمت  الكبي9  بالقصر 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجسيع 
أو  حعدات  أية  به  توجد  ال  والذي 
بضائع وقد حدد ثسن البيع في حبلغ 

قدره 100.000 درهم.
تقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 
أجل  داخل  املحكسة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 15 يوحا حن النشرة الثانية.
النشرة الثانية

 رئيس  حصلحة   كبابة  الضبط
42 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
حلف بيع : 2020/61

حساب خصو�شي : 7)57
إعالن عن تفويت صيدلية

يعلن رئيس حصلحة كبابة الضبط 
أنه  باملحسدية  االببدائية  باملحكسة 
بباريخ أبر0  توثيقي  عقد   بسقب�شى 

 24 بباريخ  وسجل   2020 يوليو   21
يوليو 2020 بالدار البيضاء تم تفويت 
صيدلية املوجودة باملحسدية الطابق 
السفلي تجزئة الشالل شطر «أ» رقم 
307 الشالالت تمسل اسم «صيدلية 
الشالل» واملسجلة بالسجل البجاري 
باملحكسة االببدائية باملحسدية تمت 
رقم 18252، حن طرف السيد شفيق 
 BJ رقم   الوطنية  بطاقبه  جقسان 
البيضاء بالدار  القاطن    ،2237((

 كرين تاون - فيال ) - املدينة الخضراء 

السيدة  لفائدة  النواصر،  بوسكورة 

رقم   الوطنية  بطاقتها  عكيل  نادية 

BK 283((1 القاطنة بالدار البيضاء 

كرين تاون - فيال 1 - املدينة الخضراء 

بثسن  وذلك  النواصر،  بوسكورة 

إجسالي قدره 550.000 درهم.

البعرضات  جسيع  فإن  وعليه 

يجب أن تقد0 إلى كبابة ضبط هذه 

حن  يوحا   15 أجل  داخل  املحكسة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
 رئيس  حصلحة   كاتب الضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بخنيفرة
حلف بيع : 2020/01

إعالن قضائي
بتيع األصل البجاري رقم 6)184

املسجل باملحكسة االببدائية 

بخنيفرة

كبابة  حصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكسة االببدائية بخنيفرة 

أنه بسقب�شى عقد توثيقي صادر عن 

املوثقة ذ. ناهد الشرقي حوثقة ببسارة 

يناير   20 وتاريخ   13(0 رقم  تمت 

درويش  حمسد  السيد  باع   ،2020

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
للسيدة نجاة درويش   V63466 رقم 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 
العناصر  جسيع   V 124458 رقم  
البجاري  لألصل  واملعنوية  املادية 

 1 بزنقة  الكائن  املقهى  في  املبسثل 

بلوك 1 حي أ0 الربيع خنيفرة واملقيد 

بالسجل البجاري بخنيفرة تمت رقم 

.184(6

البعرضات  جسيع  فإن  وعليه 
البجاري  السجل  شعبة  لدى  تقد0 

داخل  بخنيفرة  االببدائية  باملحكسة 

أجل أقصاه خسسة عشر يوحا بعد 

النشر الثاني.

النشرة الثانية
 رئيس  حصلحة   كاتب الضبط

46 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل البجاري

تفويت أصل تجاري
حلف عدد : 2020/52

حساب خصو�شي : 2830
لبيــع أصــل  بسوجــب عقــد رســمي 
تجــاري املــؤرخ فــي : فاتــح يوليــو 2020.
بــاع الســيد ياســين ســتيل وطنيبــه 
عدد Q1(2504 كافة األصل البجاري 
للصيدليــة الكائنــة اثنيــن ايــت الرخــاء 
بالســجل  واملســجلة  افنــي  ســيدي 
البجــاري باملحكســة االببدائيــة بتزنيــت 
 13(88 البمليلــي  الرقــم  تمــت 
لفائــدة رشــيد فبــح هللا وطنيبــه عــدد 

.A606551
بجسيــع عناصــره املاديــة واملعنويــة 
قــدره  إجسالــي  بثســن  قــو0  والــذي 

درهــم.  370.000
تســجل  البعرضــات  فــإن  وبذلــك 
االببدائيــة  املحكســة  ضبــط  بسكبــب 
ببيزنيــت داخــل أجــل الخسســة عشــرة 
الثانيــة  للنشــرة  املواليــة   (15) يوحــا 
طبقــا للســادة 84 حــن حدونــة البجــارة.

تمت جسيع البمفظات.
النشرة الثانية

عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
حكبب السجل البجاري
إشهار بيع أصل تجاري
حلف رقم : 2020/08
حساب رقم : 2621

حضسن  العدلي  العقد  بسقب�شى 
بكناش األحالك رقم 5أ صحيفة )15 
 2020 يونيو   17 بباريخ   136 عدد 
25 ف 9اير  واملسجل بالعرائش بباريخ 
باع السيد حمسد بن احسد   ،2020
تعريفه  بطاقة  ابورك،  حمسد  بن 
الوطنية رقم )JE28480 سكناه حركز 
اداي تزنيت، للسيد رضوان بن احسد 
تعريفه  بطاقة  الحراق،  حمسد  بن 
الوطنية رقم LA43738 سكناه شارع 
العرائش، جسيع   11 الزرقطوني رقم 
األصل البجاري للسمل الكائن بشارع 
عقبة بن نافع رقم )6 العرائش الذي

الخفيفة  املأكوالت  بيع  في  يسبغل   

حن   160(0 رقم  تمت  حسجل 
البجاري  للسجل  البمليلي  السجل 

باملحكسة االببدائية بالعرائش بجسيع 

عناصره واملادية واملعنوية.

تسجل  البعرضات  فإن  وبذلك 

االببدائية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 
البجاري  السجل  حكبب  بالعرائش 

يوحا املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
حلف إشهار بيع أصل تجاري

 رقم 2020/06

حساب رقم 2501

بسقب�شــى العقــد العرفــي املصــادق 

الســلطة  طــرف  حــن  إحضائــه  علــى 

حــاي   18 بباريــخ  بالعرائــش  املحليــة 

حــاي   22 بباريــخ  املســجل   ،2020

 ISOMODE شــركة  باعــت   ،2020

ش.ذ.0.0 فــي شــخص حسثلهــا القانونــي 

 1 41 الطابــق  حقرهــا االجبساعــي رقــم 

املنطقة الصناعية أوسطال العرائش 
 ،312( رقــم  البجــاري  ســجلها  رقــم 

 ISOMODE CREATION لشــركة 

ش.ذ.0.0 فــي شــخص حسثلهــا القانونــي 

العنــوان  بنفــس  االجبساعــي   حقرهــا 

أعاله رقم سجلها البجاري رقم 25)4 

، جسيع األصل البجاري للسمل  الذي 
األول  بطابــق  عــن حصنــع  عبــارة  هــو 
رقــم 41 املنطقــة الصناعيــة أوســطال 

املاديــة  عناصــره  بجسيــع  بالعرائــش 

واملعنويــة.

تســجل  البعرضــات  فــإن  وبذلــك 

بكبابــة الضبــط  باملحكســة االببدائيــة 

بالعرائــش - حكبــب الســجل البجــاري - 

داخــل أجــل 15 يوحــا املواليــة للنشــرة 

الثانيــة.

النشرة الثانية
رئيس  حصلحة   كاتب الضبط

43 مكرر
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املحكسة االببدائية بالعرائش
إشهار بيع أصل تجاري 

رقم 2020/07
حساب رقم )261

حضسن  العدلي  العقد  بسقب�شى 
ف صحيفة   3 رقم  األحالك  بسجل 
ديسس 9   26 بباريخ   355 رقم   436
بباريخ  بالعرائش  واملسجل   201(
)201، باع السيد حمسد  22 أكبوبر 
البكوري بطاقة تعريفه الوطنية رقم  
روافة قرب  سكناه حي   C 263653
للسيد  العرائش،   53 رقم  املدرسة 
تعريفه  بطاقة  الفا�شي  املولى  عبد 
سكناه   KA 14310 رقم   الوطنية 
العرائش،   234 رقم  الوفاء  تجزئة 
جسيع األصل البجاري الواقع بشارع 
الذي  العرائش   12 رقم  القاهرة 
تمت  حسجل  الخياطة  في  يسبغل 
البمليلي  السجل  حن   8664 رقم 
للسجل البجاري باملحكسة االببدائية 
املادية  عناصره  بجسيع  بالعرائش، 

واملعنوية.
تسجل  البعرضات  فإن  وبذلك 
االببدائية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 
حكبب السجل البجاري   - بالعرائش 
- داخل أجل 15 يوحا املوالية للنشرة 

الثانية.
النشرة الثانية

رئيس  حصلحة   كبابة  الضبط

172 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع أصل تجاري

حلف رقم : 2020/2
حساب رقم : 2223

 20 في  حؤرخ  عقد  بسقب�شى 
وحسجل بأزيالل بباريخ   2020  يوليو 
عبد  السيد  باع   2020 يوليو   28
لبطاقة  الحاحل  اخريض،  الناصر 
 I534(7( رقم  الوطنية  البعريف 
الساكن بحي أزيالل القديم بأزيالل، 
الحاحل  لفائدة السيد عزيز بنيميا، 
.I468552 لبطاقة البعريف الوطنية رقم
الكائن  البجاري  األصل  جسيع 
لبيع  واملعد  بأزيالل،  الفرح  بحي 

بالسجل  واملسجل  الجاهزة  املالبس 

البجاري تمت رقم 12762 باملحكسة 

عناصره  بجسيع  بأزيالل،  االببدائية 

املادية واملعنوية، بسبلغ قدره ونهايبه 

60.000 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  ببعرضاتهم  يبقدحوا  أن 

السجل البجاري باملحكسة االببدائية 

بأزيالل داخل أجل يتبدئ حن تاريخ 

اليو0  في  وينبهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخاحس عشر حن نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

15 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
تفويت أصل تجاري

حلف رقم : 2020/01

حساب رقم : 2215

بسقب�شى عقد حؤرخ في 22 يوليو 

يوليو   25 بباريخ  وحسجل   2020

2020 فوتت السيدة ايسان بوجعفر 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

 43 برقم  الساكنة   I4(1626 رقم  

حي القدس شارع بدر شاكر   4 شقة 

 THE لفائدة شركة   بفاس،  سياب 

 PHARMACIE BENI AYAT SARL

AU في طور اإلنشاء.

الكائن  البجاري  األصل  جسيع 

عبارة  هو  والذي  عياط  بني  بسركز 

باملسجل  واملسجل  صيدلية  عن 

باملحكسة   (738 البجاري تمت رقم 

عناصره  بجسيع  بأزيالل  االببدائية 

في  قيسبه  واملقدر  واملعنوية،  املادية 

1.185.600 درهم.

يبقدحوا  أن  الدائنين  فعلى 
ببعرضاتهم إلى قسم السجل البجاري 

داخل  بأزيالل  االببدائية  باملحكسة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  حن  يتبدئ  أجل 

األول وينبهي في اليو0 الخاحس عشر 

حن نشر اإلعالن الثاني.

االعالن الثاني 
عن رئيس     كبابة  الضبط

303 مكرر

املحكمة االبتدائية ببركان
إعالن عن بيع أصل تجاري

بسقب�شى عقد رسمي تلقاه األسباذ 

املصطفى حليب حوثق ب 9كان بباريخ 

لحسن  السيد  باع   ،2020 يوليو   6

دخي�شي بن حيسون، بطاقة البعريف 

حي  الساكن   FA16457( الوطنية 
بركان   (0 رقم   332 املقاوحة الزنقة 

يوسف  السيد  وكيله  بواسطة 

دخي�شي بن حيسون، بطاقة البعريف 

بحي  الساكن   FA1340(4 الوطنية 
بركان،   10 رقم   387 املقاوحة الزنقة 

لبيع  حمل  عن  عبارة  تجاري  أصل 

كائن  للبقسيط،  الجاهزة  املالبس 

 ،81 بحي بوكراع زنقة ابن رشد رقم 

 37402 سجل البمليلي رقم  بركان، 

بثسن 150.000 درهم.

إلى السيد عبد الكريم الفاللي بن 

الوطنية  البعريف  بطاقة  سعيد، 

FE17230 الساكن بالعثاحنة املركز، 

بركان.

هذا وتقبل البعرضات داخل أجل 

خسسة عشر يوحا حن تاريخ النشرة 

الثانية.

النشرة األولى

14 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

شعبة السجل البجاري

حلف رقم : 2020/43
إعالن عن تقديم أصل تجاري

كمصىة في شركة
حصحح  عرفي  عقد  بسقب�شى 

 2020 حارس   13 بباريخ  اإلحضاء 

واملسجل بباريخ ) يوليو 2020 بإدارة 

قد0  صالح  بن  بالفقيه  التسجيل 

السيد عالم رشيد الحاحل للبطاقة 

الساكن  IB 24822ـ  رقم  الوطنية 

حكرر ساحة ولي العهد حي   3 بالرقم 

لشركة  صالح  بن  الفقيه  القواسم 

شركة   ESPACE ALEM SARL AU

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

البأسيس. في طور  الوحيد  الشريك 

 3 حكرر  الرقم  االجبساعي  حقرها   
ساحة ولي العهد حي القواسم الفقيه 
البجاري  األصل  جسيع  صالح  بن 
باملحكسة  البجاري  باسجل  املقيد 
تمت  صالح  بن  بالفقيه  االببدائية 
املادية  عناصره  بجسيع   8644 رقم 
قدره  بثسن  قوحت  والتي  واملعنوية 

20481.02 درهم.
فعلى دائني حقد0 األصل البجاري 
املذكور أعاله أن يبقدحوا ببعرضاهم 
إلى قسم السجل البجاري باملحكسة 
داخل  بن صالح  بالفقيه  االببدائية 
اإلعالن  نشر  تاريخ  حن  يتبدئ  أجل 
األول وينبهي في اليو0 الخاحس عشر 

حن نشر اإلعالن الثاني.
بباريخ  صالح  بن  بالفقيه  حرر   

فاتح أغسطس 2020.
النشرة األولى
طلحة عبد الغاني

63 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري

حلف رقم 2020/11
حساب رقم 14836

بسقب�شى عقد حوثق حن طرف ذة. 
 2020 حارس   5 إلها0 زاوي حؤرخ في 
باع   2020 17 حارس  وحسجل بباريخ 
 MAZOIR ABDELLATIF السيد 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
 FATINE إلى السيد   212(56M رقم 
لبطاقة  الحاحلة   ABDELLATIF
 M278103 رقم  الوطنية  البعريف 
 21824 حجسوع األصل البجاري رقم 
 KISSARIAT NAHON ب  الكائن 
فيه  املزاول   N°39 EL JADIDA
 MARCHAND DE TISSUE» نشاط
وذلك حسب   «DE QUALITE FINE
الشروط والكيفية املذكورة في العقد.
تقبل  البعرضات  فإن  وعليه 
االببدائية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 
حن  يوحا   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

املشرف على حصلحة السجل البجاري

142 مكرر
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املحكسة االببدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري

حلف البيع رقم 2020/13

حساب رقم )1505

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�شى 

بباريخ  وحسجل   2020 يوليو   22

السيد حفيظ  باع   2020 يوليو   27

البعريف  لبطاقة  الحاحل  بوصي9ي 

إلى السيد   M232532 الوطنية عدد 

لبطاقة  الحاحل  جواد  القادر  عبد 

 B418106 عدد  الوطنية  البعريف 

 RDC : فرع األصل البجاري الكائن ب

 LOT TAHA IMM 7 HAY SALAM

.EL JADIDA

نشاط  فيه  املزاول 

.RESTAURATEUR A LA CARTE

والكيفية  الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.

تقبل  البعرضات  فإن  وعليه 

االببدائية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 

حن  يوحا   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة البالية.

النشرة األولى
املشرف على حصلحة السجل البجاري

146 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
إعالن عن تقديم أصل تجاري 

كمصة في شركة
حلف رقم : 2020/12

حساب رقم : 22860

الطرف األول :

البطاقة  رقم  عالوي،  سناء 

البعريف الوطنية : A333(82 حغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

 PHARMACIE EL شركة 

MENZEH SALE SARL AU حسي9ها 

حغربية  عالوي،  سناء   : القانوني 

الجنسية، حقرها االجبساعي رقم 51، 

شارع املسي9ة، بالد بن داوود، بطانة، 

سال.

األصل البجاري : صيدلية.

51، شارع املسي9ة،  العنوان : رقم 

بالد بن داوود، بطانة، سال.

رقم السجل البجاري : 30128.

بسصلحة  البعرضات  وتسبقبل 

السجل البجاري باملحكسة االببدائية 

بسال إلى غاية خسسة عشر (15) يوحا 

حن صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس حصلحة السجل البجاري

145 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
حلخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : جغاوي.
االسم الشخ�شي : أحسد.

 : وأحه  حمسد  بن  حمسد   : ابن 
فاطسة بنت علي.

 1(8( يناير   13 بباريخ  املولود 
برباط الخي9.

بحي ناس حزيان بلدية   : الساكن 
رباط الخي9 صفرو.

حكم عليه بباريخ 25 يونيو 2020 
حن طرف غرفة الجنايات بفاس.

السرقة  جناية   : أجل  حن 
والليل  والتسلق  بالبعدد  املوصوفة 

والكسر.
بسنبين  ذلك  عن  وحعاقببه 
اثنبين حتسا نافذا، وتمسيله الصائر 

واإلجبار.
64
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
اببداء  احزورة  قيادة  بسقر  سيجري 
غاية  إلى   2020 أغسطس   31 حن 
حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9   (
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
دوار  العنوان  لحرش  عزيز  السيد 
الكعارنة بني حمسد الجنوبية اكدانة 
احزورة سطات، املبعلق بمفر وجلب 
املنزلية  االسبعساالت  أجل  حن  املاء 
والسقي بامللك املدعو أرض الضاية 
سنتيار   63 ار   15 البالغة حساحبه 
الكائن بجساعة كدانة قيادة احزورة 
إقليم  الشسالية  سطات  دائرة 

سطات.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
سطات  دائرة  احزورة  قيادة  كدانة 

الشسالية إقليم سطات.
17

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
سيجري بسقر قيادة تيغسالين اببداء 
غاية  إلى   2020 أغسطس   31 حن 
حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9   (
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
العنوان  احغار  حصطفى  السيد 
القباب  اسحاق  ايت  السعادة  حي 
املاء  وجلب  بمفر  املبعلق  خنيفرة، 
حن أجل السقي بامللك املدعو احغار 
ار   62 هكبار   1 البالغة حساحبه   1
48 سنتيار الكائن بجساعة تيغسالين 
قيادة تيغسالين دائرة القباب إقليم 

خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
دائرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيفرة.
18

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
اببداء  برادية  قيادة  بسقر  سيجري 
غاية  إلى   2020 أغسطس   25 حن 
حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9   3
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
العنوان  دحساوي  حمسد  السيد 
بمفر  املبعلق  احسد،  اوالد  ال 9ادية 
بامللك  السقي  أجل  حن  املاء  وجلب 
 502 املدعو حركز االستثسار الفالحي 
 55 ار   25 1 هكبار  البالغة حساحبه 
سنتيار الكائن بجساعة برادية قيادة 
برادية دائرة الفقيه بن صالح إقليم 

الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
الفقيه دائرة  برادية  قيادة   برادية 

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
19

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
بوحو�شى  أحد  قيادة  بسقر  سيجري 
 2020 أغسطس   31 حن  اببداء 
في  بمث   2020 ستبس 9   ( غاية  إلى 
وجلب  بمفر  الت9خيص  حشروع 
الزياني  حيلود  السيد  لفائدة  املاء، 
العنوان دوار اوالد عي�شى حد بوحوس 
املبعلق  النسة،  اوالد  الستت  سوق 
 5 أجل سقي  حن  املاء  بمفر وجلب 
املدعو طريق  بامللك  هكبارات فقط 
هكبار   22 البالغة حساحبه  جوري  
بجساعة  الكائن  سنتيار   21 ار   21
بوحو�شى  أحد  قيادة  بوحو�شى  أحد 
 دائرة بني حو�شى الغربية إقليم الفقيه

بن صالح.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
بوحو�شى  أحد  قيادة  بوحو�شى  أحد 
 دائرة بني حو�شى الغربية إقليم الفقيه

بن صالح.
20

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
بوحو�شى  أحد  قيادة  بسقر  سيجري 
 2020 أغسطس   31 حن  اببداء 
في  بمث   2020 ستبس 9   ( غاية  إلى 
وجلب  بمفر  الت9خيص  حشروع 
كنار  الحسن  السيد  لفائدة  املاء، 
اوالد  العنوان  كنار  صالح  والسيد 
املبعلق  بوحو�شى،  احد  حركز  حمسد 
 5 أجل سقي  حن  املاء  بمفر وجلب 
هكبارات فقط بامللك املدعو الدراع  
ار   (7 هكبار   6 حساحبه  البالغة 
أحد  بجساعة  الكائن  سنتيار   14
دائرة  بوحو�شى  أحد  قيادة  بوحو�شى 
الفقيه إقليم  الغربية  حو�شى   بني 

بن صالح.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
بوحو�شى  أحد  قيادة  بوحو�شى  أحد 
 دائرة بني حو�شى الغربية إقليم الفقيه

بن صالح.
21

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
بوحو�شى  أحد  قيادة  بسقر  سيجري 
 2020 أغسطس   31 حن  اببداء 
في  بمث   2020 ستبس 9   ( غاية  إلى 
حشروع الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
والسيد  كنار  الحسن  السيد  لفائدة 
صالح كنار العنوان اوالد حمسد حركز 
املبعلق بمفر وجلب  بوحو�شى،  احد 
بامللك املدعو  السقي  حن أجل  املاء 
 2 حساحبه  البالغة  الغول  فدان 
هكبار 33 ار 3 سنتيار الكائن بجساعة 
بوحو�شى  أحد  قيادة  بوحو�شى  أحد 
 دائرة بني حو�شى الغربية إقليم الفقيه

بن صالح.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
بوحو�شى  أحد  قيادة  بوحو�شى  أحد 
 دائرة بني حو�شى الغربية إقليم الفقيه

بن صالح.
22

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
اببداء  أفورار  قيادة  بسقر  سيجري 
 16 غاية  إلى   2020 ستبس 9   7 حن 
حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9 
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
حي  العنوان  بوزركان  هشا0  السيد 
املغرب العربي سكبور 5 رقم 7 تسارة، 
أجل  حن  املاء  وجلب  بمفر  املبعلق 
السقي بامللك املدعو الدوحيا البالغة 
الكائن  حربع  حت9   12477 حساحبه 
دائرة  بجساعة أفورار قيادة أفورار  

أفورار إقليم أزيالل.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
أفورار  دائرة  أفورار   قيادة  أفورار 

إقليم أزيالل.
129

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
علي  بو  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 
إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 
بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
العنوان  الدين  فخر  حسن  السيد 
قلعة  الدشرة  حسادي  اوالد  دوار 
املبعلق بمفر وجلب املاء  السراغنة، 
حن أجل السقي بامللك املدعو كفاي 
 18 آر   18 1 هكبار  البالغة حساحبه 
سنتيار الكائن بجساعة أوالد بو علي 
الواد قيادة أوالد بو علي دائرة القلعة 

- بني عاحر إقليم قلعة السراغنة.
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لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
أوالد بو علي الواد قيادة أوالد بو علي 
بني عاحر إقليم قلعة   - دائرة القلعة 

السراغنة.
130

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
اببداء  الحسا0  قيادة  بسقر  سيجري 
 16 غاية  إلى   2020 ستبس 9   7 حن 
حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9 
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
السيدة فظسة بوشسخت وحن حعها 
حي  الحسا0  زنقة   10 رقم  العنوان 
العيون، املبعلق بمفر وجلب املاء حن 
بامللك املدعو تاعوينت  أجل السقي 
 47 نلحسن اوحدو البالغة حساحبه 
آر 77 سنتيار الكائن بجساعة الحسا0 
إقليم  اكلسوس  دائرة  الحسا0  قيادة 

خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
الحسا0 قيادة الحسا0 دائرة اكلسوس 

إقليم خنيفرة.
131

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
علي  بو  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 
إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 
بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
العنوان  الهردة  حمسد  السيد 
قلعة  الدشرة  حسادي  اوالد  دوار 
املبعلق بمفر وجلب املاء  السراغنة، 
حن أجل السقي بامللك املدعو الغابة 
 80 آر   76 2 هكبار  البالغة حساحبه 
سنتيار الكائن بجساعة الدشرة قيادة 
أوالد بو علي دائرة القلعة - بني عاحر 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
دائرة  علي  بو  أوالد  قيادة  الدشرة 
قلعة  إقليم  عاحر  بني   - القلعة 

السراغنة.
132

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 

السساعلة  قيادة  بسقر  سيجري 

إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 

بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16

لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 

العنوان  الدين  زين  حمسد  السيد 

فاس،  تغات  الحديقة  تجزئة   177

أجل  حن  املاء  وجلب  بمفر  املبعلق 

االسبعساالت املنزلية والسقي بامللك 

املدعو بالد بالبصي9 البالغة حساحبه 

2 هكبار 16 آر الكائن بجساعة ملعادنة 

قيادة السساعلة دائرة واد ز0 إقليم 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

ملعادنة قيادة السساعلة دائرة واد ز0 

إقليم خريبكة.

133

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
عبدون  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 

إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 

بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16

لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 

رشيد  حسثلها  عبدون  أوالد  جساعة 
صسوتي العنوان جساعة أوالد عبدون 

املاء  وجلب  بمفر  املبعلق  خريبكة، 

حن أجل تزويد الجساعة باملاء بامللك 

املدعو أرض املركب الريا�شي البالغة 

بجساعة  الكائن  هكبار   1 حساحبه 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

134

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 

اببداء  احزورة  قيادة  بسقر  سيجري 

 16 غاية  إلى   2020 ستبس 9   7 حن 

حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9 

لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 

العنوان  حناصف  املصطفى  السيد 
زنقة العرائش اقاحة ديار الحسد 126 

27 حي السال0 الدار البيضاء،  الرقم 

أجل  حن  املاء  وجلب  بمفر  املبعلق 

االسبعساالت املنزلية والسقي بامللك 

املدعو أرض الحطة البالغة حساحبه 

الكائن  سنتيار   25 آر   5 هكبار   1

دائرة  احزورة  قيادة  كدانة  بجساعة 

سطات الشسالية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

سطات  دائرة  احزورة  قيادة  كدانة 

الشسالية إقليم سطات.

135

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 

سيجري بسقر قيادة بني يكرن اببداء 

 16 غاية  إلى   2020 ستبس 9   7 حن 

حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9 

لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 

العنوان  جرحوني  بوشبة  السيد 

سطات،  يكرين  بني  النواجحة  دوار 

أجل  حن  املاء  وجلب  بمفر  املبعلق 

االسبعساالت املنزلية والسقي بامللك 

املدعو أرض النغاش البالغة حساحبه 

بني  بجساعة  الكائن  خداديم   (

يكرن قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

136

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
حو�شى  بني  قيادة  بسقر  سيجري 
إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 
بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
دوار  العنوان  زعطم  العربي  السيد 
سوق  حسادي  سيدي  لحبابيس 
بمفر  املبعلق  النسة،  اوالد  الستت 
هكبار    2 حن أجل سقي  وجلب املاء 
املدعو  بامللك  سنتيار   56 آر   76
هكبار   4 لحبابيس البالغة حساحبه 
بجساعة  الكائن  سنتيار    50 آر   77
سيدي حسادي قيادة بني حو�شى دائرة 
بني حو�شى الشرقية إقليم الفقيه بن 

صالح.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
سيدي حسادي قيادة بني حو�شى دائرة 
بني حو�شى الشرقية إقليم الفقيه بن 

صالح.
137

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
سيجري بسقر قيادة آيت ويرة اببداء 
 16 غاية  إلى   2020 ستبس 9   7 حن 
حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9 
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
والسيد  بغدادي  الحسين  السيد 
حسو اوهردى العنوان تجزئة املنظر 
بمفر  املبعلق  القصيبة،  الجسيل 
وجلب املاء حن أجل سقي 5 هكبارات 
البالغة  احانو  املدعو  بامللك  فقط 
الكائن  حربع   حت9   52381 حساحبه 
بجساعة ناوور قيادة آيت ويرة دائرة 

القصيبة إقليم بني حالل.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
ناوور قيادة آيت ويرة دائرة القصيبة 

إقليم بني حالل.
138
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وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 

سيجري بسقر قيادة آيت ويرة اببداء 

 16 غاية  إلى   2020 ستبس 9   7 حن 

حشروع  في  بمث   2020 ستبس 9 

لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 

رقم  العنوان  بغدادي  جواد  السيد 

بلوك ف زنقة املنارة حي النهضة   23

املاء  وجلب  بمفر  املبعلق  خريبكة، 

حن أجل السقي بامللك املدعو احانو 

البالغة حساحبه 48634.38 حت9 حربع  

الكائن بجساعة ناوور قيادة آيت ويرة 

دائرة القصيبة إقليم بني حالل.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

ناوور قيادة آيت ويرة دائرة القصيبة 

إقليم بني حالل.

139

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 

عبدون  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 

إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 

بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16

لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 

دنار  حزغار وحمسد  احسد  السيدين 

عبدون  أوالد  املراهنة  دوار  العنوان 

املاء  وجلب  بمفر  املبعلق  خريبكة، 

بامللك  باملاء  حق 9ة  تزويد  أجل  حن 

املدعو بالد سيدي الغزواني البالغة 

الكائن  سنتيار   37 آر   30 حساحبه 

أوالد  قيادة  عبدون  أوالد  بجساعة 

عبدون دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

140

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
عبدون  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 
إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 
بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
رشيد  حسثلها  عبدون  أوالد  جساعة 
صسوتي العنوان جساعة أوالد عبدون 
املاء  وجلب  بمفر  املبعلق  خريبكة، 
األسبوعي  السوق  تزويد  أجل  حن 
املدعو  بامللك  باملاء  عبدون  ألوالد 
السوق األسبوعي جسعة أوالد عبدون 
 80 آر   (4 2 هكبار  البالغة حساحبه 
سنتيار الكائن بجساعة أوالد عبدون 
خريبكة  دائرة  عبدون  أوالد  قيادة 

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
141

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
سيجري بسقر قيادة آيت أ0 البخث 
إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 
بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
السيد رشيد سوفي العنوان بودينار 
املركز بودينار الدريوش، املبعلق بمفر 
بامللك  السقي  أجل  حن  املاء  وجلب 
املدعو اسول البالغة حساحبه ثالث 
ع 9ات حن الشعي9 وسبع ع 9ات حن 
القسح الكائن بجساعة آيت أ0 البخث 
قيادة آيت أ0 البخث دائرة القصيبة 

إقليم بني حالل.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
آيت أ0 البخث قيادة آيت أ0 البخث 

دائرة القصيبة إقليم بني حالل.
147

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
ايعيش  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 
إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 
بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
العنوان  الشرقاوي  هشا0  السيد 
حي البقد0 شارع بوزكري بني خلوق 
بمفر  املبعلق  حالل،  بني   8( لرقم 
االسبعساالت  أجل  حن  املاء  وجلب 
املنزلية املنفردة بامللك املدعو الرزق 
سنتيار   80 آر   28 البالغة حساحبه 
قيادة  ايعيش  أوالد  بجساعة  الكائن 
أوالد ايعيش دائرة بني حالل إقليم بني 

حالل.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة 

بني حالل إقليم بني حالل.
148

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 
الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 
احبارك  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 
إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 
بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16
لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 
 STE AGRICOLE FATHIA شركة 
العنوان  فبحي  حمسد  حسثلها   SARL
دوار بوعدود اوالد احبارك بني حالل، 
أجل  حن  املاء  وجلب  بمفر  املبعلق 
 TF 11327/10 السقي بامللك املدعو
 70 آر   45 1 هكبار  البالغة حساحبه 
سنتيار الكائن بجساعة أوالد احبارك 
حالل  بني  دائرة  احبارك  أوالد  قيادة 

إقليم بني حالل.
لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 
أوالد احبارك قيادة أوالد احبارك دائرة 

بني حالل إقليم بني حالل.
149

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 

عزوز  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 

إلى غاية   2020 7 ستبس 9  اببداء حن 

بمث في حشروع   2020 ستبس 9   16

لفائدة  الت9خيص بمفر وجلب املاء، 

حعه  وحن  خزان  املالك  عبد  السيد 

العنوان دوار أوالد الحاج اوالد عزوز 

املاء  وجلب  بمفر  املبعلق  خريبكة، 

حن أجل السقي بامللك املدعو بياض 

سنتيار   (5 آر   50 البالغة حساحبه 

الكائن بجساعة أوالد عزوز قيادة أوالد 

عزوز دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

دائرة  عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

150

وكالة الحوض املائي أل0 الربيع

نظا0 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

الحوض املائي أل0 الربيع ببني حالل، 

سيجري بسقر قيادة القباب اببداء حن 

7 ستبس 9 2020 إلى غاية 16 ستبس 9 

الت9خيص  حشروع  في  بمث   2020

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بمفر 

العنوان  املحسدي  حمسد  سيدي 

الحرس امللكي الرباط، املبعلق بمفر 

بامللك  السقي  أجل  حن  املاء  وجلب 

حساحبه  البالغة  احفراون  املدعو 

الكائن  سنتيار   5( آر   53 هكبار   2

بجساعة القباب قيادة القباب دائرة 

القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

القباب  دائرة  القباب  قيادة  القباب 

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3210

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى راس جدو وارس باجدو وارس 

بعدد  ض  شراء  عقدي  ذي  جدو 

 23 ص   25 و ض بعدد   51 ص   55

دائرة  الت9ابية،  بالجساعة  املبواجد 

اببداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   2020 ستبس 9   4 حن تاريخ 

14 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

امللياني  السيد  لفائدة  هكبارا   1,81

البعريف  لبطاقة  الحاحل  عزيز 

.X4((58 الوطنية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3211

العقار  على  سيجري  الذي   2020

عقد  ذي  بولبنادر  فدان  املسمى 

 122 ص   134 بعدد  ض  شراء 

ايت  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

تيفلت،  دائرة  الحجاحة،  بويميى 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات،  إقليم 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9خيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1,0584 

عسار  لكرحة  السيد  لفائدة  هكبارا 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.XA68478

24

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3213

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى فدان الرحبة ذي عقد شراء 

املبواجد   302 ص   23( بعدد  ض 

دائرة  الت9ابية ايت حالك،  بالجساعة 

اببداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   2020 ستبس 9   4 حن تاريخ 

في  علني  بمث   2020 ستبس 9   14

شأن حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

هكبارا لفائدة السيد   1,35 حساحة 

كروا حمسد الحاحل لبطاقة البعريف 

.E674218 الوطنية

25

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3214

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى ايت قسو ذي الرسم العقاري 

املبواجد بالجساعة   81/13169 رقم 

الت9ابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات،  إقليم 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9خيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 55)0,8 

طيبوش السيد  لفائدة   هكبارا 

لبطاقة  الحاحل  الرحسان  عبد 

.H3205(4 البعريف الوطنية

26

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3215

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى لال بروك ذي الرسم العقاري 

املبواجد بالجساعة   16/35279 رقم 

الت9ابية ايت يدين، دائرة الخسيسات، 

تاريخ حن  اببداء  الخسيسات،   إقليم 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه، 

 0,6127 حساحة  سقي  أجل  حن 

دخشيش  السيد  لفائدة  هكبارا 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  بنعي�شى 

.A21333( الوطنية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3217

العقار  على  سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي  الرحل  فدان  املسمى 

املبواجد   16/69944 رقم  العقاري 

عالل  سيدي  الت9ابية  بالجساعة 

إقليم  الخسيسات،  دائرة  املصدر، 

تاريخ حن  اببداء   الخسيسات، 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه، 

هكبارا   1,50 حن أجل سقي حساحة 

وفوزية  عزيز  بنيميى  السيد  لفائدة 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  ملرابط 

.X275057 و X110156 الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3219

العقار  على  سيجري  الذي   2020

شهادة  ذي  الدار  فدان  املسمى 

وحوجب   16/6671 رقم  حطلب 

  223 ص   387 بعدد  ض  إصالحي 

خسيس  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  يميى،  سيدي 

تاريخ حن  اببداء   الخسيسات، 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9خيص 

 3,78 حساحة  سقي  أجل  حن  حنه، 

بالعيا�شي  السيد  لفائدة  هكبارا 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  ادريس 

.X31814 الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3209

العقار  على  سيجري  الذي   2020

عيون  سبع  راس  فدان  املسمى 

ص   87 بعدد  ض  حلكية  عقد  ذي 

الت9ابية  بالجساعة  املبواجد   106

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تاريخ حن  اببداء  الخسيسات،   إقليم 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه، 

هكبارا   1,50 حن أجل سقي حساحة 

بوشعيب  بوعال0  السيد  لفائدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.XA10757

30
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3223

العقار  على  سيجري  الذي   2020

ذي شهادة   1 بوهيوف  املسمى ظهر 

املبواجد   81/13389 رقم  امللكية 

الجوهرة،  عين  الت9ابية  بالجساعة 

الخسيسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

2020 إلى  7 ستبس 9  اببداء حن تاريخ 

بمث علني   2020 ستبس 9   16 غاية 

بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل سقي 

السيد  لفائدة  هكبارات   2 حساحة 

غال0 عسر الحاحل لبطاقة البعريف 

.A11442( الوطنية

31

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   10 بباريخ   2020/3207

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى الحديقة Q1-104 ذي الرسم 

املبواجد   07/151674 العقاري رقم 

امللحقة  بالجساعة الت9ابية املرينيين، 

اببداء  فاس،  إقليم  تغاث،  اإلدارية 

إلى غاية   2020 ستبس 9   4 حن تاريخ 

في  علني  بمث   2020 ستبس 9   14

شأن حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب 

أغراض  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

هكبارا   0,01 حساحة  وسقي  حنزلية 

حمسد  حشالف  السيد  لفائدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.VA32174
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 10 بباريخ   2020/3200 ح.ج 

سيجري  الذي   2020 أغسطس 

 2 لحسن  حلك  املسمى  العقار  على 

 81/206 رقم  العقاري  الرسم  ذي 

خسيس  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  يميى،  سيدي 

تاريخ حن  اببداء   الخسيسات، 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الت9خيص 

 3 حساحة  سقي  أجل  حن  حنهسا، 

الراس  حرش  السيد  لفائدة  هكبارا 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  لحسن 

.X10613( الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   10 بباريخ   2020/3203

العقار  على  سيجري  الذي   2020

ذي    5 وحنابو   6 حنابو  املسمى 

 41/22070 عدد  امللكية  شهادتي 

بالجساعة  املبواجد   41/22069 و 

دائرة  اخيار،  سيدي  كندر  الت9ابية 

حن  اببداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غاية إلى   2020 ستبس 9   4  تاريخ 

 14 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حنزلية  أغراض  أجل  حن  حنه،  املاء 

وسقي حساحة 710),2 هكبارا لفائدة 

السيد ازروف حسيد الحاحل لبطاقة 

.CB15281 البعريف الوطنية

34

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   10 بباريخ   2020/3204

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى بودريس ذي حطلب البمفيظ 

رقم 16/2673 املسبخرجة حن امللك 

األصلي املسمى «لودي» ذي عقد شراء 

ض بعدد 5 ص 5 املبواجد بالجساعة 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الت9ابية 

اببداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   2020 ستبس 9   4 حن تاريخ 

14 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

1,70 هكبارا لفائدة السيد العسراوي 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  نتيل 

.XA(6172 الوطنية

35

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 10 بباريخ   2020/3205 ح.ج 

سيجري  الذي   2020 أغسطس 

ذي  الكوشة  املسمى  العقار  على 

 16/36220 رقم  العقاري  الرسم 

سيدي  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

الخسيسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

تاريخ حن  اببداء  الخسيسات،   إقليم 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص 

 1,48 حساحة  سقي  أجل  حن  حنه، 

الدبدوبي السيد  لفائدة   هكبارا 

لبطاقة  الحاحل  الرحسان  عبد 

.X60560 البعريف الوطنية

36

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   10 بباريخ   2020/3206

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى فدان السحسودي ذي حطلب 

بالجساعة  املبواجد   81/1336 رقم 

دائرة تيفلت،  الت9ابية حقا0 الطلبة، 

تاريخ حن  اببداء  الخسيسات،   إقليم 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه، 

هكبارا   1 حساحة  سقي  أجل  حن 

جسال  السحسودي  السيد  لفائدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.A524374

37

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3220

العقار  على  سيجري  الذي   2020

حطلب  ذي  الشنورية  بالد  املسمى 

املبواجد   81/2645 رقم  البمفيظ 

الجوهرة،  عين  الت9ابية  بالجساعة 

الخسيسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

2020 إلى  7 ستبس 9  اببداء حن تاريخ 

بمث علني   2020 ستبس 9   16 غاية 

بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن  في 

أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكبارات   5 حساحة  سقي 

حعه  وحن  العسا�شي  احسد  السيد 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.XA36436

38
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3221

العقار  على  سيجري  الذي   2020

امللكية  شهادة  ذي  زيلي  املسمى 

بالجساعة  املبواجد   81/8695 رقم 

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الت9ابية 

اببداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   2020 ستبس 9   7 حن تاريخ 

16 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

0),1 هكبار لفائدة السيد بصيط نور 

الدين ونادية عاطف الحاحل لبطاقة 

ورقم   A167556 الوطنية  البعريف 

.A1(4573

39

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3222

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى فدان تاغريست 1 ذي شهادة 

املبواجد   81/11647 رقم  امللكية 

بالجساعة الت9ابية حقا0 الطلبة، دائرة 

اببداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية  2020 ستبس 9   7  حن تاريخ 

16 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 حن أجل سقي حساحة  حنه،  املاء 

هكبار لفائدة السيد اشنيط ادريس 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.XA70887

40

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3202

العقار  على  سيجري  الذي   2020

حمضر  ذي  الجديدة  الدار  املسمى 

بيع عقار باملزاد العلني حصادق عليه 

املبواجد    2018 يوليو   11 بباريخ 

دائرة  تازوطة،  الت9ابية  بالجساعة 

حن  اببداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غاية إلى   2020 ستبس 9   4  تاريخ 

في  علني  بمث   2020 ستبس 9   14

شأن حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكبار   1,50 حساحة 

حمي حسن الحاحل لبطاقة البعريف 

.CB164472 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3212

العقار  على  سيجري  الذي   2020

امللكية  شهادة  ذي  أكلثوحة  املسمى 

املبواجد بالجساعة   27/13617 رقم 

أكلسوس،  دائرة  الحسا0،  الت9ابية 

تاريخ حن  اببداء  خنيفرة،   إقليم 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1 هكبار 

لفائدة السيد اكلبوحة حمسد الحاحل 

رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

.B5080
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 11 بباريخ   2020/3216 ح.ج 

سيجري  الذي   2020 أغسطس 

تانوالت  املسمى  العقار  على 

ضسن  شراء  عقد  ذي  املو  حرزكزا0 

بالجساعة  املبواجد   171 رقم 

أكلسوس،  دائرة  الحسا0،  الت9ابية 

تاريخ حن  اببداء  خنيفرة،   إقليم 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الت9خيص 

 5 حساحة  سقي  أجل  حن  حنهسا، 

هكبارات لفائدة السيد الداعلي باري 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.V87483 رقم

43

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   6 بباريخ   2020/3194

العقار  على  سيجري  الذي   2020

امللكية  شهادة  ذي  صوفيا  املسمى 

املبواجد بالجساعة   41/18382 رقم 

الت9ابية عين الشكاك، دائرة ايسوزار 

حن  اببداء  صفرو،  إقليم  كندر، 

غاية إلى   2020 أغسطس   31  تاريخ 

10 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 حن أجل سقي حساحة  حنه،  املاء 

هكبارا لفائدة السيدة العيا�شي نادية 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.D489219

44

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/2865

العقار  على  سيجري  الذي   2020

شهادة  ذي  حرزوقة  بطن  املسمى 

وإراثة   21/4067 رقم  امللكية 

املبواجد   24 بعدد  ض  وفريضة 

بالجساعة الت9ابية باب حرزوقة، دائرة 

تاريخ حن  اببداء  تازة،  إقليم   تازة، 

4 ستبس 9 2020 إلى غاية 14 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9خيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 4,3016 

لعرج السيد  لفائدة   هكبارات 

عبد الجليل الحاحل لبطاقة البعريف 

.Z(313 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3227

العقار  على  سيجري  الذي   2020

العقاري  الرسم  ذي  احسد  املسمى 

بالجساعة  املبواجد   67/6188 رقم 

دائرة  بورزوين،  آيت  الت9ابية 

اببداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

إلى غاية  2020 ستبس 9   7  حن تاريخ 

16 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 حن أجل سقي حساحة  حنه،  املاء 

عادل  يقين  السيد  لفائدة  هكبارات 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.D421616

46
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3229

العقار  على  سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي  بنفايدة  حلك  املسمى 

املبواجد   81/11980 رقم  العقاري 

الجوهرة،  عين  الت9ابية  بالجساعة 

الخسيسات  إقليم  تيفلت،  دائرة 

2020 إلى  7 ستبس 9  اببداء حن تاريخ 

بمث علني   2020 ستبس 9   16 غاية 

بمفر  الت9خيص  حشروع  شأن  في 

حن أجل سقي  حنه،  بئ9 وجلب املاء 

لفائدة  هكبارات   3.4740 حساحة 

حالح   وسعيدة  حالح  إيسان  السيدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.BK 205746 ورقم BK1465563
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3231

العقار  على  سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي  الرحبة   فدان  املسمى 

املبواجد   81/12736 رقم  العقاري 

الجوهرة،  عين  الت9ابية  بالجساعة 

الخسيسات  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2020 ستبس 9   7 تاريخ  حن  اببداء 

بمث   2020 ستبس 9   16 غاية  إلى 

الت9خيص  حشروع  شأن  في  علني 

حن أجل  حنه،  بمفر بئ9 وجلب املاء 

2.20 هكبارات لفائدة  سقي حساحة 

السيد خلوقي عالل الحاحل لبطاقة 

.X28(38 البعريف الوطنية

48

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   11 بباريخ   2020/3218

العقار  على  سيجري  الذي   2020

الرسم  حوضوع    1 الحسين  املسمى 

وعد  ذي   05/61835 رقم  العقاري 

 2020 18 ف 9اير  بالبيع حمرر بباريخ 

إقدار،  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

الحاجب  إقليم  الحاجب،  دائرة 

2020 إلى  4 ستبس 9  اببداء حن تاريخ 

بمث علني   2020 ستبس 9   14 غاية 

بمفر  الت9خيص  حشروع  شأن  في 

حن أجل سقي  حنه،  بئ9 وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكبارات   5 حساحة 

إدريس حرابطي وعبد السال0 حرابطي  

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.UB6(463 ورقم UB35(6(

49

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3224

العقار  على  سيجري  الذي   2020

شراء  عقد  ذي  تغزوت  املسمى 

بالجساعة  املبواجد   66 برقم  ضسن 

دائرة  الت9ابية سيدي عالل املصدر، 

الخسيسات، إقليم الخسيسات اببداء 

إلى غاية   2020 ستبس 9   7 حن تاريخ 

16 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

املاء حنه، حن أجل االسبعسال املنزلي 

لفائدة  هكبارا   0.20 وسقي حساحة 

الحاحل  حصطفى  الذهبي  السيد 

.X113(3 لبطاقة البعريف الوطنية

50

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 12 بباريخ   2020/3225 ح.ج 

سيجري  الذي   2020 أغسطس 

فاظسة  فدان  املسمى  العقار  على 

 26 عقة ذي عقد شراء ضسن برقم 

خسيس  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  يميى،  سيدي 

 7 تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات 

ستبس 9   16 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه، 

هكبارا   1.36 حن أجل سقي حساحة 

ياسين   حليسة  بن  السيد  لفائدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.AB70(383

51

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3226

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى فدان البي9 بوزيان ذي شهادة 

املبواجد   16/51101 رقم  امللكية 

الغندور،  سيدي  الت9ابية  بالجساعة 

إقليم الخسيسات  دائرة الخسيسات، 

2020 إلى  7 ستبس 9  اببداء حن تاريخ 

بمث علني   2020 ستبس 9   16 غاية 

بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن  في 

حن أجل سقي  حنه،  بئ9 وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكبارات   2 حساحة 

لبطاقة  الحاحل  حولود  املسعودي 

.X12567 البعريف الوطنية

52

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3228

العقار  على  سيجري  الذي   2020

ذي  عيون  سبع  فدان  املسمى 

 16/40967 رقم  امللكية  شهادة 

سيدي  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

 7 تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات 

ستبس 9   16 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه، 

وسقي  املنزلي  االسبعسال  أجل  حن 

السيد  لفائدة  هكبارا   0.8 حساحة 

لبطاقة  الحاحل  السال0  عبد  أوراغ 

.AB482(6 البعريف الوطنية

53

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   12 بباريخ   2020/3230

العقار  على  سيجري  الذي   2020

حلكية  ذي  تي 9نيشين  املسمى 

بالجساعة  املبواجد   75 برقم  ضسن 

دائرة  الت9ابية سيدي عالل املصدر، 

الخسيسات، إقليم الخسيسات اببداء 

إلى غاية   2020 ستبس 9   7 حن تاريخ 

16 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

0.3738 هكبارا لفائدة السيد الحاجي 

عبد العالي الحاحل لبطاقة البعريف 

.X117628 الوطنية

54
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3283

العقار  على  سيجري  الذي   2020

شهادة  ذي  كعبو�شي  حلك  املسمى 

املبواجد   81/8825 رقم  امللكية 

الجوهرة،  عين  الت9ابية  بالجساعة 

الخسيسات  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2020 ستبس 9   10 تاريخ  حن  اببداء 

بمث   2020 ستبس 9   21 غاية  إلى 

الت9خيص  حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

سقي حساحة 1.5150 هكبارا لفائدة 

السيد كعبو�شي علي  الحاحل لبطاقة 

.C203 البعريف الوطنية

68

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3282

العقار  على  سيجري  الذي   2020

حطلب  ذي  أحسد   حلك  املسمى 

املبواجد   34106 ر/  رقم  البمفيظ 

بالجساعة الت9ابية حقا0 الطلبة، دائرة 

تيفلت، إقليم الخسيسات اببداء حن 

 21 إلى غاية   2020 10 ستبس 9  تاريخ 

شأن  في  علني  بمث   2020 ستبس 9 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكبارات   4.7682

لبطاقة  الحاحل  الحسان  الفرجي 

.X104(46 البعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   17 بباريخ   2020/3276
العقار  على  سيجري  الذي   2020
شهادة  ذي  لكبي9   لحرش  املسمى 
املبواجد   33062/16 رقم  امللكية 
دائرة  الت9ابية آيت حالك،  بالجساعة 
اببداء  الخسيسات  إقليم  تيفلت، 
إلى   2020 ستبس 9   10 تاريخ  حن 
بمث علني   2020 ستبس 9   21 غاية 
بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل سقي 
حساحة 2.50 هكبارات لفائدة السيد 
حعه  وحن  حمسد  األطر�شي  املساوي 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.A18122
70

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   18 بباريخ   2020/3330
العقار  على  سيجري  الذي   2020
عقد  ذي   1 الرحسان  عبد  املسمى 
عبد  وفدان   83 برقم  ضسن  شراء 
ضسن  شراء  عقد  ذي   1 الرحسان 
بسزارع  أرضية  وقطعة   21 برقم 
آيت عبو ذي عقد شراء ضسن برقم 
ضسن  شراء  عقد  ذي  والرحل   50
شراء  عقد  ذي  الرحل  وفدان   156
املبواجد بالجساعة   222 ضسن برقم 
دائرة  الت9ابية سيدي عالل املصدر، 
الخسيسات، إقليم الخسيسات اببداء 
2020 إلى غاية  11 ستبس 9  حن تاريخ 
21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 
وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 
حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 
السيد غال0 حسن  لفائدة  هكبار   1
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.C31278(
71

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   18 بباريخ   2020/3325
العقار  على  سيجري  الذي   2020
املسمى تغروت 2  ذي التزا0 حصادق 
 201( نوفس 9   28 بباريخ  عليه 
سيدي  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 
إقليم  دائرة غفساي،  الحاج حمسد، 
تاونات، اببداء حن تاريخ  11 ستبس 9 
 2020 ستبس 9   21 غاية  إلى   2020
بمث علني في شأن حشروع الت9خيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 
أغراض املسجد لفائدة السيد حكيم 
البعريف  لبطاقة  الحاحل  فوا�شي 

.C780576 الوطنية
72

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   1( بباريخ   2020/3335
العقار  على  سيجري  الذي   2020
املبواجد  العليا  تزارين  املسمى 
دائرة  كيسان،  الت9ابية  بالجساعة 
حن  اببداء  تاونات،  إقليم  غفساي، 
 8 إلى غاية   2020 ستبس 9   3 تاريخ  
شأن  في  علني  بمث   2020 ستبس 9 
حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 
الساكنة  تزويد  أجل  حن  حنه،  املاء 
في  كيسان  جساعة  لفائدة  باملاء 

شخص حسثلها.
73

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   1( بباريخ   2020/3334
العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى امليزاب ذي التزا0 وإشهاد  

املبواجد بالجساعة الت9ابية كيسان، 
دائرة غفساي، إقليم تاونات، اببداء 
إلى غاية   2020 3 ستبس 9  حن تاريخ  
2020 بمث علني في شأن  8 ستبس 9 
حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 
الساكنة  تزويد  أجل  حن  حنه،  املاء 
في  كيسان  جساعة  لفائدة  باملاء 

شخص حسثلها.
74

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   18 بباريخ   2020/3314
العقار  على  سيجري  الذي   2020
الرسم  ذي  الرحل  فدان  املسمى 
املبواجد   81/3048 رقم  العقاري 
الجوهرة،  عين  الت9ابية  بالجساعة 
الخسيسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 
اببداء حن تاريخ  7 ستبس 9 2020 إلى 
بمث علني   2020 ستبس 9   11 غاية 
بمفر  الت9خيص  حشروع  شأن  في 
حنه، حن أجل سقي  بئ9  وجلب املاء 
حساحة 3.40 هكبارات لفائدة السيد 
لبطاقة  الحاحل  خلوقي  بنعاشي9 

.A515626 البعريف الوطنية
75

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   17 بباريخ   2020/3288
العقار  على  سيجري  الذي   2020
املسمى حسا0 الورد ذي تصفح حمرر 
املبواجد   1((1 نوفس 9   26 بباريخ 
ببلدية تيفلت، باشوية تيفلت، إقليم 
 10 تاريخ   حن  اببداء  الخسيسات، 
ستبس 9   21 إلى غاية   2020 ستبس 9 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020
حن  بئ9،  حن  املاء  بجلب  الت9خيص 
أجل تزويد حسا0 باملاء لفائدة السيد 
سايح حيلود الحاحل لبطاقة البعريف 

.X4022 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بباريخ   2020/3292 ح.ج 

سيجري  الذي   2020 أغسطس 

الخلوى  فدان  املسمى  العقار  على 

  26( ص   2(1 برقم  ض  شراء  ذي 

سيدي  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

 10 تاريخ   حن  اببداء  الخسيسات، 

ستبس 9   21 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه، 

 1.7330 حساحة  سقي  أجل  حن 

عبد  بنعدي  السيد  لفائدة  هكبارا 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  الحي 

.BK45362 الوطنية

77

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3296

العقار  على  سيجري  الذي   2020

ذي  املسمى سيدي حمسد الشريف  

 81/3661 رقم  البمفيظ  حطلب 

عين  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الجوهرة، 

 10 تاريخ   حن  اببداء  الخسيسات، 

ستبس 9   21 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه،  

 1.8(01 حساحة  سقي  أجل  حن 

لفائدة السيد كردة عاشور  هكبارا  

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.XA24(28

78

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3299

العقار  على  سيجري  الذي   2020

ذي   5 وبوعبيد   4 بوعبيد  املسمى 

 05/153985 رقم  امللكي  شهادتي 

حرر  وعقد كراء   05/163986 ورقم 

املبواجد   2020 يوليو   15 بباريخ 

سليسان  سيدي  الت9ابية  بالجساعة 

دائرة أحواز حكناس،  حول الكيفان، 

 10 إقليم حكناس،  اببداء حن تاريخ  

ستبس 9   21 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9خيص 

املنزلي  االسبعسال  أجل  حن  حنه،  

لفائدة  هكبارات    2 وسقي حساحة 

السيد سالوي حمسد الحاحل لبطاقة 

.D143111 البعريف الوطنية

79

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3301

العقار  على  سيجري  الذي   2020

إدارية  شهادة  ذي  الرحل  املسمى 

بالجساعة  املبواجد   39/2020 رقم 

الت9ابية حجاط، دائرة أحواز حكناس، 

 10 حن تاريخ   اببداء  إقليم حكناس، 

ستبس 9   21 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء حنه،  

 0.0433 حساحة  سقي  أجل  حن 

صفصف  السيد  لفائدة  هكبارا  

البعريف  لبطاقة  الحاحل  حسن 

.D173616 الوطنية

80

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3302

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى حصطفى 2  ذي شهادة امللكية  

رقم 05/147247 املبواجد بالجساعة 

الت9ابية حجاط، دائرة أحواز حكناس، 

 10 حن تاريخ   اببداء  إقليم حكناس، 

ستبس 9   21 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9خيص 

 0.78 حن أجل سقي حساحة  حنه،  

لفائدة السيد املنبهي حمسد   هكبارا  

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.D563718

81

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3258

العقار  على  سيجري  الذي   2020

ذي  املسمى فدان الشعبة الطويلة  

 15 ص   12 برقم  ض  شراء  عقد 

كندر  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

إقليم  دائرة صفرو،  اخيار،  سيدي 

صفرو، اببداء حن تاريخ  14 ستبس 9 

 2020 ستبس 9   24 غاية  إلى   2020

بمث علني في شأن حشروع الت9خيص 

حن  حنه،   املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

10.4780 هكبارا   أجل سقي حساحة 

فاطسة  الرو�شي  السيدة  لفائدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.EE13863

82

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3295

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى لكريعة ذي شهادة االسبغالل 

بالجساعة  املبواجد   2020/40 رقم 

الت9ابية عين الشكاك، دائرة إيسوزار 

حن  اببداء  صفرو،  إقليم  كندر، 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 تاريخ  

في  علني  بمث   2020 ستبس 9   21

شأن حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،   املاء  وجلب 

لفائدة  هكبارات    2.25(6 حساحة 

املحجوب  بوفوناس  حسيد  السيد 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.CB154144 ورقم CB 53674

83

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3289

العقار  على  سيجري  الذي   2020

عقد  ذي  اوسالم  عسر  ظهر  املسمى 

وراس   113 برقم  ضسن  شراء 

ضسن  شراء  عقد  ذي  بوسواحق  

بالجساعة  املبواجد    111 برقم 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الت9ابية 

اببداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

حن تاريخ  10 ستبس 9 2020 إلى غاية 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز بئ9  وجلب 

 1 حنه،  حن أجل سقي حساحة  املاء 

لفائدة السيد العربي املقد0  هكبار  

لبطاقة  الحاحل  بديعة  وكريطة 

ورقم   A 261((7 البعريف الوطنية 

.A724505

84
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3285

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى فدان راس تفاوتي  ذي شهادة 

املبواجد   16/58007 رقم  امللكية 

عالل  سيدي  الت9ابية  بالجساعة 

إقليم  الخسيسات،  دائرة  املصدر، 

 10 تاريخ   حن  اببداء  الخسيسات، 

ستبس 9   21 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص 

 0.25 حن أجل سقي حساحة  حنه،  

السيد عسيال عالل  لفائدة  هكبار  

لبطاقة  الحاحل  عسيال  وخديجة 

ورقم   X 800002 البعريف الوطنية 

.BX 804732
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3269

العقار  على  سيجري  الذي   2020

املسمى الهوتة  ذي عقد شراء ضسن 

شراء  عقد  ذي  واملنزل   342 برقم 

ذي  ال 9ي  وظهر   343 برقم  ضسن 

عقد شراء ضسن برقم 344 املبواجد 

دائرة  احطرناغة،  الت9ابية  بالجساعة 

املنزل، إقليم صفرو، اببداء حن تاريخ  

10 ستبس 9 2020 إلى غاية 21 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9خيص 

حنه،  حن أجل سقي حساحة 8333.) 

املساعدي  السيد  لفائدة  هكبارات  

الحاحل  الصفصافي  وسفيان  حهدي 

 CC31262 لبطاقة البعريف الوطنية

.CB 270404 ورقم

86

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3263

العقار  على  سيجري  الذي   2020

شراء  عقد  ذي  اسروتن   املسمى 

بالجساعة  املبواجد   63 برقم  ضسن 

أحسد،  بن  يوسف  سيدي  الت9ابية 

اببداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

حن تاريخ  10 ستبس 9 2020 إلى غاية 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،   املاء 

1.2561 هكبارا  لفائدة السيد اعزيز 

لبطاقة  الحاحل  حعه  وحن  حمسد 

.C1(5(7( البعريف الوطنية

87

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3266

العقار  على  سيجري  الذي   2020

ذي شهادة امللكية رقم  املسمى ليل  

بالجساعة  املبواجد   41/27538

الت9ابية اغبالو اقورار، دائرة صفرو، 

 10 حن تاريخ   اببداء  إقليم صفرو، 

ستبس 9   21 إلى غاية   2020 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص 

املنزلي   االسبعساالت  أجل  حن  حنه،  

املصطفى  اسريتت  السيد  لفائدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.C1686(5

88

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   17 بباريخ   2020/3257

العقار  على  سيجري  الذي   2020

وببقى ذي عقد شراء  تغدة  املسمى 

البوري  والفدان   166 برقم  ضسن 

بالرشسة ذي عقد شراء ضسن برقم 

ضسن  والركنت ذي عقد إبراء   212

بالجساعة  املبواجد    218 برقم 

إقليم  بوملان،  دائرة  كيكو،  الت9ابية 

10 ستبس 9  اببداء حن تاريخ   بوملان، 

 2020 ستبس 9   21 غاية  إلى   2020

بمث علني في شأن حشروع الت9خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه،  حن أجل 

سقي حساحة 4.80 هكبارات  لفائدة 

الحاحل  حمسد  سنديس  السيد 

.C82127 لبطاقة البعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3253 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

العقارين  على  سيجري  الذي 

أرضيبين  قطعبين  املسسيين 

رحو  املونايت  احجنيبة  بسزرعة 

 262 بعدد  ضسن  شراء  رسم  ذي 

 122 بعدد  ضسن  شراء   وعقد 

كيكو،  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

اببداء  بوملان،  إقليم  بوملان  دائرة 

إلى   2020 ستبس 9   10 تاريخ  حن 

بمث علني   2020 ستبس 9   21 غاية 

بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

لفائدة  هكبارات   3,(874 حساحة 

السيد جعجاع عزيز الحاحل لبطاقة 

.CB162803 البعريف الوطنية

90

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3248 

 2020 أغسطس   13 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شهارة  ذي  الحسرة»  «الضاية 

املبواجد   81/2552 رقم  حطلب 

الجوهرة،  عين  الت9ابية  بالجساعة 

الخسيسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2020 ستبس 9   10 تاريخ  حن   اببداء 

إلى غاية 21 ستبس 9 2020 بمث علني 

بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

هكبارا لفائدة السيد   0,85 حساحة 

لبطاقة  الحاحل  فاطسة  حنصوري 

.A802311 البعريف الوطنية

91

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3246 

ح.ج بباريخ 13 أغسطس 2020 الذي 

«سيدي  سيجري على العقار املسمى 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  الحرحة» 

بالجساعة  املبواجد   308 ص   276

الت9ابية ايت بويميى الحجاحة، دائرة 

اببداء  الخسيسات  إقليم  تيفلت، 

2020 إلى غاية  10 ستبس 9   حن تاريخ 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه  املاء 

حروري  السيد  لفائدة  هكبارا   1

لبطاقة  الحاحل  حعه  وحن  الشافعي 

.AB4017(3 البعريف الوطنية

92



عدد 5628 - 20 حمر0 1442 )) ستبس 9 2020)الجريدة الرسمية   11086

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3247 

 2020 أغسطس   13 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

4» ذي الرسم العقاري  «بئ9 الشارف 

عدد 16/46883 املبواجد بالجساعة 

دائرة  الت9ابية سيدي عالل املصدر، 

الخسيسات، إقليم الخسيسات اببداء 

2020 إلى غاية  10 ستبس 9  حن تاريخ 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

 1 أجل سقي حساحة  حنه حن  املاء 

حسن  ازكاغ  السيد  لفائدة  هكبارا 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.AD64121

93

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3244 

 2020 أغسطس   13 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

تصرف  حوجب  ذي  لودي»  «فدان 

 65 63 ص  قصد البسليك ض بعدد 

سيدي  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

الخسيسات اببداء حن تاريخ 10 ستبس 9 

2020 إلى غاية 21 ستبس 9 2020 بمث 

الت9خيص  حشروع  شأن  في  علني 

حنه حن أجل  املاء  بئ9 وجلب  بإنجاز 

لفائدة  هكبارا   0,75 حساحة  سقي 

الحاحل  الحسين  عكادي  السيد 

.A37(22 لبطاقة البعريف الوطنية

94

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3243 

 2020 أغسطس   13 بباريخ  ح.ج 

العقارين  على  سيجري  الذي 

املزاكرة»  وواد  «املزاكرة  املسسيين 

 81/2138 رقم  حطلب  شهادتي  ذي 

بالجساعة  املبواجد  و81/2165 

الت9ابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات   إقليم 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

في  علني  بمث   2020 ستبس 9   21

بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن 

حن  حنه  املاء  وجلب  بئ9  وحفر  ثقب 

هكبارا    2,785( أجل سقي حساحة 

لفائدة السيدة بلحاج فاطنة الحاحلة 

.AD4989 لبطاقة البعريف الوطنية

95

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3242 

 2020 أغسطس   13 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  سريا»  «فدان 

بالجساعة  املبواجد   16/31708

دائرة  حيسون،  ايت  الت9ابية 

الخسيسات، إقليم الخسيسات اببداء 

2020 إلى غاية  10 ستبس 9  حن تاريخ 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه  املاء 

هكبارا لفائدة السيد بوبية   (,1080

لبطاقة  الحاحل  الناصر  عبد  جسال 

.D105843 البعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3278 

ح.ج بباريخ 17 أغسطس 2020 الذي 

«فياشة  سيجري على العقار املسمى 

البمفيظ  حطلب  ذي  الغواورة» 

بالجساعة  املبواجد   81/2754 رقم 

الت9ابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات   إقليم 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه  املاء 

0,37 هكبارا لفائدة السيد بنشريفة 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  الخياطي 

.J16(383 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3249 

ح.ج بباريخ 17 أغسطس 2020 الذي 

«فدان  املسمى  العقار  على  سيجري 

ضسن  شراء  عقد  ذي  الشارف»  بئ9 

 437 181 وقسسة ضسن بعدد  بعدد 

سيدي  الت9ابية  بالجساعة  املبواجد 

الخسيسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات   إقليم 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

وجلب  بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

املاء حنه حن أجل سقي حساحة 0,65 

الوهاب  عبد  السيد  لفائدة  هكبارا 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  وحدو 

.SH5(280 الوطنية

98

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3275 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  «الرحسة» 

املبواجد   16/67837 عدد 

سي 9ن،  ايت  الت9ابية   بالجساعة 

إقليم الخسيسات  دائرة الخسيسات، 

اببداء حن تاريخ 10 ستبس 9 2020 إلى 

بمث علني   2020 ستبس 9   21 غاية 

بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء حنهسا حن أجل سقي 

حساحة 4,77 هكبارات لفائدة السيد 

اوخي عبد هللا واوخي حمسد الحاحل 

 X350645 لبطاقة البعريف الوطنية

.S40156( ورقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3273 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  ذي   «4 «الغرباوي 

عدد 16/47441 املبواجد بالجساعة 

الت9ابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات   إقليم 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

في  علني  بمث   2020 ستبس 9   21

بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن 

سقي  أجل  حن  حنه  املاء  وجلب  بئ9 

لفائدة  هكبارات   3,7351 حساحة 

السيد الصافي حمسد الحاحل لبطاقة 

.A7(456 البعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3272 

ح.ج بباريخ 18 أغسطس 2020 الذي 

«فدان  املسمى  العقار  على  سيجري 

الحرش» ذي عقد شراء ضسن بعدد 

ذي عقد شراء  لحرش  وفدان   360

147 املبواجد بالجساعة  ضسن بعدد 

دائرة  الت9ابية سيدي عالل املصدر، 

الخسيسات، إقليم الخسيسات اببداء 

2020 إلى غاية  10 ستبس 9  حن تاريخ 

في  علني  بمث   2020 ستبس 9   21

بئ9  بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن 

حنه حن أجل االسبعسال  وجلب املاء 

املاشية وسقي حساحة  املنزلي وارواء 

1,1724 هكبارا لفائدة السيد بلغازي 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  حمسد 

.A720(54 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3271 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  «ح 9وكة» 

K/26286 وزينب ذي شهادة امللكية 

بالجساعة  املبواجد   K/17838 عدد 

الت9ابية بن صسيم، دائرة أزرو، إقليم 

ستبس 9   10 تاريخ  حن  اببداء  افران 

 2020 ستبس 9   21 غاية  إلى   2020

بمث علني في شأن حشروع الت9خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه حن أجل 

حساحة  وسقي  املنزلي  االسبعسال 

فراجي  السيد  لفائدة  هكبارا   1,50

البعريف  لبطاقة  الحاحل  حمسد 

.U83( الوطنية

102

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم 2020/3260 
 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
امللكية  شهادة  ذي   «1-1 «حلوكي 
عدد 67/18747 املبواجد بالجساعة 
دائرة  بورزوين،  ايت  الت9ابية 
اببداء  الحاجب  إقليم  الحاجب، 
2020 إلى غاية  10 ستبس 9   حن تاريخ 
21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 
حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 
 5 أجل سقي حساحة  حنه حن  املاء 
بنسا�شي  السيد  لفائدة  هكبارات 
البعريف  لبطاقة  الحاحل  حمسد 

.D324982 الوطنية
103

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 
 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3268 
ح.ج بباريخ 17 أغسطس 2020 الذي 
«فدان  املسمى  العقار  على  سيجري 
ابمي9» ذي عقد حلكية ض بعدد 6)3 
املبواجد بالجساعة الت9ابية   372 ص 
صفرو  إقليم  صفرو،  دائرة  الواثة، 
 2020 ستبس 9   10 تاريخ  حن  اببداء 
إلى غاية 21 ستبس 9 2020 بمث علني 
بإنجاز  الت9خيص  حشروع  شأن  في 
حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
0),0 هكبارا لفائدة السيدة  حساحة 
لبطاقة  الحاحلة  خديجة  الصافي 

.C15(656 البعريف الوطنية
104

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 
الحوض املائي لسبو رقم 2020/3254 
ح.ج بباريخ 17 أغسطس 2020 الذي

 سيجري على العقار املسمى «اغبالوا 
البمفيظ  حطلب  ذي  نالطالب» 
بالجساعة  املبواجد   67/4740 رقم 
أكوراي،  دائرة  تاحشاشاط،  الت9ابية 
تاريخ  حن  اببداء  الحاجب   إقليم 
غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 
21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 
وجلب  بئ9  بمفر  الت9خيص  حشروع 
حساحة  سقي  أجل  حن  حنه  املاء 
السيد  لفائدة  هكبارات   1,(205
لبطاقة  الحاحل  بويعياشن  حمسد 

.D47632 البعريف الوطنية
105

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 
 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3255 
ح.ج بباريخ 17 أغسطس 2020 الذي 
«حلك  املسمى  العقار  على  سيجري 
عدد  العقاري  الرسم  ذي  حطيع» 
54/5705 املبواجد بالجساعة الت9ابية 
إقليم  دائرة قرية باحمسد،  الغوازي، 
ستبس 9   10 حن تاريخ  تاونات اببداء 
 2020 ستبس 9   21 غاية  إلى   2020
بمث علني في شأن حشروع الت9خيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه حن أجل 
أغراض حنزلية لفائدة السيد حطيع 
البعريف  لبطاقة  الحاحل  املصطفى 

.T4703( الوطنية
106

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 
 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3252 
ح.ج بباريخ 18 أغسطس 2020 الذي 
«باب  املسمى  العقار  على  سيجري 
 ازيزان» ذي عقد حلكية ض بعدد 212 
املبواجد بالجساعة الت9ابية كلدحان، 
حن  اببداء  تازة  إقليم  تازة،  دائرة 
غاية  إلى   2020 ستبس 9   10  تاريخ 
21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 
حساحة  سقي  أجل  حن  حنه  املاء 
هكبارا لفائدة السيد افاخ   0,2607
البعريف  لبطاقة  الحاحل  عسرو 

.B3(8114 الوطنية
107

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 
 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3251 
 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  إ»  «البوطالبي 
بالجساعة  املبواجد   21/7344 عدد 
الت9ابية أوالد ازباير، دائرة واد أحليل، 
إقليم تازة اببداء حن تاريخ 10 ستبس 9 
 2020 ستبس 9   21 غاية  إلى   2020
بمث علني في شأن حشروع الت9خيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه حن أجل 
لفائدة  هكبارا   4,(0 حساحة  سقي 
الحاحل  حمسد  البطالبي  السيد 

.Z84450 لبطاقة البعريف الوطنية
108

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 
 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3250 
 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
شراء  عقد  ذي  الحرش»  «فدان 
املبواجد   141 ص   101 بعدد  ض 
عالل  سيدي  الت9ابية  بالجساعة 
إقليم  الخسيسات،  دائرة  املصدر، 
تاريخ  حن  اببداء   الخسيسات 
 10 ستبس 9 2020 إلى غاية 21 ستبس 9 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020
حنه  الت9خيص بإنجاز بئ9 وجلب املاء 
 0,4082 حساحة  سقي  أجل  حن 
الصوفي  السيد  لفائدة  هكبارا 
البعريف  لبطاقة  الحاحل  املصطفى 

.MC22743 الوطنية
109
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3267 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

املسمى  امللك  حن  روان»  «بالد 

عدد  حطلب  ذي  البقر  حوت  ضاية 

بالجساعة  املبواجد   16/1478

الت9ابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات   إقليم 

10 ستبس 9 2020 إلى غاية 21 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الت9خيص 

 2,(5(3 حنه حن أجل سقي حساحة 

حر�شي  علي  السيد  لفائدة  هكبارا 

لبطاقة  الحاحل  حر�شي  وحصطفى 

 A2(6876 الوطنية   البعريف 

.A671386و
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3265 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  «زينب» 
وحلك احينة ذي الرسم العقاري   41

عدد 41/26088  املبواجد بالجساعة 

الت9ابية سيدي يوسف بن احسد، دائرة 

 صفرو، إقليم صفرو اببداء حن تاريخ 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه  املاء 

448),1 هكبارا لفائدة السيد حمسد 

احزيل وهشا0 احزيل الحاحل لبطاقة 

 CB175167 الوطنية   البعريف 

.CB151215و
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3262 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  الريبعة»  «فدان 

عدد 16/35211 املبواجد بالجساعة 

الت9ابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات   إقليم 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء حنه حن أجل سقي حساحة 1,50 

هكبارا لفائدة السيد الكرواني احسد 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.X30378

112

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3261 

ح.ج بباريخ 17 أغسطس 2020 الذي 

سيجري على العقار املسمى «ازور افرح 

وحملق» ذي عقد شراء ض بعدد )11 

وذي عقد حوجب تصرف   117 ص 

املبواجد   114 ص   208 بعدد  ض 

دائرة  اغزران،  الت9ابية  بالجساعة 

 املنزل، إقليم صفرو اببداء حن تاريخ 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حنزلية  أغراض  أجل  حن  حنه  املاء 

إرواء املاشية وسقي حساحة 841),0 

جليد  عسر  السيد  لفائدة  هكبارا 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.ZG10721

113

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3259 

ح.ج بباريخ 17 أغسطس 2020 الذي 

«بلعري  العقار املسمى  سيجري على 

تصرف  حوجب  عقد  ذي  اواطو» 

بعدد  ض  امللكية  إقاحة  أجل  حن 

بالجساعة  املبواجد   1(7 ص   221

املنزل،  دائرة  تسكناي،  عين  الت9ابية 

تاريخ  حن  اببداء  صفرو   إقليم 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه  املاء 

هرشسين  السيد  لفائدة  هكبارا   1

البعريف  لبطاقة  الحاحل  بنسالم 

.C152037 الوطنية

114

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3256 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   «6 «الحسنية 

بالجساعة  املبواجد   41/4369 عدد 

دائرة  اخيار،  سيدي  كندر  الت9ابية 

 صفرو، إقليم صفرو اببداء حن تاريخ 

غاية  إلى   2020 ستبس 9   10 

21 ستبس 9 2020 بمث علني في شأن 

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي حساحة  حنه حن  املاء 

حمسد  ازايد  السيد  لفائدة  هكبارا 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.C152637

115

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2020/3281 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ذي الرسم العقاري  «فدان تسسنة» 

بالجساعة  املبواجد   81/1462

الت9ابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  حن  اببداء  الخسيسات   إقليم 

10 ستبس 9 2020 إلى غاية 21 ستبس 9 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2020

املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الت9خيص 

 3,7610 حنه حن أجل سقي حساحة 

هكبارات لفائدة السيد حروان عبد 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  الكريم 

.X31184 الوطنية

116

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3280 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

فدان  املسمى  العقار  على  سيجري 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  الربيعة 

بالجساعة  املبواجد   16/33138

دائرة  الجوهرة،  عين  الت9ابية 

حن  الخسيسات  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   2020 ستبس 9   10  تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

ثقبين   بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

سقي  أجل  حن  حنهسا،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكبار   3,68(0 حساحة 

حعها  وحن  حليكة  السباعي  السيدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.X101656 رقم

117
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3279 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

حلك  املسمى  العقار  على  سيجري 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  التهاحي 

بالجساعة  املبواجد   16/44478

دائرة  الجوهرة،  عين  الت9ابية 

حن  الخسيسات  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   2020 ستبس 9   10  تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

1,3235 هكبار لفائدة السيد بريطل 

حمسد رضا الحاحل لبطاقة البعريف 

.A268610 الوطنية رقم

118

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3277 

 2020 أغسطس   17 بباريخ  ح.ج 

فدان  املسمى  العقار  على  سيجري 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  لبطي9ة 

بالجساعة  املبواجد   16/33138

دائرة  الطلبة،  حقا0  الت9ابية 

حن  الخسيسات  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   2020 ستبس 9   10  تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

ثقب   بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكبار   1 حساحة 

اكزول عبد الرحسان الحاحل لبطاقة 

.XA37305 البعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بباريخ  ح.ج/2020/3274 

أغسطس 2020 سيجري على العقار 

ذي الرسم   78 املسمى ايت ح 9يش 

املبواجد   05/49547 رقم  العقاري 

بوبيدحان،  آيت  الت9ابية  بالجساعة 

دائرة عين تاوجدات، إقليم الحاجب 

2020 إلى غاية 10 ستبس 9   حن تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

0,5332 هكبار لفائدة السيد حموش 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  رشيد 

.D633466 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بباريخ  ح.ج/2020/3270 

على  سيجري   2020 أغسطس 

شهادة  ذي  ياحنة  املسمى  العقار 

املبواجد   67/9842 رقم  امللكية 

يعز0،  آيت  الت9ابية  بالجساعة 

حن  الحاجب  إقليم  أكوراي،  دائرة 

غاية إلى   2020 ستبس 9   10  تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

55)),0 هكبار لفائدة السيد والزين 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  ياحنة 

.D67867 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بباريخ  ح.ج/2020/3329 

على  سيجري   2020 أغسطس 

احسد  سيدي  فدان  املسمى  العقار 

برقم  ض  حلكية  ذي  البوهالي 

بالجساعة  املبواجد   450 ص   3(6

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الت9ابية 

حن  الخسيسات  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   2020 ستبس 9   11  تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

حشروع الت9خيص بإنجاز بئ9  وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

1,5824 هكبار لفائدة السيد حركوس 

البعريف  لبطاقة  الحاحل  حمسد 

.B400213 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بباريخ  ح.ج/2020/3305 

أغسطس 2020 سيجري على العقار 

املسمى لعرج - 4 ذي الرسم العقاري 

رقم 05/163958 املبواجد بالجساعة 

الت9ابية سيدي سليسان حول الكيفان، 

إقليم حكناس  دائرة احواز حكناس، 

2020 إلى غاية 11 ستبس 9   حن تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

هكبار لفائدة السيد هشا0   1,4342

بوطسارست وحينة حسعودي الحاحل 

رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

.D544006 و D559189
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بباريخ  ح.ج/2020/3308 

على  سيجري   2020 أغسطس 

شهادة  ذي  الت9س  املسمى  العقار 

املبواجد   78/2020 رقم  ادارية 

دائرة  حجاط،  الت9ابية  بالجساعة 

حن  حكناس  إقليم  حكناس،  احواز 

غاية إلى   2020 ستبس 9   11  تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

ثقب   بإنجاز  الت9خيص  حشروع 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

حساحة 0))1,1 هكبار لفائدة السيد 

اهرورو عق الحاحل لبطاقة البعريف 

.D473943 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بباريخ  ح.ج/2020/3310 

على  سيجري   2020 أغسطس 

الرسم  ذي   1-5 كنزة  املسمى  العقار 

املبواجد   59/93359 رقم  العقاري 

دائرة  بالجساعة الت9ابية عين كرحة، 

حكناس  إقليم  حكناس،  عرحة  عين 

2020 إلى غاية 11 ستبس 9   حن تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

حشروع الت9خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

املاء حنه، حن أجل االسبعسال املنزلي 

حساحة  والسقي  املاشية  وإرواء 

السيد  لفائدة  هكبار   1,21(7

لبطاقة  الحاحل  عثسان  االسساعيلي 

.D356540 البعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 18 بباريخ  ح.ج/2020/3321 
أغسطس 2020 سيجري على العقار 
الرسم  ذي   386 حسعودة  املسمى 
املبواجد   59/86855 رقم  العقاري 
دائرة  والل،  ايت  الت9ابية  بالجساعة 
حكناس  إقليم  حكناس،  عرحة  عين 
2020 إلى غاية 11 ستبس 9   حن تاريخ 
شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21
حشروع الت9خيص بإنجاز بئ9  وجلب 
املاء حنه، حن أجل االسبعسال املنزلي 
وسقي حساحة )0,402 هكبار لفائدة 
لبطاقة  الحاحل  السيد زاهري كريم 

.D790523 البعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بباريخ  ح.ج/2020/3327 

أغسطس 2020 سيجري على العقار 

ذي  اشبار  بوتسافت  فدان  املسمى 

وحلحق   155 برقم  عقد قسسة ض 

وإراثة   314 برقم  ض  اصالحي 

وحلحق   368 برقم  ض  بفريضة 

 544 اصالحي لرسم اإلراثة ض برقم 

املبواجد بالجساعة الت9ابية بوقشسي9، 

إقليم الخسيسات حن  دائرة اوملاس، 

غاية إلى   2020 ستبس 9   11 تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

حشروع الت9خيص بإنجاز بئ9  وجلب 

االسبعسال  أجل  حن  حنه،  املاء 

املاشية وسقي حساحة  املنزلي وإرواء 

نعبي  السيد  لفائدة  هكبار   4,47(2

البعريف  لبطاقة  الحاحل  الحسين 

.C782(0 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بباريخ  ح.ج/2020/3328 

على  سيجري   2020 أغسطس 

العقار املسمى نادر ذي شهادة حلكية

بالجساعة  املبواجد   81/7797 رقم   

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الت9ابية 

حن  الخسيسات  إقليم  تيفلت، 

غاية إلى   2020 ستبس 9   11  تاريخ 

شأن  في  بمث   2016 ستبس 9   21

حشروع الت9خيص بإنجاز بئ9  وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

)0,348 هكبار لفائدة السيد الفياللي 

لبطاقة  الحاحل  اسساعيل  حاهر 

.A412180 البعريف الوطنية رقم
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